GERRIT Zorgnet Basis
1. Algemene toelichting
GERRIT Zorgnet is het besloten en beveiligde netwerk van GERRIT: één enkele aansluiting is
voldoende om met elke andere aangesloten instelling veilig te kunnen communiceren.
GERRIT Zorgnet Basis is bedoeld voor eerstelijnszorgpraktijken, zoals huisartsen en apothekers.
Zorgverleners kunnen veilig gebruik maken van de faciliteiten binnen GERRIT Zorgnet.
De gebruiker maakt via een vaste, beveiligde aansluiting connectie met GERRIT. Met GERRIT
Zorgnet Basis wordt de praktijk aangesloten op het Health Care Platform. Op dit platform worden
diverse diensten aangeboden, zowel van GERRIT als van derden.
2. Mogelijkheden
2.1 Verbinding met het netwerk
Om toegang te krijgen tot GERRIT Zorgnet kan gebruik worden gemaakt van verschillende soorten
verbinding:
•
•
•

Een vaste aansluiting op het GERRIT glasvezelnetwerk. GERRIT beschikt over een uitgebreid
glasvezelnetwerk door het hele land;
Een vaste aansluiting op het GERRIT ADSL netwerk;
Een beveiligde verbinding via internet (VPN). U maakt gebruik van uw eigen
internetverbinding. Via een router van GERRIT wordt de connectie met GERRIT Zorgnet
gemaakt.

2.2 Veilige toegang tot het netwerk
Om ervoor te zorgen dat de verbinding met GERRIT Zorgnet veilig is, wordt gebruik gemaakt van één
of meer van de volgende maatregelen:
• Toepassing van encryptie;
• Afschermen van de verbinding, aansluiten op een privé-netwerk;
• Sterke authenticatie.
2.3 Standaard diensten GERRIT Zorgnet Basis
De standaard dienstverlening die GERRIT levert voor GERRIT Zorgnet Basis omvat:
• Breedbandige gescande en gescreende toegang tot internet;
Nadat u via een aansluiting van GERRIT toegang heeft gekregen tot GERRIT Zorgnet kunt u
tegelijkertijd gebruik maken van internet via dezelfde verbinding.
• Toegang tot GERRIT@mail om veilig te kunnen mailen tussen zorgorganisaties;
Met GERRIT@mail kunnen zorgverleners in de besloten omgeving van GERRIT Zorgnet
onderling communiceren zonder de gevaren van het openbare, onbeveiligde internet. Lees
meer over GERRIT@mail in de aparte dienstbeschrijving.
• Koppeling met diverse ASP leveranciers;
• Koppeling aan het Landelijk Schakel Punt (LSP) en OZIS-ringen;
Het besloten en beveiligde zorgnetwerk van GERRIT is gekwalificeerd als ‘Goed beheerd
ZorgNetwerk’, een vereiste om op het LSP aangesloten te kunnen worden.

•
•

Toegang tot het GERRIT Zorgportaal en Cyberlab voor uitslagen IZORE en pathologie
Friesland;
Waarnemen in Hagro verband.
Het is mogelijk faciliteiten voor het waarnemen in te richten. Waarnemen kan worden
geëffectueerd als uw collega's ook zijn aangesloten op GERRIT Zorgnet. Veel gebruikte
waarneming is Extern Bureaublad/RDP van Microsoft Windows, maar ook rechtstreekse
netwerkverbindingen zijn mogelijk.

3. Aanvullend
GERRIT biedt diverse additionele diensten bij het gebruik van GERRIT Zorgnet, zoals:
•

•

Thuiswerken;
U kunt vanuit huis of een andere locatie veilig verbinding maken met GERRIT Zorgnet door
middel van een token.
Wifi.
Draadloze netwerken zijn erg populair, maar zijn onveilig. GERRIT biedt daarom een
beveiligde wifi-dienst aan zodat ook uw interne draadloze netwerk kan worden aangesloten op
de veilige GERRIT omgeving.

4. Meer weten?
Wilt u meer weten over GERRIT Zorgnet Basis, welke verbinding voor u geschikt is en wat er verder
mogelijk is voor uw specifieke situatie? Of heeft u een vraag over één van de andere diensten van
GERRIT? Neemt u dan contact op met de Servicedesk.
De Servicedesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur
T: 085 - 76 040 76
F: 085 - 76 040 75
mail: servicedesk@gerrit-net.nl

