Brukeravtale for tjenester over Ekstranett Nivå 1 og 2 – Fisker
______________________________________________________
1. Generelt
Norges Sildesalgslag sine nett-tjenester er Ekstranett tilbudt over www.sildelaget.no.
Denne avtalen omfatter nivå 1 og 2 for av Ekstranett for fisker.
De enkelte tilgangstyper må spesifiseres for hver enkelt bruker nedenfor. Tilganger gis til
alle fartøy som tilhører rederiet med mindre noe annet er spesifisert under hver enkelt
bruker. Ved senere utskifting av fartøy innen samme rederi, vil de enkelte tilganger bli
overført til nytt fartøy dersom brukeren ikke er ført opp med begrensning til ett bestemt
fartøy.
Avtalen gjelder inntil oppsigelse foreligger og er kun gyldig for de person(er) som er oppgitt
nedenfor:

2. Opplysninger om rederi, reder/ daglig leder og hvilke brukere som skal ha tilgang
Rederinavn:

_____________________________________________

Organisasjonsnummer:

_____________________________________________

Reder/kontaktperson som søker
tilgang på vegne av seg selv
og/eller ansatte i rederiet
_____________________________________________

Tilgangene skal (sett kryss):

Erstatte alle tidligere tilganger
Komme i tillegg til evt. tidligere tilganger

3.

Det søkes om brukertilgang for følgende person(er).

Navn _________________________

Nivå

Tilgang type

Stillingstittel ___________________

2

Markedsplass / Prisinfo

Mobilnr _______________________

1

Avregning/kontoutskrift

E-post ________________________

1

Se sluttseddel / sls

Evt. Kun for fartøy(navn):

1

Firma Admin (brukertilganger)

2

App med prisinfo (mobil/nettbrett)
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4.

Norges Sildesalgslag sitt ansvar

Norges Sildesalgslag er ansvarlig for etter beste evne å sørge for at informasjon er korrekt
og oppdatert. NSS er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved informasjonen som oppstår
som følge av tekniske eller kommunikasjonsmessige feil eller gale opplysninger gitt til
NSS.

5.

Sikkerhetsregler for reder/ daglig leder

Reder/ daglig leder er ansvarlig for å ha oversikt over hvilke ansatte som har tilgang til
Ekstranett til enhver tid. Norges Sildesalgslag skal varsles dersom en person med tilgang
slutter eller av andre grunne ikke lenger skal ha tilgang. Opphør og endringer av
brukertilganger kan også administreres av reder/ kontaktperson fra ekstranett under «Min
profil».
Reder/ kontaktperson som selv er bruker plikter å overholde sikkerhetsreglene i punkt 6,
videre å informere aktuelle brukere om det samme ansvaret.
Reder/kontaktperson må melde fra straks dersom det oppstår mistanke om at
uvedkommende er blitt kjent med brukernavn/passord.

6.

Sikkerhetsregler for bruker

Brukeren er selv ansvarlig for at det tildelte passordet ikke kommer på avveie, og er også
ansvarlig for at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonstjenestene på noe tidspunkt.
Dersom brukeren har mistanke om at uvedkommende er blitt kjent med passord / kode
eller på annen måte har tilgang til uberettigede informasjoner, skal dette straks meldes til
Norges Sildesalgslag.

7.

Opphør

Denne avtalen kan sies opp med en (1) ukes varsel. Oppsigelse kan meddeles skriftlig
eller pr. e-post. Misbruk vil kunne lede til opphør av tjenesten umiddelbart.

8.

Underskrifter

Jeg er enig og innforstått med gjeldende brukeravtale.

Dato:___________

Signatur reder/ daglig leder_____________________________

3

