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1. Syfte 
Många system som upphandlas av olika enheter inom Region Norrbotten 

t.ex. modaliteter inom röntgen, EKG-utrustning m.m. har behov av en 

fungerande kommunikation inom regionens kommunikationsnät, NLLnet. 

Detta dokument anger vilka krav och standards som systemen ska uppfylla 

för att fungera i NLLnet.  

Notera att ändringar i detta dokument ej får göras utan godkännande av Chef 

IT Infrastruktur. Eventuella varianter på detta dokument skall namnges så att 

det tydligt framgår att det är en speciell version av dokumentet, samt syftet 

(exempelvis … att användas vid upphandling X) 

 

2. Tekniska förutsättningar 
 

NLLnet 
Region Norrbotten kommunikationsnät NLLnet, utgör en samlad 

infrastruktur för telefoni och data. Nätet består av följande delar: 

a)  Länsnätet - Förbinder de lokala näten  

b)  De lokala näten - Sammanknyter lokal utrustning på en geografisk plats. 

Länsnätet 
Region Norrbottens kommunikationsnät, NLLnet, finns utbyggt till samtliga 

arbetsplatser och omfattar ca 8 500 användare. I Norrbottens 14 kommuner 

finns anslutningar till Lumiora. Nätets kommunnoder binds samman av 

hyrda fiberförbindelser med en bandbredd på mellan 400 Mbps och 1Gbps.  

All kommunikation mot Internet och Sjunet sker idag via brandvägg. 

De lokala näten 
Inom respektive sjukhus finns stjärnformiga fibernät uppbyggda från en 

central kopplingspunkt ut till ett antal lokala kopplingspunkter inom 

sjukhusområdet. Vid den centrala kopplingspunkten finns anslutningen mot 

WAN. I de lokala korskopplingspunkterna kopplas datorer och övrig 

utrustning till switchutrustning. Varje switch är ansluten till central 

kopplingspunkt över dedicerat fiberpar. 

Kommunikationsmiljön utgörs av Ethernet och kommunikationsprotokollet 

är TCP/IP. Internt används enbart privata IP-adresser, som normalt tilldelas 

via DHCP. 

Nätet på Sunderby sjukhus använder 802.1x och MAB (Mac Authentication 

Bypass) för hårdvaruautentisering och tilldelning av dynamiskt VLAN. På 

övriga orter används i nuläget enbart MAB för tilldelning av VLAN för 

specifik utrustning som patientmonitorer, fastighetsutrustning och skrivare. 

Regionen har på Sunderby Sjukhus två datahallar samt en hall där backup 

förvaras. Datorhallarna är placerade i olika byggnader inom sjukhusområdet. 

Kärnan i nätverket är ett VSS-cluster. Clustret är sammankopplat med två st. 
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10Gb fiberlänkar. Mellan hallarna finns även nät för Fiber Channel samt ett 

nät för heartbeat-signalering mellan klusternoder. 

Wlan 

Trådlösa nät finns på samtliga sjukhus. Det används bland annat till Bedside, 

Trådlös Telefoni och Gästinternet. 

Tekniken stödjer 802.11a, 802.11ac och 802.11n. 

IT/MT-stöd tillhandahåller Accesspunkter. Inga andra AP:s får installeras i 

Region Norrbotten lokaler och fastigheter. SSid delas ut från Region 

Norrbotten wlan controllers. Autentisering bör helst ske med certifikat 

(EAP-TLS, PEAP-EAP-TLS). 

 

Övervakning 
NLLnet övervakas av IT/MT-stöd med SCOM, NNM, HPE OneView och 
Cisco Prime som övervakningsplattformar. 
 

Plattformar 
Region Norrbotten har valt följande plattformar: 

 BizTalk 2010 / BizTalk 2016 

 HPE NNM 

 HPE OneView 

 HPE Unix11i v3  

 Redhat Enterprise Linux 6 och 7 

 Microsoft Active Directory 2012 R2 

 Microsoft System Center Configuration Manager 

 Microsoft System Center Operations Manager 

 Microsoft SQL-server 2012/2012 R2/2014/2016/2019 

 Microsoft Windows server 2012 R2/2016/2019 

 Microsoft Terminal Server 2012/2012 R2/2016/2019 

 Microsoft Windows 10 Enterprise 

 Microsoft Exchange 2016 

 Dell EMC Networker 

 Veeam backup replication 

 Vmware vSphere 6.5 

 Vmware Horizon View 6.0 

 

NLLnet tillhandahåller Ethernet 802.3 och 10BaseT/100BaseT/1000BaseT. 

Nätverks-protokoll är TCP/IP-serie för nät, transport och applikationsskiktet. 

LAN-trafik hanteras av befintliga switchar i NLLnet. WAN-trafik och 

routing hanteras av befintliga routrar i NLLnet. 

 

Serverplattform 

Serverplattformen består både av fysiska och virtuella servrar. Region 

Norrbottens första hands val är att virtualisera servrar. Om kravet är en 



     5(12) 

Process Faktaägare Godkänd av Upprättad av 

[Process] IT/MT-stöd Tomas Lovén Anna-Karin Sundberg 

Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 

Riktlinjer divlt-5-315 2023-03-06 17.0 

 

fysisk server är bladserver att rekommendera. Om det finnas krav på 

speciella interfacekort eller dylikt används en rackmonterad server. 

 

För verksamheter som kräver leverantörsspecifik hårdvara gäller följande 

krav: 

Alt. 1) Bladserver Standard 

- Passande Hewlett Packard HPE c7000 Enclosure  

o T.ex HPE BL460c Gen9 ( Alt Gen10) 

 

Alt.2) Bladserver kraftfull 

- Passande Hewlett Pacard Enterprise Synergy 12000 Frame 

o T.ex. HPE SY 480 Gen9 ( Alt. Gen 10) 

 

Alt. 3) Rackmonterad i 19”  

- Dubbla Power supply 

- Minst två Fast Ethernet TP nätverks portar 

Om fiberanslutning krävs för nätverk måste detta diskuteras med IT/MT-

stöd servergrupp  

- ILO, DRAC, eller annan remote console access över TCP/IP 

- Kabelarmar 

- Max djup mått 80 cm. 

- Monterings skenor passande standard 19” rack 

Klientplattform 

Region Norrbottens klientplattform är standardiserad på eKlient och följer 

dess kravbibliotek, som finns på Ineras hemsida.  

De flesta applikationerna paketeras och anpassas till virtuella paket eller 

MSI-format. Utskick och installation görs med Configuration Manager. 

Användaren ska inte ha administrativa behörigheter på klienten, 

applikationerna anpassas i samband med paketeringen för att fungera i den 

miljön. 

 

Klientapplikationer behöver vara signerade för att inte blockeras av 

AppLocker i Windows 10. Om applikationen inte är signerad, finns 

information om Code signing här: https://docs.microsoft.com/en-

us/windows/win32/seccrypto/cryptography-tools 

 

Även drivrutiner ska vara signerade för att kunna installeras på Windows 10 

klient, läs mer här:  

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/driver-

signing 

 

Med hjälp av komponenter i Configuration Manager (Endpoint Protection 

och Software Update Management) uppdateras virusskydd och senaste 

säkerhetsuppdateringar kontinuerligt på klienterna! 

 

Specifikation för klientoperativ och applikationer: 

 Operativsystem Windows10 Enterprise (svensk) höstreleasen 

 Primär webbläsare Edge 

 Internet Explorer 11 

https://www.inera.se/tjanster/e-klient/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/cryptography-tools
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/seccrypto/cryptography-tools
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/driver-signing
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/install/driver-signing
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 Microsoft Office 2013 

 Adobe Reader (senaste version och updates) 

 NetID version 6.8.1 

 

3. Tekniska krav 

Övervakning 
Systemet ska uppträda normalt vid övervakning av System Center Operation 

Manager och HPE OneView. 

Leverantörsspecifika MIB:ar, som går att importera i System Center 

Operation Manager bör levereras med systemet. 

Informationsutbyte mellan system 
Leverantören ska, i det fall system som upphandlas har krav på 

informationsutbyte med befintliga system inom Region Norrbotten, beskriva 

på vilket sätt detta görs samt uppskatta hur stor datamängd som kommer att 

överföras per tidsenhet. 

Leverantören ska ange om realtidsdata och Multicast överförs i nätverket 

samt vilka kvalitetskrav som ställs med avseende på detta. 

Kommunikation 

All nätverkskommunikation mellan delsystemen bör ske via NLLnet. I 

undantagsfall kan eget nätverk för kommunikation mellan system/delsystem 

byggas. Produkter och lösning i dessa fall ska godkännas av IT/MT-stöd 

innan inköp samt delges IT/MT-stöd i god tid innan implementering. 

All extern kommunikation från utrustning ansluten till NLLnet ska ske via 

Region Norrbottens säkerhetssystem. All kommunikation utanför NLLnet 

till system för exempelvis service från leverantören ska godkännas av chefen 

för Infrastruktur och sekretessavtal ska undertecknas. Inget annat 

kommunikationsmedel än det Region Norrbotten tillhandahåller får anslutas 

till utrustning, som är direkt eller indirekt kopplat till NLLnet. 

Utrustning som installeras bör klara av att hantera följande: 

 Dynamiska IP-adresser 

 DNS, BOOTP/DHCP och IP hostnamn 

 NTP mot central time-server 

 Variabel subnetmask, default gateway 

 IPv4 inklusive IP sec  

 IPv6 

 Lokal brandvägg trafikbegränsning in på utrustningen 

 

IT/MT-stöd ska besluta om och ge anvisningar för konfigurering av 

ovanstående. Inga routing-funktioner ska utföras av systemet. Trafikflöden 

skall vara dokumenterade. 
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Fjärrservice 
Många system behöver möjlighet till remote access, t.ex. för service eller 

proaktiv övervakning. Inkoppling av system för fjärråtkomst ska alltid 

granskas och godkännas av regionens IT-säkerhetsansvarige. Access till 

Region Norrbottens nätverk (NLLNET) innebär ett ansvar och 

ansvarsförbindelse skall undertecknas och godkännas innan inkoppling kan 

ske. 

 

Inga okrypterade uppkopplingar tillåts. I första hand ska fjärråtkomst ske via 

HAG (Hybrid Access Gateway) och Microsoft Terminal Server. Om 

direktåtkomst till systemen och/eller tvåvägstrafik krävs löses detta med 

VPN-uppkoppling (Lan2Lan). VPN-kopplingar och HAG-åtkomst erbjuds i 

första hand via Sjunet. För internationella aktörer som inte utan större 

olägenheter och kostnader kan erbjuda fullgod service över Sjunet kan VPN-

kopplingar över Internet tillåtas i undantagsfall. Alla VPN-kopplingar mot 

NLLNET skall termineras i regionens utrustning. 

Standarder och tjänstelager 
Denna sektion beskriver kortfattat områdena webb och integrationer inom 

tjänstelagret. 

 

Webbtjänster 

IT/MT-stöd använder främst IIS (7.5 eller senare) för hosting av 

webbtjänster. I specifika fall kan även Tomcat tillåtas att hosta tjänster 

(Linux Redhat/CentOS 7 eller senare). I normalfallet gäller dock följande för 

nya tjänster som ska installeras hos Region Norrbotten: 

 

- .NET 4.0 eller senare 

- Konfigurerbar loggning, exempelvis via Log4Net 

- Om känslig data loggas ska detta synas i dokumentationen 

- Ska stödja SSL via konfigurering 

- Tjänster ska ha dedikerade applikationspooler 

- Dokumenterad WSDL för SOAP eller motsvarande beskrivning för 

REST 

- Testanrop ska kunna genomföras via SOAP-UI eller motsvarande 

 

Kritiska tjänster kan behöva lastbalanseras och klusterhanteras. I dessa fall 

används Kemp version 7.1 och standard Windows fail-over clusters. För att 

IT/MT-stöd ska kunna bedöma resursbehov ska leverantören uppskatta antal 

anrop per tidsenhet i dokumentationen. I de fall det förekommer exceptionell 

belastning vid vissa tidpunkter (eg körningar) ska även dessa dokumenteras. 

 

Webbapplikationer 

Med webbapplikationer avses webbklienter med GUI. Vad gäller denna 

hosting används samma teknologi som för tjänsterna (se ovan). 
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För nya webbapplikationer hos Region Norrbotten gäller följande: 

- .NET 4.0 eller senare 

- Konfigurerbar loggning, exempelvis via Log4Net 

- Om känslig data loggas ska detta synas i dokumentationen 

- Ska stödja SSL via konfigurering. 

- Bör ha stöd för multifaktorsautentisering (exempelvis mot nationell 

säkerhetstjänst, SITHS/EFOS-kort) 

- Vårdnära applikationer bör erbjuda autentisering enligt Ineras 

”Referensarkitektur för Identitet och åtkomst” 

- Rendering bör ske med HTML5 

- Designen bör vara responsiv och ha stöd för mobila enheter 

- Användandet av tredjepartskodkomponenter ska minimeras. I de fall 

sådana förekommer ska användningen vara tydligt dokumenterad 

- Applikationen ska ha en dedikerad applikationspool 

 

Integrationer 

Hos Region Norrbotten används Microsoft Biztalk som primär 

integrationsmotor. Huvuduppgiften är att förmedla information mellan 

anslutna system och samtidigt föra logg/arkivera meddelanden för 

uppföljning och omsändning. 

 

Biztalk har ett stort antal adaptrar, men huvudsakligen används: 

- File adapter för att hantera filer via UNC-sökvägar 

- FTP adapter för att hantera filer på interna icke-Windows servrar 

- SFTP adapter för att hantera filer hos externa parter 

- WCF/SOAP adapter för anrop mot webbtjänster 

- WCF/SQL adapter för att kommunicera med databaser 

- MLLP adapter för HL7-meddelanden (särskilt MT-system) 

 

Nya system bör stödja någon av dessa för att kunna integrera på ett enkelt 

sätt hos Region Norrbotten. 

 

Meddelanden som hanteras av Biztalk bör helst vara: 

- XML-baserade med tillhörande schema 

- HL7 v2.3.1 för hantering av sjukvårdsdata 

 

Komplexa flatfilsscheman och ostrukturerad data ska undvikas. Stora filer 

(>100MB) ska heller ej hanteras av Biztalk. 

 

Förutom Biztalk använder Region Norrbotten följande sekundära 

integrationsmotorer: 

- Mirth Connect – hanterar huvudsakligen implementationer av HL7-

lyssnare 

- Mule – lokal/regional tjänsteplattform 

 

https://www.inera.se/aktuellt/projekt/referensarkitekturen-for-identitet-och-atkomst/
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De sekundära integrationsmotorerna ska endast användas för specialfall. Ett 

sådant är nationella RIV-TA tjänstekontrakt som ska hanteras via Mule för 

kommunikation med Ineras Nationella tjänsteplattform. 

Databas 
Inom Region Norrbotten används primärt Microsoft SQL för databaser. 

Samtliga SQL versioner finns med SQL failover kluster. IT/MT-stöd har tre 

SQL hotell med olika klassificeringar som guld, silver och brons. SA 

lösenord kan inte användas mer än av driftadministratörer, temporära 

sysadmin kan ges i samband med installation eller felsökning. Högsta 

behörigheten för databasanvändare är dbowner. Anslutning direkt till en 

SQL instans tillåts inte. SQL Express tillåts endast vid undantag, vid 

testdatabaser används MSDN SQL som är kostnadsfri. Om andra SQL 

produkter som Analysis service ska användas, installeras detta som en stand 

alone tjänst, dock inte på SQL hotell. Verksamheten betalar själv för SQL 

licenser om det installeras som en stand alone tjänst. 

 
Klient- och applikationer 

När det gäller övriga applikationer ska systemet kunna samexistera med 

applikationer som anges under rubriken ”Klientplattform”. 

Systemet ska fungera utan att användaren har administratörsbehörigheter på 

klienten. 

Leverantören ska bifoga installationsbeskrivning på svenska eller engelska 

för applikationen, gällande såväl klient som serverdel (där sådan krävs).  

Om applikationen behöver anpassas för att fungera i en nedlåst miljö, ska 

tydliga instruktioner för denna procedur bifogas i installationsbeskrivningen. 

Mjukvaror 

I de fall systemets komponenter avviker från plattformarna nämnda under 

förutsättningar ska leverantören redovisa detta och avvakta godkännande av 

Region Norrbotten innan installation. 

Leverantören ska bifoga installationsanvisningar för offererade servrar och 

klienter. 

Leverantören ska redovisa om och under vilka förutsättningar Region 

Norrbotten tillåts installera programvara för virusskydd, 

programdistribution, datorinventering, fjärrstyrning och tidssynkronisering. 

Storage Area Network (SAN) 
Inom Sunderby Sjukhus finns två oberoende lagringsnät (SAN). Dessa är i 

form av två ringar och förbinder de två datahallarna samt datahallen för 

säkerhetskopiering. HPE 3PAR filepersona filutdelning används för 

arkivering av statisk data och är redundanta och i olika älvdalar. 

Lagringsnätet möjliggör också s.k. SAN-backup. I lagringsnätet finns 

anslutet, förutom klienter i form av servrar även diskskåp och bandrobot. 

Plattformar 

 HPE 3PAR InServ 8440 AllFlash storage 

 HPE Brocade HPE SN8000B 16Gb 

 RedHat Storage glusterfs Arkivlagring med följande 

anslutningsprotokoll 



     10(12) 

Process Faktaägare Godkänd av Upprättad av 

[Process] IT/MT-stöd Tomas Lovén Anna-Karin Sundberg 

Dokumenttyp Dokument-Id Godkänt datum Version 

Riktlinjer divlt-5-315 2023-03-06 17.0 

 

o SMB (CIFS) Share version 2 

o NFS Share version 3 

Anslutning 

Anslutningar av servers till Region Norrbottens lagrings nät (SAN) sker 

endast via FC (Fiber Channel) anslutning med port hastigheter 4,8 eller 16 

Gbit/sek. Servrarna skall vara anslutna med ett interface till respektive FC-

ring samt att multipathning med Link-Failover alternativt Round-Robin 

funktionalitet skall finnas. 

Kompatibilitet 

I Region Norrbottens SAN ingår ett flertal komponenter och dessa 

uppdateras kontinuerligt till nya versioner. Leverantören av SAN-ansluten 

utrustning ska kontakta IT/MT-stöd för närmare diskussioner angående 

kompatibilitet med befintlig utrustning.  

Behörigheter 
Registrering av användare och konton i planerat system ska beställas via 

Teknikakuten enligt befintliga regler för att garantera att unika namn och 

adresser erhålls. Detta gäller även för medlemskap i domäner för servrar och 

arbetsstationer. Leverantören får inte skapa andra användarkonton än de som 

är beställda enligt ovan. 

Regionen ska ha tillgång till ”högsta behörighet” till systemets alla delar, 

d.v.s. rootlösen eller administrator behörighet. 

Region Norrbotten ställer krav på säker inloggning enligt Regionens 

gällande säkerhetsnormer.  

Underhåll 
Leverantören ska redovisa vilket ansvar berörda parter inom regionen samt 

leverantören kommer att ha avseende drift och underhåll av utrustningen. 
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Bilaga 1 Riktlinjer för 

hantering av DMZ 

1. Varför? 
Detta regelverk baseras på regler som Patientdatalagen (PDL) och 

Socialstyrelsens föreskrift och handbok kring PDL (SOFs 2008:14). Utöver 

dessa baseras dokumentet tillämpas god säkerhets- och IT-drifts-praxis. 

1.1 Vad? 

I DMZ placeras tjänster som måste vara tillgängliga från publika nätverk t ex 

Internet och Sjunet. Regelverket är baserat på de skyddsbehov som hälso- 

och sjukvården har men omfattar alla system som placeras på nätverk 

åtkomliga från publika nät, t ex Internet och Sjunet. 

1.2 Hur? 

Endast testade och leveransgodkända system får placeras i DMZ. Inget 

utvecklingsarbete eller tester får utföras på publikt tillgängliga servrar. 

System placeras i olika DMZ-segment utifrån funktion. Placering för ett 

givet system beslutas i samråd mellan driftsansvariga för servern och 

brandväggen. 

All kommunikation till och från DMZ-system ska vara väl dokumenterad. 

Den lokala brandväggen ska vara påslagen och endast tillåta trafik enligt 

denna dokumentation inkl. administrativa gränssnitt. 

Alla system som placeras i DMZ skall kunna uppdateras per automatik. 

2. Kryptering 
All trafik som kan bära icke-publik information skall vara krypterad med 

minst 128-bitars nyckel och beprövade algoritmer som AES eller 3DES. 

Trafik som endast innehåller publik information bör kunna erbjuda 

användaren att använda krypterad anslutning  

3. Autentisering 
Läsning av publik information kräver inte autentisering. 

Autentisering skall i görligaste mån ske med befintliga lösningar. 

Hemmasnickrade lösningar är sällan säkra eller enkla att hantera vad gäller 

administration och uppdateringar. 

För redigering, uppläggning etc. samt läsning av icke-publik information 

skall be hanteras som följer: 

Region Norrbotten anställda 

Access till gränssnitt för personal på DMZ-placerade system skall och vara 

begränsade till att ske från NLLNET. 

All access till NLLNET skall ske genom befintliga lösningar: 

● i första hand portal.norrbotten.se - SSL/VPN portal 

● om speciella behov finns VPN-anslutning till NLLNET 

 

Tillgång till aktuella gränssnitt kan möjliggöras direkt från 

portal.norrbotten.se 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.nll.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxETJICsSZf78kqBorUO0euKnSTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.nll.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxETJICsSZf78kqBorUO0euKnSTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.nll.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxETJICsSZf78kqBorUO0euKnSTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.nll.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxETJICsSZf78kqBorUO0euKnSTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.nll.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxETJICsSZf78kqBorUO0euKnSTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.nll.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxETJICsSZf78kqBorUO0euKnSTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.nll.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxETJICsSZf78kqBorUO0euKnSTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fportal.nll.se&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFxETJICsSZf78kqBorUO0euKnSTg
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SITHS-kort används för autentisering mot tjänsten om praktiskt möjligt. 

Partners 

Gränssnitt för partners skall hanteras enligt samma principer som för Region 

Norrbotten anställd ovan. För partners som inte har och behöver tillgång till 

aktuella gränssnitt skall dessa möjliggöras i portal.norrbotten.se 

Allmänheten 

Alla personliga och interaktiva vårdtjänster skall vara integrerade med 

1177.se. 1177 tillhandahåller både en portal för patienten och SSO-tjänst 

(single-sign-on) med stark autentisering. 

4. Driftmiljö 
VMware ESXi-miljö finns tillgänglig för DMZ-tjänster. I första hand bör 

denna användas om inte de aktuella systemen har krav på driftsmiljön som 

inte kan tillgodoses i VMware. 

 

Alla system på DMZ skall ha utsedd driftsansvarig. 

Alla system på DMZ skall vara säkrade genom: 

● kontinuerlig uppdatering av OS och övrig mjukvara till högsta 

möjliga säkerhetsnivå 

● Brandvägg och virusskydd skall vara aktiverade på alla DMZ-

servrar. 

5. Kopplingar utåt 
Om möjligt bör behovet av koppling ut mot publika nätverk specificeras och 

begränsas till dessa. 

6. Kopplingar inåt 
Kopplingar mot interna resurser bör begränsas så långt som möjligt både 

gällande: 

● portöppningar 

● vad som finns tillgängligt vid en portöppning 

Som exempel: 

● replikering kan användas i många fall istället för öppningar för 

filaccess 

● en SQL-port mot fel server kan ge access till olika typer av data. 

Begränsningar bör göras med  

○ begränsade instanser på separat IP-adress  

○ eller hellre integrationslösning på BizTalk eller web services 

som inte ger DMZ-servern direkt tillgång till databasen. 
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