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Dagsorden

1. Status på ibrugtagning af VULA (v. ERST)
2. Status på VULA UC (v. TDC)

a) XML-grænseflade
b) Test af multicast
c) Multiple PVC'er

3. Status på standardtilbud for VULA UC (v. ERST)
4. Standardtilbud tilknyttet vectoringafgørelsen (v. TDC)
5. Proces for udvælgelse af punkter - status efter branchemøde d. 20. 

marts (v. TDC og AO’er)
6. Konsekvenser ved anvendelse af Alcatels Network Analyzer (v. TDC)
7. Status på TDC's it-understøttelse til brug for vectoring test-fase i juni (v. 

TDC)
8. Opfølgning på afgørelse om manglende netadgang af 16. december 2013 (v. 

ERST)
9. Status for forbedring af oplysninger om TDC’s net: NetInfo, svar-tider, 

offline oplysninger (v. TDC)
10. Evt.



Status på ibrugtagning

� ERST har modtaget ugentlige statusopdatering fra 
TDC og Telia siden august for at følge 
implementeringen og anvendelsen af VULA

� Ny procedure afprøves for at skabe større overblik 
over de forskellige problemstillinger

� Problemstillinger, der er kommet frem siden seneste 
møde kan diskuteres på VULA videreudvikling



Standardtilbud
for

uncontended VULA

Orientering om styrelsens tilsyn 
med standardtilbuddet for uncontended VULA



Proces

1. november TDC offentliggør og indsender standardtilbud
4. november ERST udsender standardtilbud i høring
3. december Høringsfrist
19. december ERST sender høringsbrev til TDC 
23. januar TDC’s høringsfrist
25. februar ERST sender afrundingsbrev til TDC
5. marts TDC’s opfølgning på afrundingsbrev



Udeståender

Generelt:
TDC har justeret standardtilbuddet på de anførte 
punkter, hvor det på nuværende tidspunkt har været 
muligt.

Der udestår fortsat enkelte punkter:
� Multiple PVC’er: afventer maj-release (17. maj)
� Oplysninger om ledige porte: tilgængelig?
� XML-dokumentation: afventer møde Telia-TDC
� Leveringstid for VULA UC POI0: evalueres senere
� Ændringer for fakturering: 2015 



Multicast og VOD på VULA UC

Multicast og VOD blev udskilt til særskilt behandling.

Fokus for Erhvervsstyrelsens tilsyn har primært 
været at få en selvstændig produktbeskrivelse med 
henblik på at kunne aftage VOD som et selvstændigt 
produkt.

Erhvervsstyrelsens tilsyn blev afsluttet med brev af 
25. februar 2014.

TDC har justeret de relevante standardtilbud på de 
anførte punkter (senest med revisioner af 27. januar 
2014).



Afgørelse af 16. december 2013 - Baggrund

� Telia ønskede fire linjer migreret fra BSA til VULA 
med portskifte

� Linjerne udgik fra en FIP men blev migreret til VULA 
på bagvedliggende central

� TDC oplyste i ordrebekræftelse, at der ikke var 
ledige porte i det fremskudte indkoblingspunkt, og at 
linjerne bliver migreret til bagvedliggende central



Afgørelse af 16. december 2013 - indhold

� ERST fandt, at TDC ikke havde opfyldt selskabets 
netadgangsforpligtelse

� TDC blev pålagt at indsende sine interne 
retningslinjer

� TDC blev pålagt at opgøre antallet af lignende 
tilfælde



Opgørelse af lignende tilfælde

� TDC har opgjort det maksimale teoretiske antal
� Antal tilfælde hvor VULA er leveret med centralt 

indkoblingspunkt selvom der var en FIP tættere på
slutkunden

� Maksimalt 755 ordrer
� Heraf 213 ordrer, hvor koblingsvejen ikke er fundet
� Af de øvrige 542 ordrer er 322 aktuelt tilkoblet på

fremskudt central
� Nogle af disse ordrer er ændret til fremskudt 

indkobling på initiativ af TDCs teknikere 


