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Sid /
Ansökan Sjunet, HSA och SITHS
Anvisningar:          Denna blankett används för att ansöka om, förändra eller avsluta  Sjunet, HSA och/eller SITHS hos Inera AB.
                  Dokumentet är dynamiskt och anpassar sig efter vad ni kryssar i och anger för information. Alla fält ska som regel fyllas i eftersom de behövs för att ge Inera AB information om olika roller och önskemål i er organisation för utgivning av SITHS-kort, hantering av HSA-katalog och/eller anslutning till Sjunet. 
Hjälptexter för respektive punkt kommer fram om du för markören över fältet. 
 
Behöver du ytterligare hjälp och/eller vägledning mejla kundservice@inera.se alternativt ring 08-452 72 72 Mån-Tors 9-12.Ifyllt dokument kan sparas ner och bifogas i e-post som skickas till kundservice@inera.se om inte knapp "Kontrollera och skicka" fungerar i er organisation 
Vad är ni intresserade av, kryssa för i listan nedan
Ansökande organisation
Personuppgifter					Organisationsuppgifter
Kontaktuppgifter för drift/support för vald(a) tjänst(er)
Kontaktuppgifter för generell drift/support
SJUNET
Vad avser detta avtal, klicka i det alternativ som stämmer bäst överens med er förfrågan.
Uppgifter för anslutning
Uppgifter för anslutning
Stödtjänster
Tilläggstjänster
Kontaktuppgifter för Informationssäkerhetsansvarig
Kontaktuppgifter för IT-säkerhetsansvarig
Perimeterskyddsansvarig ansvarar för samtliga ingående komponenter som har till uppgift att skydda verksamheten såsom brandväggar, routers, switchar, antivirussystem, intrångsdetekteringssystem, content scanners etc.
Annullering
HSA
Mot vilken mijö ska öppning göras
Ange vilka miljöer ni vill komma åt, en eller flera går att välja genom att kryssa i rutan.
Organisation som ska läggas upp i HSA-katalogen
Organisationsuppgifter som ska ändras i HSA-katalogen
Kontaktuppgifter för HSA-ombud
Ombud ansvarar för
Kontaktuppgifter för HSA-ansvarig
Kontaktuppgifter för HSA Huvudadministratör
Kontaktuppgifter för HSA Huvudadministratör 2
Kontaktuppgifter för Testmiljö
Test1 - Miljö mot vilken ni bl.a. testar synkning
Kontroll mot Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP)
HSA innehåller information om legitimerad yrkesgrupp, förskrivningrätt och specialitet från Socialsyrelsens register. Inera AB ansöker regelbundet om utdrag av denna information hos Socialstyrelsen, vilken sedan kan användas av HSA-ansluten organisation för att uppdatera uppgifter.
organisationen ska läggas upp i o=org,dc=Hosp,dc=Services,c=SE
Brandväggsöppning HSA produktionsmiljö 
Får åtkomst över Sjunet krävs även brandväggsöppningar i er egen brandvägg för att åtkomst ska kunna ske. Information om detta går ut när brandväggsöppning är etablerad på vår sida.
Brandväggsöppning HSA test
Får åtkomst över Sjunet krävs även brandväggsöppningar i er egen brandvägg för att åtkomst ska kunna ske. Information om detta går ut när brandväggsöppning är etablerad på vår sida.
Brandväggsöppning HSA test 2
Får åtkomst över Sjunet krävs även brandväggsöppningar i er egen brandvägg för att åtkomst ska kunna ske. Information om detta går ut när brandväggsöppning är etablerad på vår sida.
SITHS
Kontaktuppgifter för SITHS-ombud
RA har det övergripande ansvaret för organisationens RA-organisation och tillser bl.a. att organisationen följer CA- och RA-policy samt RAPS (Registration Authority Practice Statement). Förkortning för Registration Authority.
Kontaktuppgifter för RA
RA har det övergripande ansvaret för organisationens RA-organisation och tillser bl.a. att organisationen följer CA- och RA-policy samt RAPS (Registration Authority Practice Statement). Förkortning för Registration Authority.
Person läggs upp direkt under organisation utan
någon behörighet 
RA har det övergripande ansvaret för organisationens RA-organisation och tillser bl.a. att organisationen följer CA- och RA-policy samt RAPS (Registration Authority Practice Statement). Förkortning för Registration Authority.
Kontaktuppgifter för Ställföreträdande RA
Person läggs upp direkt under organisation utan
någon behörighet 
RA har det övergripande ansvaret för organisationens RA-organisation och tillser bl.a. att organisationen följer CA- och RA-policy samt RAPS (Registration Authority Practice Statement). Förkortning för Registration Authority.
Övrigt/Meddelande
Ovanstående beställning skickas in till kundservice@inera.se av Firmatecknare/behörig beställare
Spara gärna en kopia av ansökan för framtida bruk.
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