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Bilaga till Avropsavtal
Svenska Stadsnätsföreningens Servicebolag AB och Eklundh Communication i Västerås AB

Detta Tilläggsavtal avseende API-export från Tjänsteguiden
har denna dag tecknats mellan
Eklundh Communication i Västerås AB, org. nummer 556462-3618 med adress
Fallhammargatan 3A, 721 33 Västerås (nedan ”Leverantören”)
samt
Stadsnätet, org. nummer XXXXXX-XXXX med adress
Box 123, 123 23 Ortsnamn (nedan ”Användaren”)

1.

Bakgrund

API-export är en lösning som gör det möjligt att exportera och implementera data från Tjänsteguiden till
kundspecifika system. Exporten sker via HTML-export eller ett API.
Atlas CMS-server sätts upp för Användaren och ansluts till tjänsteleverantörernas Tjänstekanon. Administration
av Tjänsteguiden sker i Användarens server via login och administrationsrättigheter. Atlasservern driftas och
hostas av Leverantören som också ansvarar för bandbredd och backup.

2.

Användning

API-export får enbart användas för dataexport av tjänsteinformation i det egna nätet, samt enbart användas för
presentation av dessa tjänster i en egen webblösning gentemot slutkund och/eller för synkronisering av interna
system relevanta för tjänsteprovisionering. All exporterad information ägs av respektive tjänsteleverantör. Det
exporterade datat får ej användas till annat än vad som avtalats om, och inte delas med tredje part.

3.

Användarens ansvar

Användaren ansvarar för implementationen i sitt eget system och skall säkerställa att informationen i
Tjänsteguiden inte förvanskas eller förändras
a) att all information redovisas
b) att uppdateringarna av data sker med ett sådant intervall att informationen alltid är aktuell.
c) att Tjänsteguiden visar upp ett så homogent utseende som möjligt i alla sammanhang.
Vid aviserade uppdateringar, uppgraderingar eller förändringar i Tjänsteguiden skall Användaren i förbereda och
genomföra motsvarande förändringar i sin applikation. Denna anpassning skall ej överskrida 15 dagar från den
dag då förändringen genomfördes i backendserverns Tjänsteguide.

Bilaga till Avropsavtal till Ramavtal IT-tjänster och licens - Atlas CMS
SId 1 av 2

Bilaga till Avropsavtal / API

4.

Leverantörens ansvar

Leverantören ansvarar för funktionalitet, data och design fram till och med Atlas-servern, inklusive det öppna
API:et.
Leverantören ansvarar också för att meddela Användaren i god tid, minst 10 arbetsdagar, innan förändring eller
mindre uppdatering sker. Större uppgraderingar aviseras via Stadsnätsfabrikens Roadmap.

5.

Avtalets giltighetstid

Detta avtal gäller i tolv (12) månader efter avtalets undertecknande och förlängs det därefter tillsvidare, med tolv
(12) månader i taget. Uppsägningstid 6 månader.
Om Ramavtalet mellan SSNf och Leverantören upphör, ska Leverantören fullfölja sina leveransåtaganden som
avropats av enskilda Användare. Avtalet ersätts då med individuella avtal för anslutna Användare.
Ramavtalets upphörande har heller ingen inverkan på Leverantörens Webbtjänster och vidareutvecklingen av
dessa gentemot Användarna.

Detta Avtal har upprättats i två exemplar av vilka Användaren och Leverantören erhållit vart sitt.
Ort och datum: Ortsnamn 2012-

Ort och datum: Västerås 2012-004-05

Org namn: Stadsnätet
Org nr: XXXXXX-XXXX
Underskrift:

Org namn: Eklundh Communication i Västerås AB
Org nr: 556462-3618
Underskrift:

Namnförtydligande
Stadsnätsansvarig

Namnförtydligande
Hans Eklundh, VD

Det kompletta ramavtalet med bilagor mellan SSNf och Eklundh Communication finns att ladda ner från
www.stadsnatsfabriken.se/ramavtal
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