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Oplysningsskemaet skal udfyldes og returneres til DSP@Plandent.dk. Efter 
modtagelse af skemaet vil klinikken blive kontaktet med henblik på aftale om 

installationsdato samt det videre forløb. Se vigtig information på sidste side. 
 

Klinikkens kontaktoplysninger 

Klinik:                     

Adresse:                   

Post/By:                   

Telefon:                   

            

Ansvarlig på klinikken 

Navn:                     

Telefon:                   

E-mail:                   

            

Klinikkens daglige IT leverandør/samarbejdspartner 

Firma/Navn:               

Telefon:                   

E-mail:                   

            

Hvem skal stå for omlægning af klinikkens netværk 

Firma/Navn: (Såfremt Plandent skal stå for omlægning af netværket, skrives ”Plandent” i dette felt.) 

Telefon:                   

E-mail:                   

            

Oplysninger om klinikkens internetforbindelse/-leverandør 

Leverandør:               

Kundenummer ved internetleverandør:           

Tlf. til support ved internetleverandør:           

Kan internetudstyret køre bridge mode:           

Udlever venligst kopi af sidste regning på internetforbindelsen til tekniker ifm. installation 

            

Oplysninger om klinikkens IP telefoni 

Leverandør:               

Kundenummer ved telefonileverandør:           

Tlf. til support ved internetleverandør:           

Kører IP telefoni løsningen på samme linje som internetforbindelsen:     
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Er klinikken forbundet med en anden klinik via internettet? 

Oplysninger på de(n) kliniker der er koblet sammen 

Navn:                     

Telefon:                   

E-mail:                   

Oplysninger på den der har lavet forbindelsen 

Navn:                     

Telefon:                   

E-mail:                   

            

Er klinikken forbundet med et hostingcenter 

Oplysninger på hostingpartner 

Firma/Navn:               

Telefon:                   

E-mail:                   

            

Arbejdspladser på klinikken 

Antal computere på klinikken:             

            

Hjemmearbejdspladser og revisoropkoblinger 

Antal hjemmearbejdspladser:                           Antal revisoropkoblinger:  

Oplysninger på de brugere der er koblet op mod klinikkens server, skriv information på hver bruger 

Fornavn/Efternavn: (begge navne SKAL noteres)         

Hjemmearbejdsplads eller revisoropkobling:          

Mobil (mobilnummer skal anvendes ifm. ny opkobling):       

E-mail:                   

Fornavn/Efternavn: (begge navne SKAL noteres)         

Hjemmearbejdsplads eller revisoropkobling:          

Mobil (mobilnummer skal anvendes ifm. ny opkobling):       

E-mail:                   

 

Printer og scanner - oplys producent og model 

Printer 1:                 

Printer 2:                 

Printer 3:                 

Scanner til dokumenter og papir:           
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Oplysninger om klinikkens DK-/betalingsterminal 

Terminal type/model:               

Leverandør:               

Tlf. til support ved terminalleverandør:           

            

Oplysninger om klinikkens server 

Brugernavn med administratorrettigheder:         

Password: Udleveres til tekniker ifm. installation - skriv ikke password her! 

            

Oplysninger om klinikkens netværk 

Har klinikken trådløst netværk:             

Koder til trådløst netværk: Udleveres til tekniker ifm. installation - skriv ikke koder 

her! 

Tilbydes trådløst netværk til patienter:           

            

Oplysninger om klinikkens digitale røntgenudstyr og software 

Digitalt intraoralt røntgen 

Fosforpladerscanner eller sensor system:           

Type/model:               

Leverandør (hvor er det købt):             

Hvem er klinikkens røntgentekniker:           

Tlf. til røntgentekniker:               

E-mail til røntgentekniker:             

Digitalt ortopan og 3D røntgen 

Type/model:               

Leverandør (hvor er det købt):             

Hvem er klinikkens røntgentekniker:       

Tlf. til røntgentekniker:               

E-mail til røntgentekniker:             

Røntgen software 

Produkt (f.eks. DentalSuite X-Ray, Romexis, Digora):       

Leverandør (hvor er det købt):        

Hvem er klinikkens software tekniker:           

Tlf. til software tekniker:         

E-mail til software tekniker:             

Intraoralt kamera 

Produkt/type/model               

Hvilket software optages billeder i:           

Leverandør (hvor er det købt):        

Hvem er tekniker:               

Tlf. til tekniker:               
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Andre oplysninger vedr. klinikkens netværk 

Har klinikken andet tilsluttet netværket, f.eks. Digitalt aftryk, alarmsystem, indeklimastyring, 

Sonos eller lignende, noter da venligst informationer herunder 

                        

                        

                        

                        

                        

 
 

Vigtig information: 
 
3. parts leverandør 

I visse tilfælde vil det være nødvendigt at inddrage 3. parts leverandører når netværket skal 

lægges om, alle udgifter til 3. parts leverandører afholdes af klinikken og afregnes direkte fra 

den pågældende leverandør. 

 
Bridge Mode 

Klinikkens internet router SKAL kunne konfigureres til ”bridge mode”. ”Bridge mode” betyder, 

at den offentlige Internet IP adresse videresendes til den nye Secure Connect firewall, der skal 

opsættes på klinikken. Klinikken kan få afklaret om den nuværende internet router kan køre 

”bridge mode”, ved at kontakte klinikkens internetleverandør. Såfremt den nuværende router 

ikke kan køre ”bridge mode”, kræver det højst sandsynligt en ændring der skal foretages af 

internetleverandøren, det kan f.eks. være udskiftning af routeren til et modem, eller 

rekonfigurering af den eksisterende router. Ændringer i routere kan i nogle tilfælde betyde at 

internetforbindelsen bliver afbrudt, og det kan forekomme at internetleverandøren ikke oplyser 

et præcist tidspunkt for udførsel af ændringen.  

 

Vi anbefaler at klinikken har afklaret installationsdato af Secure Connect med Plandent, i 

samme ombæring som internetleverandøren udfører deres ændringer. 

 

Hjemmearbejdspladser 

Alle hjemmearbejdspladser og andre adgange til klinikkens netværk udefra, skal ændres og 

oprettes på ny, i forbindelse med tilslutning til SundhedsDataNettet. 

 

Generelt om Plandent Secure Connect 

Plandent Secure Connect kobler klinikkens netværk på SundhedsDataNettet via en 

specialudviklet router. Plandent Secure Connect er en sikret og krypteret forbindelse, som 

beskytter personfølsomme oplysninger i henhold til Persondataloven og EU's 

databeskyttelsesforordning. 

 

Venlig hilsen 

Plandent IT - DentalSuite teamet 

 


