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Lisensavtale WebTemp 
Inngåelse av lisensavtale for WebTemp (heretter forkortet Programmet) omfatter de 
nedenfor beskrevne betingelser. Avtalen inngås mellom Websystemer AS  og Lisenstaker 
(heretter kalt Kunden). Lisensavtalen er obligatorisk og løper så lenge programvaren 
benyttes.  
 
 
Omfang av lisensavtalen 
Kunden får automatiske oppgraderinger av Programmet så snart denne er tilgjengelig. 
Behovsvurderingen foretas av WEBSYSTEMER AS på bakgrunn av hva endringene 
inneholder.  Som eksempel på endringer/forbedringer i nye versjoner/oppdateringer kan 
nevnes:  
 
• feilrettinger som følge av innrapportering fra kunder  
• endringer i programmet som resultat av preventivt vedlikehold 
• endringer av systemets funksjonalitet som følge av ønsker fra kunder  
• om-programmeringer som følge av ønsket endring av struktur i programmet, nye 

drivere m.m. 
• generelle utbedringer/forandringer  
 
Lisensavtalen inkluderer standard telefon support på Programmet. Lisensavtalen 
inkluderer ikke noen form for konsulentbistand fra Websystemer AS.  
 
 
Ansvarsbegrensning 
WEBSYSTEMER AS er ikke ansvarlig for eventuelt driftstap, andre indirekte tap eller 
skade på annet enn Programmet som følge av feil i Programmet, bruk av dette eller som 
en følge av tilhørende assistanse eller support. Ingen av partene er ansvarlig for den 
annen part for indirekte tap eller følgetap, som f.eks. tap av data og tap som følge av 
driftsforstyrrelser, driftsstans, eller datavirus o.l. Kostnader til å avhjelpe følgene av 
sådanne tap regnes som indirekte tap. 
 
 
Betaling av lisensavtale 
Lisensavtalen faktureres månedsvis og forskuddsvis første gang kort tid etter installasjon 
av program. 
 
Lisensavtalen justeres i tråd med ISO’s prisindeks en gang p.r. år. I tillegg til alle priser 
kommer merverdiavgift. 
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Varighet og oppsigelse 
Avtalen trer i kraft straks den er signert av begge parter. Websystemer AS har rett til å 
reforhandle avtalen  etter hver 12 mnd. Avtalen kan sies opp av begge parter med 6 
mnd skriftlig varsel. 
 
 
Eventuell oppsigelse av lisensavtalen kan bare skje skriftlig. Oppsigelsen medfører ingen 
form for tilbakebetaling og betyr kun at avtalen ikke løper videre og programmet ikke 
lenger kan benyttes. Dersom oppsigelsen ikke skjer i samsvar med reglene i første ledd 
løper avtalen automatisk. 
 
 
Produkter som omfattes av avtalen 
Avtalen omfatter alle Programmer som er utviklet og levert av WEBSYSTEMER AS og som 
Kunden har gyldig lisensavtale for. Oppdateringer av integrerte produkter som 
kontorstøtte, økonomisystemer, databaser og operativsystem vil kunne endre 
Programmets funksjonsdyktighet. Websystemer AS er ikke ansvarlig for slike forhold. 
 
 
Lisensbetingelser 
Ved kjøp av WebTemp og gyldig lisensavtale har du fått en lisens for bruk av WebTemp. 
 
Eiendomsretten til WebTemp innehas av Websystemer AS. Dette dokumentet beskriver 
hvilke betingelser som gjelder for bruk av programmet. WebTemp er beskyttet etter lov 
om opphavsrett for åndsverk. 
 
Med gyldig lisensavtale kan denne lisens av WebTemp benyttes av hvem som helst på 
hvilken som helst maskin, så lenge det bare er mulig å benytte WebTemp for det antall 
brukere det er betalt lisens for. Lisensen gjelder for installasjon av det antall brukere / 
avdelinger / firma / kontor  det er betalt lisens for. 
 
Det er ikke tillatt å selge, overdra ,leie, lease eller låne ut programvare, diskett eller 
dokumentasjon. Det er ikke tillatt å overdra lisensen for WebTemp til andre eller søster-
/konsernselskap i kundens organisasjon eller til tredjepart. Det er heller ikke tillatt på 
noen måte endre, debugge, rekompilere eller "reverse engineering" (utvikling i ettertid) 
av programvare, diskett eller dokumentasjon. 
 
Foruten sikkerhetskopiering er det ikke tillatt ved elektronisk, fotografisk, xerografisk, 
manuell eller maskinell måte å reprodusere eller kopiere programvare, disketter eller 
dokumentasjon. 
 
WEBSYSTEMER AS er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i programmet eller 
for følgeskader som skyldes feil eller mangler i programmet. 
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GJELDENDE STANDARD LEVERINGSBETINGELSER 
 
Leveransen 
Leverandøren skal levere WebTemp komplett som utviklet av Websystemer AS. 
 
Rettigheter og plikter 
Kunden gis rett til bruk av internettjenesten  24 timer i døgnet fra og med det tidspunkt 
avtalen gjelder fra og  installasjonen er gjennomført. Tjenestene er ment til kundens eget 
bruk, og videresalg  er ikke tillatt.  
 
Tilgjengelighet 
Med tilgjengelighet menes at kunden har tilgang til avtalt tjeneste. Tilgjengeligheten skal 
være 99,5%. Måleperioden er over 1 kvartal mellom kl. 0800 og 1600, og tilgjengelighet 
beregnes ut fra feilrapportering fra kunde.  
 
Melding av feil og support  
Feil meldes inn på support@websystemer.as og supporthenvendelser rettes også til 
samme e-post adresse. Telefon for support er 55 50 85 80 (gjelder mellom 0800-1600).  
 
Feilretting 
Hvis ikke annet er avtalt, skal leverandøren senest 2 timer etter mottatt feilmelding 
starte feilrettingsarbeidet.  Status og estimert rettetid gis under feilhåndteringen. Antall 
timer beregnes på virkedager i perioden kl 08.00 - 16.00.  Utenom denne perioden samt 
på dager som ikke er virkedager, regnes tiden fra kl 08.00 første virkedag.  Hvis meldt 
feil ikke har sin årsak i leverandørens leveranse (r) som omfattes av avtalen, har 
leverandøren rett til dekning av direkte utlegg og arbeid for feilsøking. 
 
 
Betaling 
Fakturaer forfaller til betaling p.r. 14 dager. Dersom faktura ikke betales ved forfall, 
utferdiges det betalingspåminnelse / inkassovarsel.  Betales ikke det innen 14 – fjorten 
dager etter at varsel er mottatt, vil fordring bli sendt til inkasso.  Ved forsinket betaling 
påløper morarente i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om 
renter ved forsinket betaling. 
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Taushetsplikt 
Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art, inkludert opplysninger om 
noens personlige forhold, opplysninger som kan skade en av partene eller som kan 
utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet.  Taushetsplikten gjelder også partenes 
ansatte og andre som måtte handle på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring 
av avtalen.  Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at 
materiale og opplysninger ikke blir gjort kjent for andre i strid med avtalen.  Dette 
gjelder også etter at avtalen er opphørt.  Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos 
en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt 
ovenfor. 
 
Eiendomsrett av data 
Kunden eier alle data som innlagt WebTemp. Kunden kan på forespørsel få tilsendt 
backup av data på CD-ROM. Kunden belastes for medgått tid. Kunde kan ved opphør få 
alle sinde data tilsendt på CD-ROM.  
 
Force majeure 
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad 
vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes 
plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid forholdet varer.  Slike 
forhold inkluderer ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure.  
Hver av partene kan si opp avtalen med en måneds varsel dersom force majeure tilfellet 
gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. 
 
Mislighold 
Det foreligger mislighold hvis en part ikke overholder sine forpliktelser i henhold til 
avtalen.  Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes den andre parts 
forhold, eller forhold som er nevnt i punkt 5. 
 
Arbeid for å avhjelpe mislighold skal utføres så raskt som mulig.  Hvis ikke, skal den ene 
part gi den annen part skriftlig varsel om dette.  Varselet skal angi årsak og så vidt mulig 
angi når arbeidet kan utføres.  Ved mislighold kan kunden holde betaling tilbake, men 
ikke åpenbart mer enn det som synes påkrevd for å avhjelpe virkningene av misligholdet, 
og bare inntil forholdet er brakt i overensstemmelse med avtalen. 
 
Hvis kunden ved hjelp av leveransene i denne avtalen formidler eller gir tilgang til 
informasjon som bryter med norsk lov eller ved mislighold, kan leverandøren umiddelbart 
stanse leveransen, men bare inntil forholdet er brakt i overensstemmelse med avtalen.  
Ved gjentatte overskridelse av dette punktet kan leverandøren heve avtalen uten 
økonomiske forpliktelser av noen art.  
 
Hvis forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 30 kalenderdager fra 
forfall, kan Leverandøren heve avtalen med 30 dagers varsel.  Hevingsretten bortfaller 
dersom kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av renter før fristens utløp. Ved 
mislighold kan det kreves erstatning for dokumenterte økonomiske tap.  Tapets art og 
omfang må være adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatning i 
avtaleforhold.  Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes 
ikke.  Erstatningskravet kan ikke overstige det kvartalsvise samlede vederlag eksklusive 
m.v.a. for den del av leveransen som misligholdet gjelder. 
 
Er misligholdet av en slik art at det har vesentlig betydning, og det ikke kan avhjelpes 
uten at denne part påføres vesentlig kostnad eller ulempe, kan denne part etter å ha gitt 
den andre part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve avtalen 
med øyeblikkelig virkning. 
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Varighet og opphør 
Avtalen gjelder for den periode som er spesifisert i avtalen. Hvis bindende avtaletid ikke 
er spesifisert i avtalen eller i bilag, er avtaletiden 12 mnd  
 
Hvis leverandøren øker satsene vesentlig for tjenestene som omfattes av avtalen (ref. 
punkt 3), har kunden rett til å si opp avtalen for disse leveransene med 30 dagers varsel.  
Oppsigelse må i så fall skje senest 15 dager etter at varsel om prisøkning er mottatt. 
 
Hvis det åpnes gjeldsforhandlinger, akkord, konkurs eller annen form for kreditorstyring, 
har den annen part rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 
 
Overdragelse 
Ingen av partene kan overdra sine forpliktelser eller rettigheter etter avtalen til andre 
uten den annen parts samtykke. Dette gjelder likevel ikke fusjoner, fisjoner, oppkjøp o.l., 
og ved overdragelse til selskaper innen samme konsern.  Slikt samtykke kan ikke nektes 
uten saklig grunn. 
 
Leverandøren står fritt til å benytte factoring. 
 
Tvister 
Partenes plikter og rettigheter bestemmes i sin helhet av norsk rett. 
Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningen av avtalen, 
skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger.  Fører ikke slike forhandlinger frem, skal 
tvisten avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge.  Hver av partene oppnevner 
en voldgiftsmann, og de partsoppnevnte voldgiftsmenn oppnevner voldgiftsrettens tredje 
medlem som er voldgiftsrettens formann.  For øvrig gjelder bestemmelsen i lov om 
rettergangsmåten i tvistemål av 13.8.15 nr. 6 kapittel 32, for voldgiftsrettens 
oppnevnelse og saksbehandling. 
 
Sikkerhet ved bruk av tjenestene 
Kunden er selv ansvarlig for sikkerheten i forbindelse med eventuelle datainnbrudd, 
forsøk på dette eller annen virksomhet av destruktiv karakter fra 3.part mot  eget 
datanett og /eller egen server.  Dette gjelder også i de tilfeller der leverandøren 
inkluderer brannvegg og /eller virussjekk som del av tjenesten eller som tillegg til annen 
tjeneste. 
 
Betalingsbetingelser 
Leveransen i sin helhet forfaller til betaling 14 dager etter installasjon. Dersom faktura 
ikke betales ved forfall, utferdiges det betalingspåminnelse / inkassovarsel.  Betales ikke 
det innen 14 – fjorten dager etter at varsel er mottatt, vil fordring bli sendt til inkasso.  
Ved forsinket betaling påløper morarente i samsvar med den til enhver tid gjeldende 
prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. 
 
 
 
 
 
Avtalen er lest og akseptert. 
Sted / dato :             den    /     -2008 
 
 
Landbrukstjenesten Hordaland     Websystemer AS 
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WebTemp driftstjeneste 
WebTemp kjøres i profesjonelle maskinmiljøer for optimal drift av systemet. I dette ligger 
det at flere oppgaver utføres fra vår side. 
 
Servermiljø 
WebTemp applikasjon driftes i et miljø bestående av : 
• Windows 2003 servere 
• RAID 5 diskoppsett  
• Firewall  
• Trend Micro antivirus system 
• Bacjup system + eksterne HD 
 
 
Oppgradering 
Alle oppgraderinger legges ut i driftsmiljøet og testes på forhånd før dette skjer. Når 
oppgradering er lagt ut vil brukere av WebTemp automatisk bli oppgradert på hva som er 
nødvendig. I tilfelle det er endringer som skal byttes / endres hos brukere skjer også 
dette automatisk.  
 
Alle oppgraderinger er stort sett sentrale og vil derfor ikke gi nedetid (brukere må ikke ut 
av systemet) på systemet for dere som brukere. 
 
Backup i driftsmiljøet 
I driftsmiljøet kjøres det systembackup av databaser. Dette er backup som blir testet og 
tilbakeført i servermiljøet for hele tiden å teste kvaliteten av backup som er foretatt. 
 
Dokumentmaler  
WebTemp inneholder flere standard brev som ligger i systemet. Detter er maler som 
vedlikeholdes i driftsmiljøet og er tilgjengelig for brukere umiddelbart de er lagt ut. 
 
Systemtilgjengelighet / Oppetid 
WebTemp er tilgjengelig 24 timer i døgnet (hvis ikke melding er sendt ut brukere om evt. 
service /vedlikehold). Dette gjelder ikke minst at brukere med hjemmekontor kan logge 
seg på systemet på kveldstid. 
 
Vi tilbyr en oppetid ut mot kunde på 99,5 % , dette baseres på de avtaler vi har med 
våre underleverandører å linjer m.m. Oppetid måles mellom 08.00 –16.00. 
 
Taushetserklæringer 
I vår drift av WebTemp overleveres en taushetserklæring fra vår side som ivaretar 
forholdet mellom oss og dere som kunde. Dette er deres garanti på at deres data kun er 
tilgjengelig for dere og oss som servicepartner. I tilfelle man ønsker at aviser og andre 
skal kunne hente ønsket informasjon avtales dette fortløpende. 
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Dokumentasjon av drift WebMegler 
 
Struktur og datamodell 
WebMegler har en 2-delt applikasjonsstruktur.  
 
Klientapplikasjonen er utviklet i Visual Basic 6 og kjører lokalt på klientene. Denne består 
igjen av to programmer, innlogging.exe og WebMegler.exe. Innlogging.exe har ansvar 
for å autensiere brukeren basert på en tre faktorer: lisensnøkkel, brukerpassord og en 
unik brukernøkkel. En kombinasjon av disse tre faktorene utgjør også et av grunnlagene 
for krypteringen mot server. 
 
WebMegler.exe er hovedprogramvaren som henter og sender informasjon fra 
serverapplikasjonene over en kryptert tilkobling (HTTP port 80 – ikke SSL). Tilgang er 
sesjonsbasert og gis kun dersom korrekt innloggingsinformasjon er inntastet. 
 
På serversiden eksisterer det flere applikasjoner også utviklet i Visual Basic 6 (CGI-EXE) 
som tar hånd om tilgangskontroll, validering av inndata, samt utlisting av informasjon til 
klienten. Det er dette applikasjonslaget som er kjernen i WebMegler, og som håndterer 
all kontakt med underliggende databaser. 
 
Kommunikasjon mellom klient og server 
Hver kunde har en unik identifikasjonskode. Denne ID’en er lagret i filen 
<webmeglermappe>\setup\kid.lic. 
 
Når innloggingsprogramvaren logger seg på serveren må den identifisere seg med en 
unik kode. Denne koden angir brukerprofilen, og lagres i windowsregisteret tilknyttet 
brukerprofilen under nøkkkelen 
 
HKEY_CURRENT_USER\Software\WebMeglerV2\K[kunde ID]\Terminalid 
 
Første gang en bruker logger seg på WebMegler vil denne registeroppføringen opprettes 
automatisk. 
 
Første gang en bruker logger seg på en ny klient, vil systemet spørre brukeren om en 
krypteringsnøkkel. Denne nøkkelen tildeles av WebSystemer AS. Nøkkelen lagres lokalt i 
en kryptert fil. All videre kommunikasjon mot webserveren krypteres med grunnlag i 
blant annet denne nøkkelen. Dersom man mistenker misbruk av systemet kan nøklene 
enkelt forandres. I tillegg til nøklene som sikrer dataflyten, er systemet sikret med 
brukernavn og passord. 
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Tilkobling til WebSystemer – Dataflyt innlogging 
Innloggingsprogrammet er konfigurert til å spørre en tredjeparts tjener (hostet av 
Domeneshop) om hvilken IP som skal kobles til (locate-service). 
 
Dette sørger for at dersom et IP-bytte/flytte av driftsmiljø er nødvendig vil WebSystemer 
kunne endre denne informasjonen slik at klientene transparent kobler seg til den 
korrekte server. 
 
Dataflyt: 

 
Dataflyt mellom klient og serverapplikasjon 
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Driftsmiljø 
WebMegler kjører på en dedikert server i WebSystemer AS sitt servermiljø lokalisert i 
Alvøen, Bergen. 
Servermiljøet er tilknyttet UPS, og har ca 30 minutter batteritid før styrt shutdown. 
Serverrommet har en regulert temperatur på mellom 20-25 grader Celcius og er kjølet 
av en AirCondition-enhet. 
 
Fysisk tilgang 
Serverrom er sikret med innbruddsalarm og tilgang begrenset av nøkkel. Kun personell 
fra WebSystemer AS har fysisk tilgang til serverrommet. 
 
Internettaksess 
Tilkobling mot internett går via BKK Fiber med 6 MBIT båndbredde (10 MBIT peak). 
Vår SLA med BKK garanterer 99% oppetid på internettaksess. 
 
Nettverk 
WebMegler kjører i utgangspunktet på IP 82.134.19.103.  
Tilgangen til server og nettverk er begrenset til port 80 via en Netscreen brannmur. 
Server er isolert på eget fysisk nettverk. 
 
Serverdetaljer 
Serveren er en DELL PowerEdge 2650 med 2 GB ram, 136 GB RAID 5 for lagring av 
databaser, dokumenter og bilder.  
Serveren kjører Windows 2000 og IIS5. 
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Redundans 
I tillegg til hovedserveren er der konfigurert og klargjort en ”hot spare” server som kan 
ta over driften av WebMegler ved eventuelle problemer. Denne serveren er en DELL 
PowerEdge 2950 som speiler oppsett og applikasjonslaget fra hovedserveren hver natt.  
Serveren kjører Windows 2003 Server R2 og IIS6. 
 
Lagring og backup 
Databaser, bilder og dokumenter lagres alltid dobbelt. Ett eksemplar lagres på serverens 
RAID 5, mens et annet eksemplar lagres på et ekstern NAS. Dette skjer i sanntid. 
 
Backup skjer hver natt kl 03.00 til eksterne harddisker som fysisk fraktes ut av lokalene 
og oppbevares hjemme hos den ansatte med backupansvar. Innholdet på harddiskene er 
kryptert, og innholder hele kundens historikk (inneholder alle dokumenter og bilder som 
noen sinne er opprettet), samt en daglig kopi av databasene. 
 
Gjenoppretting av backup 
WebSystemer har utviklet programvare for å assistere i en automatisk tilbakerulling av 
backup. 
 
WebMegler’s serverapplikasjoner kan kjøres fra en standard IIS5/6 installasjon uten 
endring av kompliserte innstillinger, og er således veldig fleksibelt vedrørende 
gjenoppretting. 
 
Estimert tid for gjenoppretting: 
 
Scenario Handling Estimert tid 
Serverkrasj, 
server/harddisk kan ikke 
brukes 

Rulle tilbake databaser 
og filer fra ekstern 
harddisk til 
backupserver. Bytte IP 
på backupserver til 
82.134.19.103. 

1,5 time 

Internettaksess borte i mer 
enn 3 timer/ukjent tid 

Flytte server til rack hos 
BKK’s driftsmiljø. Endre 
IP på locate-service slik 
at klienter kobler seg til 
korrekt server. 

4 timer 

 
Feilhåndtering 
Driftsmiljø og serverapplikasjoner overvåkes kontinuerlig og ved eventuelle feil (heng i 
applikasjoner, nedetid servere) så sendes det automatisk ut SMS med informasjon til alle 
ansatte i WebSystemer. 
 
 
 
 



 

WEBSYSTEMER AS 
Postboks 114  • 5882 BERGEN • TLF. 55 50 85 80• Fax 55 50 85 99  

 
Support håndtering Websystemer AS  
 
 
Kontaktinformasjon 
Websystemer AS utøver support på applikasjonene WebTemp og WebMegler. Det er 
følgende kontaktpunkter for kunder på dette.  
 
• e-post: support@websystemer.as 
• tlf   : 55 50 85 80  
• fax : 55 50 85 99 
 
Innmelding support 
Support av følgende karakter skal alltid innmeldes på support@websystemer.as (det 
betyr at ved slike henvendelser skal kunden gjøres oppmerksom på dette) 
• tilgang nye brukere 
• endring av brukere  
• installasjon av klienter  
• endring i dokumentmaler 
• feil på finn.no  
 
Support pr. telefon 
Support som kan løses på telefon er begrenset til  
• passord  
• nøkkel  
• andre korte henvendelser  
 
Det skal alltid verifiseres at det er korrekt person som mottar passord /nøkkel. Det skal 
gjennomføres to kontroller  
• sjekk at telefon (mobil stemmer med personen) 
• be personen oppgi sitt passord i systemet  
 
Det skal ikke gis informasjon hvis vi ikke kan vite hvem personen er.  
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Intern behandling av support 
 
Support som kommer inn på support@websystemer.as skal fordeles etter følgende 
kategorier 
 
• Supportboks – brukerspørsmål vanlige  Nivå 1 
• Supportboks – brukerspørsmål avansert /endringer Nivå 2 
• Supportboks – til revisjon    Nivå 3 
 
Vi mottar support som skal legges inn på disse kategorien samme dag som de kommer. 
Det betyr at hoved_innboksen support skal være tømt før dagen er omme.  
 
Innkommende support  til private e-post bokser 
Innkommende e-post til private innbokser skal returneres til kunden med beskjed om at 
support e-post skal sendes til support@websystemer.as . Denne mottatte e-post sendes 
til supportmailen. Dette er meget viktig at dette gjøres slik at vi unngår at e-poster blir 
liggende flere steder. 
 
 
Brukerspørsmål vanlige – Nivå 1 
Det kommer det en henvendelse om at bruker trenger installasjonsfil. Dette legges inn 
på denne kategorien. Kunden skal besvares senest neste dag før kl.12.00 (optimalt 
samme dag avhenger av hvor kritisk henvendelsen er) 
 
 
Brukerspørsmål avansert / endringer – Nivå 2  
Det kommer f.eks henvendelse om rapportering på bilag som ikke vi finner i systemet, 
brukeren har forklart i e-posten hva han trenger å få ut. Vi er usikker på om dette er 
mulig i systemet. Kunden skal ha svar på denne henvendelsen (at vi trenger lengre tid på 
å besvare henvendelsen) i det denne e-posten flyttes til Nivå 2 
 
Til revisjon – Nivå 3 
De henvendelser vi får som ikke kan løses og som er ønske om endringer skal legges inn 
her. 
Følgende eksempler på henvendelser 
• feil i systemet 
• ønske om endringer  
• forslag til endringer  
 
Kunden skal ha svar nå vi flytter henvendelsen fra Nivå 2 til Nivå 3 og hva konklusjonen 
ble og hvilken behandling henvendelsen vil få. (f.eks at dette vil bli tatt opp til neste 
revisjon) 
 
Behandling av support i møter  
Websystemer har fellesmøte en gang i uken for å gjennomgå de e-poster / henvendelser 
som er i kategorien ”brukerspørsmål avansert / endringer”. Dette skal løse henvendelsen 
eller flytte den over til annen kategori ”revisjon”. Alle henvendelser i Nivå 2 skal løses 
fortløpende, men det er de som er igjen som må tas i det ukentlige fellesmøtet.  
 
 

 
 
 




