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Installationserklæring for IT-sikkerhed i sikringssystemer 

STAMOPLYSNINGER 

Installationsnummer / installationsnumre Firmalogo/firmastempel 

Installationsadresse 

Postnummer By 

Installationserklæring udfyldt af: 

E-mail Telefon 

F&P-reg. Nr. 

SYSTEMBESKRIVELSE 

LEVERANCEOMFANG 

☐ Nyinstallation ☐ Udvidelse ☐ Ændring/opgradering

- Ved nyinstallation sættes kryds i samtlige punkter på side 2
- Ved udvidelser og/eller ændringer sættes kryds i relevante punkter

SYSTEMSTRUKTUR 

☐ On-premise ☐ Cloud ☐ Hybrid

SYSTEMEJER/-BRUGER IT-ANSVARLIG / IT-KONTAKTPERSON 

Navn Er systemejer og IT-ansvarlig den samme? 

☐ Ja (Hvis nej, udfyldes nedenfor)

Adresse Navn 

Postnummer By Telefon 

Telefon E-mail

CVR.nr. 

HENSIGT 

Nedenstående afkrydsningsfelter har til formål at skabe synlighed og dialog mellem kunde og leverandører, med 
henblik på at forbedre IT-sikkerheden, i forbindelse med levering og installering af et sikringssystem. 
Installationserklæringen er et supplement til øvrig dokumentation af de leverede sikringssystemer. 



V 1.0 _ 2023-01-12 

Side 2 af 2 

SYSTEMKONFIGURATIONSOPLYSNINGER 

Ja Nej 

Sikringssystemet er forbundet til kundens eksisterende netværk 

Der er etableret mulighed for remote adgang 

Sikringssystemet benytter eller kan betjenes via mobilapps 

Sikringssystemet er forbundet til og benytter kundens Active Directory til login-verifikation 

Backupfacilitet for backup/genetablering af data er sat op 

Dokumentation for anvendelse af kundeleverede IT-systemer er udarbejdet eller ændret 

Dokumentation for projektering og installation af software er udarbejdet eller ændret 

Dokumentation for projektering og installation af netværk er udarbejdet eller ændret 

IT-SIKKERHEDSPOLITIKKER 

Ja Nej 

Softwaren er omfattet af og installeret jf. kundens IT-sikkerhedspolitik 

Netværksudstyr er omfattet af og installeret jf. kundens IT-sikkerhedspolitik 

Passwords i softwaren er opsat eller ændret jf. kundens password-politik 

Passwords i netværksudstyr er opsat eller ændret jf. kundens password-politik 

IT-SIKKERHEDSAFTALER 

Ja Nej 

Softwareopdaterings-/-opgraderingsaftale er aftalt med kunden 

- Softwareopdatering indgår som en del af serviceaftalen

Roller og ansvar i forhold til IT-sikkerhed er aftalt med kunden 

Retningslinjer for adgang til anlægget, herunder service, er aftalt med kunden 

Plan for fortsat drift i tilfælde af IT-sikkerhedshændelser er aftalt med kunden 

Kommunikationsplan vedr. sårbarheder og brud på IT-sikkerhed generelt er aftalt med kunden 

DEFINITION AF SOFTWARE 

Ved software menes applikationssoftware, den software som benyttes til drift og betjening af sikringssystemet, 
altså ikke operativsystemet (OS) eller firmware (FW). 
OS og FW skal omfattes af særskilte aftaler med leverandøren. 

UNDERSKRIFT 

Hermed bekræftes rigtigheden af ovenstående 
oplysninger. 

Hermed bekræftes, at aflevering er godkendt, 
og at der er rådgivet om ovenstående. 

Dato  Installatør Dato Kunde 
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