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Översikt

1.1 Vad gör Flexi Extern Tidbokning?
Flexi Tid extern webbokning ger möjlighet att via webben boka samtalstid för
uppringning. All data hämtas från FlexiTid server och presenteras grafiskt via din
webläsare, samma information/uppgifter presenteras/efterfrågas som om du hade ringt.

1.2 Hur fungerar Flexi Tid extern webbokning?
Extern webbokning bygger på modul sk. Iframe som läggs in i kundens hemsida.
Denna iframe konfigureras att ansluta via internet till kundens FlexiTid server.
Denna kommunikation sker över http protokollet via port 80 alt. 443.
Antingen visas samtliga konfigurerade svarställen eller så styr man så att endast
specifikt svarställe skall presenteras (tex vid Hosting). Flera iframes kan peka till samma
FlexiTid system.
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1.3 Hur ser det ut för slut användare ?
Nedan visas bokningsflöde (endast den del som iframe bidrar med)

Här väljer du om du vill boka/avboka telefontid.

Finns fler svarsställen, välj till vilket du vill boka/avboka telefontid.

Används ärendeval, välj ditt ärende

Acceptera föreslagen uppringningstid
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Ange telefonnummer och perssonnummer

Bokning bekräftad.
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Installation
De komponenter som måste finnas på FlexiTid server installeras i när FlexiTid
installationen. Observera att det krävs licens för denna funktion.
För att boknings formulär skall visas på den hemsida Extern webbokning skall finnas,
måste följande iFrame läggas in;

<iframe width="600" src="http://tid.datatal.se/tidweb/index.php/booking/inline/benämningPåSvarsställe/2" scrolling="auto"
frameborder="0"></iframe>

Ersätt tid.datatal.se till Er "Flexi dator" adress (Flexi datorn måste vara tillgänglig från internet).
Ersätt "benämningPåSvarsställe" med valfri benämning, t.ex. "Vårdgivare".
Ersätt /2 med det företags id(company_id) för vilka svarställen skall vara bokningsbara.
Observera att samtliga svarställen inom Företag 2 kommer exponeras.

2.1 Vilka komponenter ingår i lösningen ?
1. iFrame. [web]
Implementeras i kundens egna hemsida.
2. FlexiTid external web. [web]
Är den iframe där kommunikation mot FlexiTid Proxy sker.
3. FlexiTid Proxy. [NT tjänst]
Tar emot anrop från FlexiTid external web.
4. FlexiTid server. [NT tjänst]
Hanterar bokningar, scheman mm.
5. FlexiTid web. [web]
Gränsnitt Tid handläggare.
Komponenterna visas i respektive system design under punkt 3.
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3. Säkerhet
För att säkra upp IIS då den exponeras mot internet finns det flera olika åtgärder man
kan utföra, vi ger exempel på 2 olika varianter.
Alternativ 1.
Internet trafik via http/https tillåts till Flexi server, för att förhindra att detta utnyttjas
säkras web server genom att endast godkända ipadresser får access.
Alternativ 2.
Dela upp så att vissa av komponenterna står på separat nät sk. DMZ. Detta medför att in
gen http trafik kommer in till kundens LAN, utan enda tillåtna kommunikationen är via
TCP port 12101. Denna trafik skickas via FlexiTid Proxy (fast protokoll).

Detta medför att inga http anrop från internet kommer att skickas in mot kundens LAN
och den webserver där Flexi installerats. Kräver dock en del insatser från IT/Nätverks
ansvarig.
En enklare variant är att säkra upp själva webservern där Flexi installerats.
För att säkra web server att endast tillåta anrop från kundens “hemsida” bör
Detta konfigureras i IIS. Lägg till följande ”Server Role” via Server Manager.
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3.1 Säkra Flexi server (Alternativ 1)
Normal Setup

Kundens server
hemsida

FlexiTid server

Http 80/443

Webserver

På denna sida/server vill
man ge patient/kund
tillgång till att boka tider
för uppringning.

FlexiTid server

brandvägg

Hemsida

1
Iframe

2
FlexiTid external
web

3
FlexiTid Proxy

FlexiTid
server

4
FlexiTid server

5
FlexiTid web

Internet trafik via http/https tillåts till Flexi server, för att förhindra att detta utnyttjas säk
ras web server genom att endast godkända ipadresser får access.
Detta innebär att ny feature måste installeras (Flexi setup 5.11.3 gör detta vid ny
installtion samt uppgradering)
Installera server role ”IP and Domain Restrictions” via “Windows Server Manager”
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När denna ”Server Role” är installerad, dyker ”IP Address and Domain Restrictions” upp i IIS Manager

3.1.1 Säkra default web site
Först måste vi säkra upp ”default web site”
Markera ”default Web Site”. Klicka på ”Edit Feature Settings”, sätt ”Deny” under
”Access for unspecified clients” och ”Forbidden” under ”Deny Action Type”, enligt
nedan’. Detta kommer blockera samtliga anrop. Till web server.
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3.1.2 konfigurera acces för respektive ”site”
Nu måste vi göra undantag från punkt 3.1.1 för respektive ”site” som tillhör FlexiTid.
Detta för att tillåta anrop till web server för de ip-adresser som skall ha åtkomst.
Site
Admin
flexistat
Tid
Tidweb

IPadress / IP range
Lokala adresser på kundens nät
Lokala adresser på kundens nät
Lokala adresser på kundens nät
Externa adressen från ”hemsida”

Kommentar
Localhost samt LAN
Localhost samt
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3.2 Säkra Flexi server (Alternativ 2)

Avancerad Setup

DMZ

Internet

Http 80/443

Webserver

På denna sida/server vill
man ge patient/kund
tillgång till att boka tider
för uppringning.

TCP 12101

Web server

brandvägg

Hemsida

1
Iframe

LAN

brandvägg

FlexiTid server

2
FlexiTid external
web

3
FlexiTid Proxy

4
Web server

FlexiTid server

FlexiTid
server

5
FlexiTid web

Endast anrop över TCP port 12101 tillåts in
till kundens LAN

Här behövs inte IIS begränsas ner, då endast TCP anrop till
FlexiTid server kommer in från DMZ.

Med alternativ 2 uppnås säkerhet genom att fysiskt och logiskt separera Flexi server från
Internet genom att placera de websidor som måste ha internet åtkomst i ett DMZ.
Sedan tillåts endast specifik TCP trafik in till LAN från DMZ.
För att ytterligare säkra upp denna setup kan 3.1.1 appliceras för servrar både i DMZ och
i LAN.
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