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Points Internetbetingelser: 
 
1. Internettet skal være tilgængeligt fx via en router.  
 
2. Terminalen leveres med Ethernetkort og 3m kabel (dette gælder ikke for Yomani terminaler), hvilket kræver et 

ledigt RJ45E Ethernet stik i netværket.  
 
3. Terminalen er ikke designet til at køre direkte på internettet. Der skal derfor være en router/firewall mellem 

internettet og terminalen.  
 
4. Det net, som terminalen kobles til, skal kunne agere som DHCP server, idet terminalen 'spørger' efter 

netværksadresser, når den starter op.  
 
5. Hvis punkt 4 ikke er mulig, kan terminalen køre med faste IP adresser. Point skal da have oplyst følgende i 

forbindelse med bestilling af terminalen: Domæne navn, DNS1, DNS2, IP-adresse, Subnet Maske og Default 
Gateway. Det er til enhver tid kundens ansvar, at disse oplysninger er korrekte.  

 
6. Kommunikation til Nets (tidligere PBS) og Point sker på følgende porte: 13, 1003,5214,19000, 22000 og 24000, 

hvorfor disse skal være åbne fra terminalen og ud mod internettet plus for DNS-opslag på port 53 (UDP 
adresse).  

 
7. Der skal åbnes for DNS-forespørgsler på domænet point-ts.dk, dvs. følgende DNS-forespørgsler skal kunne 

besvares af DNS-serverne: (Sekundære opslag understøttes ikke). 
 
pbs1.point-ts.dk port19000 
pbs2.point-ts.dk port 19000 
param.point-ts.dk port 24000 
time.point-ts.dk port 13 
rtl.point-ts.dk port 5214 
test.point-ts.dk port 22000 
test2.point-ts.dk port 22000 
dcc.point-ts.dk port 1003 
ekvittering.point-ts.dk port 80 
 
Disse domænenavne og IP-adresser kan blive ændret som følge af ny funktionalitet. 
Point tager ikke ansvaret for, at eventuelle opdateringer på kundens net gennemføres. 

 
 Point anbefaler at lave en host(A) record med de IP-adresser, som terminalen bruger på jeres lokale DNS-server, 

hvis der findes regler i firewall omkring trafik til Point og Nets (tidligere PBS). 
 
 Point anbefaler, at terminalen sidder i eget VLAN, således at terminalen beskyttes mod broadcasts og RIP 

request, da disse pakketyper kan påvirke terminalens svartider. 
 
 

 
 
Gratis program (exe fil) til test af forbindelsen fra kundens net til Point og Nets (tidligere PBS) kan rekvireres fra Point.  
 
Point påtager sig intet ansvar for kundernes internet installation og/eller stabiliteten af denne, men kan dog 
anvise en samarbejdspartner, som kan være behjælpelig med installationen.  


