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Formularz konfiguracji usług NOR-STA
Zgodnie z Umową o wykonanie eksperymentalnych badań wdrożeniowych oraz Polityką
Bezpieczeństwa Informacji w projekcie NOR-STA, niniejszy formularz definiuje zamawianą przez
Wdrażającego konfigurację usług NOR-STA, w szczególności prawa dostępu osób i instytucji do
argumentu zgodności i materiału dowodowego oraz udostępnienie repozytorium.
Administratorem usług jest Politechnika Gdańska w ramach projektu NOR-STA. Osoby
zatrudnione w projekcie i posiadające dostęp do informacji zamieszczanych przez użytkowników
zobowiązane są do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Informacji w projekcie NOR-STA.

Wdrażający ......................................................................................
1. Zakres usług



Udostępnienie platformy usług NOR-STA do edycji argumentu zgodności
Udostępnienie repozytorium do składowania materiału dowodowego

2. Udzielenie dostępu do usług NOR-STA*
Użytkownicy z instytucji Wdrażającego
Proszę wpisać imiona i nazwiska oraz adresy e-mail do rozesłania haseł dla użytkowników ze strony
Wdrażającego uprawnionych do dostępu do argumentu zgodności oraz zaznaczyć przydzielane im
uprawnienia (można zaznaczyć kilka opcji w wierszu).

Użytkownik, e-mail

Uprawnienia
Tylko
odczyt

Odczyt
i edycja

Ocena

* W przypadku konieczności wpisania większej liczby osób, najlepiej wypełnić formularz elektronicznie dodając
dodatkowe wiersze tabeli
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Użytkownicy spoza instytucji Wdrażającego (opcjonalnie)
Jeżeli chcą Państwo, aby dostęp do Państwa argumentu zgodności oraz materiału dowodowego
w repozytorium dostarczonym przez NOR-STA miały również osoby z innych instytucji (np. audytorzy,
konsultanci), prosimy o wpisanie imion i nazwisk oraz adresów e-mail do rozesłania haseł, a także o
zaznaczenie przydzielanych im uprawnień (można zaznaczyć kilka opcji w wierszu).

Użytkownik, e-mail

Uprawnienia
Tylko
odczyt

Odczyt
i edycja

Ocena

3. Konfiguracja repozytorium materiału dowodowego
Proszę wskazać konfigurację repozytorium - miejsca przechowywania dokumentów załączanych jako
materiał dowodowy w argumencie zgodności (możliwe jest wykorzystanie wielu repozytoriów naraz):

Repozytorium dostarczone w ramach usług NOR-STA
Umożliwia proste załączanie dokumentów jako dowodów, daje dostęp do dokumentów
dla każdego użytkownika wymienionego w niniejszym formularzu

Repozytorium własne Wdrażającego
Nie umożliwia prostego załączania dokumentów, pozwala na indywidualne ustalenie
przez Wdrażającego dostępu do dokumentów dla każdego użytkownika repozytorium

..................................................
(miejscowość, data)
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