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1. Status for ibrugtagning af VULA

Stadig mange eBSA i VULA-
områder

En operatør holder ordrer med 
portskifte til erhvervskunder 
tilbage til maj-juni

Mindre operatører har ikke taget 
VULA i brug – anvender fortsat 
eBSA, formentlig for 
simplicitetens skyld. 
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Status på VULA UC (v. TDC)

a) XML-grænseflade

VULA UC bestillingsproces er XML-understøttet. Testet og anvendes.

b) Test af multicast

Baseret på IT leverance i november 13.

En testkunde er oprettet på DSLAMér med POI0 adgang. 

Bliver fremover en del af standard konfigurering på alle DSLAM hvor Multicast 
bestilles.

Der har været problemer med at taste MC ordrer. Usikkert om det er et generelt 
problem ifm. visitering/servicekatalog. Fejlen undersøges i øjeblikket af TDC´s IT 
leverandør TCS. 

c) Multiple PVC'er

Vedrører alene ADSL.

IT leverance i maj

TDC intern test i uge 15-18

− Dialog med testkunde om test i produktionsnet  fra midten af maj 13

2. Status på VULA UC (v. TDC)
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Standardtilbud udsendt 1. april. og er sendt i høring. Omfatter alle kobber 
bredbåndsprodukter.

Der er udsendt korrekturmarkeret version

Vigtige ændringer/tilføjelser:

Nyt bilag 1h: Vectoringspecifik information (teknik, terminaler,planlægning)

Udk. CMP : Begrænsning på VDSL i Vectoriserede områder

Ændret bilag 1a: Krav om vectoring friendly CPE i vectoring område

Ændret bilag 4: Servicevindue til opgradering

4. Standardtilbud tilknyttet vectoringafgørelsen (v. TDC)
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• TDC fremlagde på branchemøde oplæg til udvælgelse af punkter der skal 
vectoriseres i 1. kvartal 15 inden for den produktionskapacitets ramme på
30, som TDC har fremlagt

• TDC  redegjorde for, at såfremt TDC skulle have mulighed for at indarbejde 
beskrivelse af en evt. fælles proces i Standardtilbud 1. april var det påkrævet 
med en hurtig afklaring  af, om der umiddelbart var enighed om en fælles 
proces

• TDC tilkendegav videre, at såfremt der ikke mht. 1. kvartal kunne etableres 
en fælles udvælgelse af punkter ville Afgørelsens default mulighed, dvs. 
50%/50% fordeling blive anvendt  

• Der var ikke enighed om de foreslåede kriterier  bl.a. mht. fordeling Øst/Vest 

• I første kvartal vil 50/50 fordelingen derfor blive anvendt og der er 
efterfølgende fra alternative operatører modtaget en liste med punkter og 
TDC vil snarest varsle ’egne’ punkter 

• Det udelukker ikke at der efterfølgende kan nås til enighed om et fælles sæt 
af objektive kriterier, ud fra hvilke der kan identificeres punkter, hvis det af 
alle parter vurderes som hensigtsmæssigt 

• TDC indkalder til møde med operatørerne herom, hvis der er interesse   

5. Proces for udvælgelse af punkter - status efter 
branchemøde d. 20. marts (v. TDC og AO’er)
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1) Områder som ikke er teknisk egnede til Vectoring frasorteres.

2) Områder hvor >75% af adresserne har adgang til coax nedprioriteres. Her har langt

hovedparten af kunderne allerede adgang til 100Mb, og det giver derfor bedre mening

at udbygge andre områder. TDC Coax nettet er som bekendt omfattet af WS

forpligtigelse.

3) Områder hvor der er risiko for at Vectoring kapaciteten vil blive fyldt op nedprioriteres.

Her vil TDC kunne få behov for at udbygge VDSL kapaciteten med en parallel DSLAM,

hvilket ikke vil vare muligt hvis der vectoriseres. Beregnet som: Udnyttelse >60% OG

kundepotentiale >300% af kapacitet. Ved at udskyde vectorisering til senere, er der

mulighed for at opdele området eller lave andre tiltag som gør Vectoring mulig, også

ved stor kundetilvækst.

4) Ligelig prioritering af Øst/Vest – af hensyn til arbejdsbelastningen i vores udførende

afdelinger er fordelingen af punkter der vectoriseres 50/50 Ø/V

5) Er til gavn for flest mulige antal husstande, der aktivt anvender deres

kobberforbindelse.

Foreslåede vectoring prioriteringskriterier
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Grundlæggende principper:

• NA kommunikerer med alle Alcatel og Ericsson DSLAM

• Proactive Network Diagnosis funktionen henter data fra alle DSL porte regelmæssigt 
og sikrer at stabilitetsdata mm. er til rådighed for fejlanalyse – der sker en vis 
diagnosticering alene på baggrund af disse data

• Til fejlsøgning og overvågning af problematiske linjer er der 3 forskellige funktioner til 
rådighed, som kan tilgås via GUI (HTML) eller via webservices (XML). Der er nogle 
begrænsninger på de data som kan tilgås via XML idet nogle data kun kan leveres fra NA 
i grafisk form (URL)

• I tabellen næste side er der givet en kort beskrivelse af funktionerne, herefter IT 
arkitektur oversigt og tidsplan

6. Konsekvenser ved anvendelse af Alcatels Network 
Analyzer (v. TDC)
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DSL Network Analyzer – oversigt over målefunktioner

Test type Indhold Responstid

Line status Diagnosis 
(LSD)

Real time aflæsning af enkle 
DSL-parametre, begrænset 
diagnose funktion og i GUI 
grafisk visning af 7 dages 
historiske data for stabilitet og 
DSL performance

Få sekunder

Line Quality Diagnosis 
(LQD)

Initiering af dyberegående 
analyse baseret på en eller flere 
indhentninger af komplekse data 
(DELT) og avanceret diagnose 
funktion. Webservices i flere 
varianter med forskellig 
måleperiode og med/uden 
gentræning af linjen

Fra ca. 4 minutter til flere 
døgn afhængig af hvilken 
test der er startet

SELT Måling på linje som ikke kan 
træne op - diagnose

2-3 minutter
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• Network Analyzer (NA) indfases trinvist og Aware platformen lukkes tilsvarende ned

• En række grundlæggende integrationer leveres i maj 14 IT release – herunder 
funktionerne som sikrer at LID-PORT relationer i NA opdateres i realtid

• ISP adgang til NA Webservices som vist på arkitekturskitsen er bestilt til november 14 
IT release

• Der er mulighed for at oprette et begrænset antal ISP testbrugere med adgang til NA 
GUI, baseret på interrim løsning for forbindelse og autentificering, når en række 
grundlæggende integrationer er på plads

• Nyttigt med Branchemøde eller dedikeret dialogmøde for præsentation og diskussion 
af detaljer ifm. integration lidt senere i forløbet

DSL Network Analyzer – tidsplan



Pr maj IT release – leveres følgende:

• Support af vectoring for TDC produkter

• Support af G.INP for TDC produkter hvor slutkunden jf normale regler tilsluttes en G.INP 
egnet DSL-port. Her kan operatøren dog vælge at disable G.INP.

• Netinfo, DSLman og Columbine(bestillinger) vil supportere vectoring. HTML og XML 
understøttelse.

• Vectoríng implementeres som "Full vectoring mode" til support af hastigheder op til 
100/35 Mbit/s.

• Alle eksisterende hastigheder og tjenester understøttes med Vectoring på VDSL inkl Pair 
Bonding

• Ny hastighed der kun leveres til vectoring: Flex 105/32(max 105/32; min 55/15)

• Når Vectoring lanceres vil alt nyt udstyr TDC selv benytter være Whitelistet for vectoring

• DSLAM listen m.v. vil blive opdateret med indhold af planlagte implementerede 
Vectoring noder

7. Status på TDC's it-understøttelse til brug for vectoring 
test-fase i juni (v. TDC)
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I afgørelse fra 16. december vedrørende Telias klage over leverancer til Ab Øst 5, blev TDC pålagt at 
opgøre antallet af migreringer til VULA, hvor TDC har tilbudt VULA til fremskudt punkt, men leveret til 
bagvedliggende central.

Det sker/skete ikke, og TDC har derfor forstået det som et ønske om at opgøre hvor ofte TDC har leveret 
til en bagvedliggende central, i tilfælde hvor kundens, som i ABØS5-tilfældene, kunne have forventning 
om, at der blev leveret fra fremskudt indkoblingspunkt.

Dette tal har TDC ikke, men TDC kan afgrænse ordrerne som følger:

Migrering fra BSA til VULA uden portskifte er ikke omfattet. Her kender operatøren indkoblingspunkter. 

8403 ordrer med portskifte (arbejdsordre trækning af mellemforbindelse) i 2013 gennemgået

4947 af disse er leveret med tilslutning på central

- 213 af disse kan ledningsvejen ikke findes, formentlig fordi de er nedkoblet

- 3872 ordrer er centralen nærmeste indkoblingspunkt

- 21 tilfælde er nærmere indkoblingspunkt etableret efter oprettelsen

- 299 tilfælde er der beordret ADSL, men nærmeste indkoblingspunkt leverer kun VDSL

Resterende 542 ordrer kan det ikke ud fra denne analyse vurderes, om der er tale om den nævnte type.

Samlet kan vi angive, at antallet højst er 542+213=755

Det vil være meget ressourcekrævende at komme tallet nærmere.

8. Opfølgning på afgørelse om manglende netadgang
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Netinfo udvidet med information om ledige porte på kundens UC-noder

Off-line gives i DSLAM liste oplysninger om

- udvidelsesmulighed på DSLAM

- mulighed for samproduktion (kabling til splitter)

9. Status for forbedring af oplysninger om TDC’s net: 
NetInfo, svar-tider, offline oplysninger (v. TDC)
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• Netinfo skaber overblik over mulighederne for at tilbyde adgang på en given adresse

• Netinfo henter oplysninger i systemerne Colombus, Visistering, DOK (Kobebrnettet) og 
INCA (Fibernettet)

• Netinfo havde medio 2013 meget lange svartider – særligt hvis kunderne ikke fravælger 
INCA-opslag. Svartider over 30 sek er målt.

• Lange svartider er et problem

− Direkte, fordi næsten alle forespørgsler og ordrer indledes med Netinfo-kald og 
ventetid

− Indirekte, fordi Columbine ordrer på VULA reagerer på lang ventetid (time-out) fra 
Netinfo  eller underliggende systemer 

− Før februar release: Ordre afvist med fejlkode og skal gensendes

− Efter februar release: Ordre sendes til manuel behandling hos TDC

• TDC har systematisk arbejdet på forbedringer, herunder

− Undgå INCA-opslag, hvor det ikke er påkrævet

− Bedre serverperformance

− Fast-track til persistente data

Netinfo performance
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… og det lange seje træk virker, svartider på Netinfo reduceres 
mod vores ambitiøse mål på 5 sek
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Det lover godt:
Første måleresultater uge 9-13 

Kun ca 7 sekunder

*Sammenlignelige data mangler, 21 sek er konservativt (lavt) estimat for faktiske svartider målt op mod 36 sek 
1. halvår 2013

Svartidgennemsnit målt i sekunder kl 8-17 på hverdage mellem releases på alle typer Netinfo 
søgninger. Stiplede søjler er forventede resultater.
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