
Žádost o udělení 
přístupu a oprávnění

*) šedě označená pole vyplňuje zákazník
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OBCHODNÍ PARTNER ŽADATEL

Obchodní firma Příjmení, jméno

IČ Telefon

DIČ E-mail

Ulice/č.p.

Město Vystaveno

PSČ S účinností od:

Telefon

E-mail Podpis:

OPRÁVNĚNÍ POPIS PRAVOMOC

Vedení Vedení Vedení ( jednatel ) - může provádět všechny úkony včetně podpisu smluv

Vše Vše Zmocněnec - má plnou moc od jednatele ke všem úkonům včetně podpisu smluv

CC Péče o zákazníka Oprávnění objednávat/měnit/rušit stávající služby

Nákup Nákup (logistika) Oprávnění objednávat a nakupovat nové zboží (HW+SW) a služby a vyřizovat objednávky

TECH Technické Oprávnění řešit technické požadavky služeb - správce sítě, služby, hlášení poruch a havárií

FIN Finance Oprávnění dotazovat se na faktury, vyúčtování ( např. účetní )

SpS Správce seznamu Oprávnění provádět autorizace trvalé i jednorázové a měnit oprávnění osob vyjma oprávnění "Vedení" a "Vše"

OTA One Time Access Oprávnění provádět jednorázové autorizace přístupu prostřednictvím emailové zprávy.

VÝBĚR ŽÁDOSTI

Nová přístupová oprávnění JEDNORÁZOVÝ TRVALÝ

Změna přístupových oprávnění
Zrušení přístupových oprávnění JEN OZNAČENÉ VŠECHNY

Žádost o náhradní kartu
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY

Příjmení, jméno

Pozice

Telefon

E-mail

OPRÁVNĚNÍ

Zplnomocnění pro služby:

Vedení Péče o zákazníka Technické Správce seznamu

Vše Nákup (logistika) Finance One Time Access *)

Oprávnění schválil:

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSTUP (VISITOR)

s vlastním doprovodem

Jed. vstup potvrdil: Dne: V:

Doprovod: Podpis:

Při jednorázovém vstupu do prostor datového centra musí být doprovod osoby s příslušným oprávněním

VYDÁNÍ NÁHRADNÍ KARTY

Schváleno Schválil:

Zamítnuto

Důvod zamítnutí:

Podpis:

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Číslo karty:

Příjmení, jméno Datum Podpis

Kartu vydal:

Kartu převzal:

Otisky načteny:

Podpisem tohoto dokumentu přebírající stvrzuje, že je seznámen s provozním řádem vydaným dne 1. 10. 2015.

s doprovodem NOC

Neschválení oprávnění oprávněnou osobou

Porušování provozního řádu

Nevrácení staré karty

Neověřená totožnost

Neuhrazené pohledávky
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