
Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger 
på adresseniveau
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Off line liste - baggrund

• I dag kan Operatørerne via NetInfo få oplysninger om 
dæmpning/hastighedstilbud på adresseniveau ved at spørge på den enkelte 
adresse i Netinfo.

• Men disse oplysninger er ikke altid tilgængelige, hvis NetInfo er nede.

• Derfor ønskes en offline adgang til en database med sådanne oplysninger. 

• Oplysningerne skal samtidig kunne anvendes ved planlægning af 
markedstiltag og udbygning.



Off line liste - overblik

Kommentarer:

• Ovenstående oplysninger vil indgår i listen

• Pga. af udviklingstid og ressource allokering, forventes første liste for DK at 
kunne være tilgængelig i november

Felt forklaring Eksempler

kvha kommuneid (3 cifre) + vejkode (4 cifre) + husnummer (3 cifre) + evt. husbogstav (1 tegn) 8517858010 1014745018 1018572083 8490374010

gadenavn navn på gade Stenosvej Midtermolen Østbanegade Erik Banners Vej

husnr husnummer inkl. eventuelt husbogstav, men ikke etage, sidedør el.lign. 10 18 83 10

postnr postnummer 9000 2100 2100 9460

dsl-node nærmeste dsl-node ab39 øbr5 øbr bst3

shaping viser om dsl-noden shapes [ja/nej] ja ja nej ja

Vectoring dsl-noden vectoriseret [ja/nej] nej ja nej nej

dB beregnet dB fra adressen til dsl-node 2,59 3,5 6,35 53,98

PB_muligt Pair Bonding muligt til adressen [ja/nej] ja ja ja ja

ds_vdsl down stream kbit/s for VDSL (kan være beregnet via vectoring) /på ét kobberpar 50000 80000 26000 0

us_vdsl up stream kbit/s for VDSL (kan være beregnet via vectoring) /på ét kobberpar 12000 25000 7000 0

ds_adsl2_plus_a down stream kbit/s for ADSL2+ annex A /på ét kobberpar 20480 20480 19000 512

us_adsl2_plus_a up stream kbit/s for ADSL2+ annex A /på ét kobberpar 1024 1024 1024 128

ds_adsl2_plus_m down stream kbit/s for ADSL2+ annex M /på ét kobberpar 16500 16500 16500 0

us_adsl2_plus_m up stream kbit/s for ADSL2+ annex M /på ét kobberpar 2500 2500 2300 0



Off line liste - forudsætninger

Oplæg til at lave en liste – med dette udgangspunkt:

• Oplysningerne om mulig båndbredde, vil være i (rimelig) overensstemmelse 
med de, som vi netop har afleveret til Erhvervsstyrelsen. Det er dog ikke de 
samme oplysninger, der efterspørges, idet Styrelsen ønsker at få oplyst 
produkter, mens det vi her viser, er nettets muligheder, hvis (og kun hvis) 
der findes det pågældende udstyr i DSL-noden.  Dermed er data også 
anvendelige for brugere med eget udstyr.

• Da der eksempelvis ikke er ADSL i det teknikskabet Bst3, da den skal shapes, 
så er båndbredden på 512/128 helt teoretisk. Listen skal derfor altid 
sammenholdes med den aktuelle månedlige liste over alle DSLAM’erne. 

• dB-værdien og båndbredden er altid beregnet til nærmeste dsl-node også 
selvom man i specielle situationer ville kunne får mere fra centralen, de er 
dog så få, at det blot skaber mere forvirring. 

• Off line liste med dæmpnings/hastighedsoplysninger på adresseniveau

• Da listen er genereret anderledes end konkrete opslag i NetInfo – vil der 
være afvigelser, men burde være tilstrækkelig som tidligere nævnt.



Netinfi/Polca – behov for brug af oplysninger om 
porte på DSLAM
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• Det har længe været et ønske, at både svartider og -rater optimeres ifm. brug af 
NetInfo/Columbine. Derfor har TDC været i gang med at lave en IT-optimering, som slog 
igennem i IT releasen den 17. august. 

• I dag benytter NetInfo/Columbine et system, der kaldes VisiteringsService(VS), der ved 
en given adresse forespørgsel henter relevante informationer i TDC’s mange tekniske 
systemer og databaser.  Dette er en relativt langsommelig proces, og svartiden herfor 
medvirker til at forøge svartiderne for Columbine og Netinfo. I nogle tilfælde findes 
informationer ikke indenfor en given frist, og NetInfo/Columbine kan da svare med 
mindre præcise informationer.

• For at optimere dette setup, er der blevet opbygget en database(kaldet Polca) med 
persistent information, hvor VS kan hente sin data, og kun i de tilfælde, at data for en 
given linje ikke forefindes i databasen, vil VS hente data direkte i TDC’s tekniske 
systemer og databaser som hidtil

• Umidelbart efter releasen gav det ustabilitet/nedbrud for Visiteringsservice og mens 
problemerne løses, er POLKA ikke i drift
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NetInfo/Polca – port oplysninger - baggrund



• I forbindelse med denne forbedring er det kun persistent information som f.eks. 
tilgængelig teknologi , dæmpning og max hastigheder, der er tilgængelig i Polca.

• Antallet af tilgængelige porte er ikke persistent, og er derfor ikke tilgængeligt i Polca. 
Når informationen hentes i Polca vil antallet af derfor ikke være tilgængeligt, i Netinfo. 
Felterne, vist herunder med gør cirkel, vil være tomme.
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NetInfo – port oplysninger - konsekvens



• Informationen i Netinfo om ledige porte har gennem året været genstand for drøftelser, 
idet den til visse formål er utilstrækkelig, og til andre formål unødvendig.  I har TDC 
efter dialog med Kunderne fra juni lanceret en udvidelse af DSLAM listerne, så de 
indeholder oplysninger mere detaljerede oplysninger.

• Det er vores opfattelse ud fra dialogen, at disse udvidede DSLAM-lister giver et bedre 
grundlag for kundernes dispositioner end det, der er hentet i Netinfo
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NetInfo – port oplysninger –DSLAM listen

Ledige porte

Hus DSLAM ADSL2+ VDSL

Aa Aa xda2 83 1 240 Ja

Aak Aak xda1 98 0 0 Ja

Aak Aak xda2 91 0 240 Ja

Aat Aat xda1 121 2 0 Ja

Aat Aat xda2 0 10 720 Nej

Aa10 Aa10 xda1 0 47 144 Nej

Aa9 Aa9 xda1 0 47 144 Nej

Abc Abc xda1 40 0 0 Ja

Udvidelses

muligheder

Sampro

duktion



Allokering af nye ordrer til G.INP

Opsummering fra branchemøde og forslag til løsningsveje
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Baggrund

TDC har i sit net indtil 2012 installeret Alcatel C-kort, der ikke giver mulighed for Vectoring, Pair Bonding og G.INP

G.INP giver – med terminaler, der også kan håndtere G.INP – performanceforbedringer  (fejlkorrektion og lavere 
RTD)

TDC har således DSLAM med blandet bestand af nye og gamle kort. TDC erstatter kun C-kort med nye kort ved 
portfejl og ved Vectorisering.

Ved allokering af port til ny linie har TDC valget mellem

a. Tildele C-kort, hvis det findes, eller nyt kort

Fordel: Giver max mulighed for at finde ledig port ved ordrer om PB

Giver max mulighed af finde ledig port med G.INP, ved portfejl

for linie med G.INP

Ulempe: Ledige porte vil fortrinsvist være på nye kort

b. Tildele nyt kort, hvis det findes, ellers C-kort

Fordel: Flest muligt nye porte i brug

Ulempe: Høj risiko for at der ikke er ledige porte ved ordrer på PB og ved fejl på G.INP-
port. 

Ulemperne ved b, betyder at TDC har valgt a.



Synspunkter fra branchemøde

TDC foreslog at vi i Brancheregi aftaler at der til særlige anvendelser kan vælges porte med G.INP. 
Disse særlige anvendelser skulle udgøre et mindretal, så formålet med allokeringsmetodik a for 
resten stadig opnås.

AO mente som udgangspunkt, at TDC skulle påtage sig byrden med at sikre, at alle kan få tildelt 
porte på nye kort – d.v.s. udskifte C-kort.

TDC var villig til at indgå kommerciel aftale med AO om udskiftning.

Nogle AO var indstillet på særbehandling af f.eks. TV (multicast) eller gaming – men Concepy fandt 
det uacceptabelt.

5. september 
2014



Forslag til løsning

Målet er, at de, der har særlige behov for G.INP skal kunne få det tildelt.

a. De særlige behov identificeres som særlige tjenester.

b. Der indføres prisdifferentiering, f.eks. 10 kr/md mere for porte, der tilbyder G.INP end for porte uden. Pris fastsættes så 
gennemsnitsprisen svarer til LRAIC-omkostning

c. AO og TDC indgår kommerciel aftale om at AO kan vælge G.INP og TDC sikrer den dertil krævede udskiftning af kort

Det er indtrykket fra Branchemødet, at så længe AO har opfattelsen af, at TDC er forpligtet til – uden betaling – at udskifte 
basen til ’current state-of-the art’ – men TDC mener det ikke er tilfældet, kommer vi ikke i en konstruktiv dialog.

5. september 
2014


