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Status for ibrugtagning af VULA
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VULA ordrer akkumuleret



• Telia har indikeret, at konverteringer af vise erhvervskunder stilles i bero i lyset af 
LRAIC prisudkast.

• Telenor anførte 4. september at

− Hen over sommer er gennemfør 1.500 migreringer

− Der udestår 15.000 migreringer

− 50% af ordrerne bliver afvist og skal manuelt behandles af Telenor

− Primært et problem i uge 33

TDC’s observationer:

Telenor meddelte  1. september, og med henvisning til TDC’s rapportering om 
ovennævnte ustabilitet af Columbine , at denne fejl gav 50% afvisning. TDC kender 
ikke de afviste ordrer.

Telenor søgte 2. juni at fremsende 197 ordrer uden portskifte, men 25 blev afvist, 
hovedsagligt med fejl i adressen. Disse udtages til manuel behandling hos Telenor.

Validering på kredsløbsnummer kræver IT-ændring hos Telenor.

Ordrerbatches, der rammes af Columbine nedetid genfremsendes uden manuelt 
behandling.

TDC kan derfor ikke genkende oplysningen om 50% afvisning – og slet ikke at 
årsagen hertil findes i TDC’s systemer.

Telenor har i uge 31-39 fremsendt 14.164 ordrer

Bemærkninger fra operatører
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� Gennemførelse af test i samarbejde med ét og heslt flere alternative 
teleselskaber

Hundige 11 testes først fra november

� ADSL og G.SHDSL fra alternativ udbyder kan sameksistere med vectoring

� VULA UC med adgang ved POI0 tilbydes

� VULA UC transparent jf. kerneegenskaber for VULA produkt i M4-afgørelse

� Samhusning tilbydes i modul af hylde i rack

Krav i vectoringafgørelse
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• Multicast fungerer ikke som beskrevet af Alcatel og derpå TDC

• Multicast implementeret hos TDC og testes at Telia. Test af funktion og processer pågår

• Beordringstid på 3 dage søges nedbragt ved ændring af provisionering hos TDC

• Der er ikke nye data om leveringstid for POI0

Funktion af VULA UC POI0 - Multicast
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AO har fremsendt ønsker om

Oplysninger om dæmpning og kapacitet gives også for linier til bagvedliggende central

TDC oplyser for hver linie, hvad grundlag, TDC har for de anførte oplysninger

TDC imødekommer dette uden forsinkelse. TDC søger at de ekstra oplysninger med på 
første liste i november

Off-line dækningsoplysninger
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