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Možni načini dostopa do interneta so:
1. VPN (Virtual Private Network) oz. povezava preko navideznega zasebnega omrežja,
ki omogoča vzpostavitev varne zasebne povezave v omrežje zNET z uporabo
programske opreme Cisco AnyConnect. Storitev je namenjena manjšim
organizacijam in je brezplačna.
2. Dostop preko najema storitve in opreme pri ponudniku telekomunikacijskih
storitev. Izvajalec mesečno plačuje telekomunikacijsko storitev na podlagi
pogodbe, sklenjene s ponudnikom storitve.
3. Priklop z lastno namensko opremo, ki ustreza tehničnim zahtevam dostopa do
omrežja zNET. Tip opreme je predpisan s strani NIJZ. Lastnik opreme je izvajalec
zdravstvene dejavnosti, ki nosi stroške nakupa in vzdrževanja opreme.
4. Dostop preko opreme drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki je že vključen
v zNET, v kolikor že vključeni izvajalec s tem soglaša. Nekateri izvajalci zdravstvene
dejavnosti ponujajo drugim, ki najemajo prostore na njihovi lokaciji, tudi najem
telekomunikacijske infrastrukture za dostop do omrežja zNET. Tehnične in poslovne
pogoje takšnega najema določa gostitelj.
5. Posredni dostop preko ponudnika zdravstvenega informacijskega sistema, ki se
povezuje z rešitvami eZdravja.
Za vse zgoraj navedene načine priklopa velja, da izvajalec zdravstvene dejavnosti skrbi
za morebitne spremembe in posodobitve lokalne opreme in omrežij, ter krije s tem
povezane stroške.
Vzdrževalec lokalnega omrežja mora pri vzpostavitvi in vzdrževanju povezave sodelovati
z vzdrževalcem omrežja zNET.
Več o posameznih načinih dostopa do internega je navedeno v navodilih »Postopek
vključitve v zNET omrežje«.
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