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Corona Vitas A/S' generelle IT forhold/forbehold gælder ved installation på leverede systemer, arbejdsstationer 

eller intranet-løsninger. For brug af database Sentinel, CardioNavigator(+), CardioConnect, Report Manager, 

Amedtec, Geratherm BlueCherry, Zan Respiratory,..  forudsættes: 
 

 

1. at installation fra Corona Vitas og producenten foregår i samarbejde med/efter aftale med den modtagende 

afdelings/sites' IT ansvarlige instans * 
 

2. at netværk før Corona Vitas' ankomst er til rådighed og klargjort hvor nødvendigt: LAN min. 100MBit, patchet, testet via 

vægstik, WLan områder skal være testet for sufficient dækning, 
 

 

3. at al netværk for de angivne Pc'er/computer positioner er fælles - og at disse deler/har mulighed for at dele de 

pågældende af it-afdelingen afsatte fællesdrev, 
 

 

4. at Corona Vitas får oplyst den ansvarlige IT person - gerne 30 dage før leverance og senest 14 før installation skal finde 

sted, 
 

 

5. at systemet i h.t. konkret aftale med sygehusets IT afdeling gives support fra IT afdelingen m.h.p. generering af bruger- 

og administrator rettigheder, drevdelerettigheder og alle øvrige tilladelser for ..  
a. de enkelte udvalgte brugere/superbrugere (m. log-on navne og passwords), 

b. teknisk udsending fra Corona Vitas A/S (log-on navn og password for support) efter konkret aftale med sygehusets IT afdeling 
 

 

6. at det modtagende sites' IT ansvarlige instans* tilser at etablering af Windows Klient Log-on forinden er foretaget til 

Corona Vitas /eller er gjort for superbruger(e) - tilladende adgang for Corona Vitas,   
 

 

7. at der ved valg af vore server/LAN produkter er it-mæssig accept for at evt. server  - være sig enten for serverproduktet 

Sentinel - eller for CardioNavigator - kan køre MS SQL (leveres ikke med som standard men kan bestilles hos os eller 

vælges indkøbet separat) 
 

 

8. at der til hver arbejdsstation, som skal supporteres af Corona Vitas A/S (ifølge supportaftalen) og som Corona Vitas 

derfor skal kunne tilgå, er tilladt nødvendig internetadgang uden firewallblokering af nødvendige adgangsporte - som 

minimum portnumre: 80(http), 443(https) 5938 og 2002 (tcp).  

I specielle tilfælde kan der i tillæg være tale om flere portnumre 
 

 

9. at der ikke fra kundes/brugers side er hindringer for at Corona Vitas A/S på én gang kan udføre installationen og 

uddannelsen. 
 

 

10. at alt ovenstående i en systemlevering som standard skal ske under samlet bestilling og fakturering. 
 

 

 

11. at Corona Vitas' supportere efterfølgende altid indenfor aftalt serviceperiode/ kontraktperiode kan få adgang til stedet 

og systemets hardware & software efter nærmere aftale med sygehusets IT afdeling 
 

 

 

12. at delsystemets givne klient PC/-workstations ikke ændres udover givne specifikationer (se herunder**) for 

applikationen leveret af Corona Vitas som ansvarlig supportleverandør. Corona Vitas leverer for systemløsningen som 

standard al komplet PC-hardware. Ønskes det, at Corona Vitas skal installere systemapplikation på klient PC/-

workstations leveret af kunden/ bruger selv, kan dette - for visse aftalte systemer/delsystemer # - ske ved at overholde 

følgende: 

a. ** Minimum PC kravspecifikation for hardware, der i dette tilfælde er gældende: 

i. CPU >= 3.0 GHz (Intel /i5/i  

ii. 3GB GByte Ram, 1 PCIslots, 500GB harddisk, 

iii. 6xUSB port, 1xRS232C COM port (+for Cardio12-Stress systemer min. 3xRS232C porte og parallelport, for Pathfinder før v. 9 

udenfor Sentinel: parallelport).  

iv. OP-system Win 7 (32- og 64 bit for Pathfinder SL, andre appl. kun 32 bit),  

v. Grafik: 1600x1200, 75Hz refresh rate/v. Widescreen brug min. 1920x1200. Netforbindelse min. 100MBit. Multimedie disk med 

support af CD-RW formater, DVD-RW/ -RAM drive. Audio og højttaler/e. Tastatur og 3-knapsmus. Hurtig laserprinter, der 

skal supporteres under parallelport (opløsning udenfor Sentinel 300x300 dpi - for Sentinel gerne højere) 
 

b. At det givne ønske for brug af egen PC hardware aktiveres og noteres allerede senest ved bestilling 

c. Corona Vitas' garanti for hardware frafaldes 
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Da Corona Vitas skal stille garanti for systemsupport, må ovennævnte punkter være opfyldt forinden eller senest ved 

aftalt installation på stedet. Er det ikke muligt for kunden at overholde punkterne, kan Corona Vitas alternativt tilbyde 

tilkald og support for yderligere fejlretning, installation, konfigurering m.v. til gældende tekniker-/konsulent sats. 
 

 

 

 

13. Gældende for Sentinel installation: Alle modtagende installationssteder for aktive PC arbejdsstationer, der er aftalt til at 

indgå i en primær Sentinel 'opstartspakke' (f.x typisk én server + et nærmere aftalt antal klienter) - modtager følgende 

support fra Corona Vitas, der kommer til hver af de aftalte aktive arbejdsstationer og kontrollerer som standard 

følgende: 
 

a. Hver Pc's perifere enheder (skærm, printer, kortlæser, højttaler, interfacekabling, .. 
 

b. Basis konfigurering og kontrol af hvert setup - at enheden kan:  
i. uploade kort- og patient-konfigurering  

ii. downloade /igangsætte optagelser/igangsætte tests   

iii. gennemgå, fremvise og analysere  

iv. gemme rapporter og optagelser 

v. genfremkalde rapporter og optagelser 

vi. foretage import- & eksport funktion 

vii. foretage arkiverings funktion 
 

c. Installation og brugerflade-konfigurering/system-setup foretages efter den standard, der ved ordreafgivelsen er 

aftalt, evt. ønsker/krav om yderligere ændringer er eksklusiv 
 

 

Introduktion til et nærmere aftalt antal brugere: superbrugere/administratorer og/eller medicoteknikere efter 

generel standard; enten 3 timer/hospital eller 2 timer/afdeling. Introduktionen foretages umiddelbart i 

forlængelse af - eller samtidigt med - den primære installation i afdelingen.  

 

d. Touch Screen er ikke supporteret fra Spacelabs  

 

 

 

14. En samlet uddannelses opsamling kan aftales at finde sted 2-4 uger efter ovenstående intro. 
 

 

 

15. Al videre brugerflade konfigurering/system setup med konsulent fra Corona Vitas eller producenten er eksklusiv, 
 

 

 

 

16. Alle efterfølgende applikationsemner og funktioner, der kræver udvikling/-konfigurering ved konsulenter fra Corona 

Vitas eller fra producenten og som ikke er inkluderet i aftalen og dermed er tilgængelige i leverancen - beregnes 

naturligvis som eksklusive. Dette kan eksempelvis gælde HL7- eller andre interface moduler, nye faneblade/datagrids 

eller andre specialkonfigureringer. 
 

 

 

 

17. Information: Corona Vitas tilråder slutbrugeren at sikre dennes computer og datamedier samt at anvende data 

arkivering/-backup. Det påligger ikke Corona Vitas A/S eller producenten overfor slutbrugeren at sikre it-sikkerheden (f.x 

med firewall/antivirus) eller at sikre systemets arkivering/backup udover ovenstående. 
 

 

 

 

* :  Modtagende afdelings/site's IT ansvarlige instans kan af købsansvarlig modtager vælges at være: IT funktions- eller 

support afdeling fra Region/Koncern, lokal IT/MTA afdeling eller tredjeparts teknisk instans. 
 

 

 

# :  Af systemer/delsystemer hvortil der kan aftales at leveres egen PC hardware kan - såfremt dette i den  

      givne version godkendes af Corona Vitas A/S eller producenten - ske til følgende funktionsapplikationer: 

 

- Spacelabs Pathfinder SL 

- Spacelabs Pathfinder Digital / LifeScreen   

- Spacelabs Impresario Solo /Symphony 

- Spacelabs ABP Sentinel Station (Døgnblodtryk) 

- Spacelabs CD12-USB EKG12 (Hvile-, Rytme-)  

- Spacelabs CD12-Stress /Arbejds EKG 

- Spacelabs Sentinel Report-/Download Station 

- Zan100 BetterFlow 

- Geratherm SpiroStik  

- Geratherm ErgoStik 

- Geratherm DiffuStik 

- Geratherm BodyStik  

- Geratherm Report-/Download Station 

- Amedtec ECGpro systemer EKG12 

- Ortivus CoroNet WorkStation 

- Ortivus CoroNet Thin Client 

     

    .. kontakt gerne Corona Vitas A/S for tilladelse i forbindelse med et givent ønske.  


