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• TDC valg af ny platform for DSL måling og optimering

• Konsekvenser for VULA – nye muligheder

• Vectoring på VULA – feltforsøg og CPE test
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• I september 2013 meddelte Aware at de øjeblikkelig ville stoppe al udvikling 
af deres drDSL platform, som TDC benytter sig af 

• Aware meddelte videre at al support vil ophøre ved udgangen af 2013 idet 
alle medarbejdere med berøring til platformen er opsagt til fratrædelse 
senest 31. dec.

• TDC søgte at indgå en aftale om videreførelse af support i en længere 
periode, men forgæves

• Derefter gennemførte TDC et forceret udbud for at anskaffe en platform som 
kan substituere 

• TDC har nu indgået aftale med Alcatel om at levere deres Network Analyser 
5530 NA-C som TDCs nye DSL måle- og optimerings platform

• Der vil i løbet af 2014 ske en trinvis indfasning af funktionerne, således at 
måle- og overvågningsfunktionerne kommer først, linje kvalificering senere 
og DLM til sidst – betinget af kompleksiteten af IT tilpasninger og system 
ændringer

• Aware platformen holdes ”i live” så længe det er muligt

Ny platform – nye muligheder
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Mht. måle- og overvågningsfunktioner for VULA åbner Alu NA for nogle nye 
muligheder. Det gør at vi mener spørgsmålet om overvågning og 
diagnosticering ifm. VULA bør gentænkes i lyset heraf

Det var aftalt at TDC ved udgangen af 2013 skulle stille flere nye målefunktioner 
til rådighed for VULA:

1. DSLmon: løbende aflæsning af udvalgte parameter for linjer, 
hvor funktionen er aktiveret

2. Real time aflæsning af (stort set) alle parametre på vilkårlig 
linje ved forespørgsel

3. DELT / SELT måling på vilkår linje ved forespørgsel

1. Er leveret. En operatør er tester

2. Er udviklet, men ikke brugbar, da den forudsætter Aware platformen 
som er under afvikling

3. Som 2

Målefunktioner - status
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• I Alcatel Network Analyser (NA) systemets opbygning er BSA/VULA 
håndtering tænkt ind

• Det er muligt at give de enkelte operatører adgang til de GUI værktøjer og en 
række webservices (xml) som understøtter overvågning og måling på enkelt 
linjer – inden for ”chinese walls”

• TDC undersøger i øjeblikket hvad der er muligt, men vi arbejder efter 
følgende mål:

− Alle operatører får adgang til Network Analyser via VPN forbindelse og 
bruger login – med styring efter SP ID

− Der bliver adgang til GUI brugerflader og en række webservices (xml) 
understøttet af NA til linjeovervågning/måling, herunder 
parameteraflæsninger og håndtering af SELT/DELT

• Det betyder en betydelig bredere adgang til data/målefunktioner end der var 
implementeret mod Aware platformen

• Vi har ved TDC endnu ikke fuldt overblik over muligheder og begrænsninger 
på den nye platform, men vil gerne invitere til en teknisk præsentation / 
workshop i løbet af februar. Operatørers erfaringer med Alcatel NA og forslag 
i den forbindelse er velkomne 

VULA målefunktioner fremadrettet
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• Som annonceret er der varslet et teknisk feltforsøg ved HC16 (Ormslev) med 
ca. 90 slutkunder 

• Idriftsættelse 1. april 2014

• Der vil inden april blive inviteret til dialog om VULA pilot områder som 
forventes varslet umiddelbart efter 1. april til idriftsættelse 2 mdr. senere

• Mange operatører har responderet på TDCs invitation til at sende CPE 
enheder til præ-whitelisting test for Vectoring funktionalitet

• Vi er ved at forberede testene og vil melde tilbage til operatørerne i takt med 
at vi har resultater. Forløbet er også en lærerproces for TDC mht. omfang og 
metode i den egentlige whitelisting test som skal tilbydes fra april 

• Ved udgangen af uge 2 var der lavet konkret aftale med 5 operatører (excl. 
Fullrate og TDC selv) om test af 12-14 CPE enheder

• Der er videre lavet forhåndsaftale om test af yderligere enheder som pt. ikke 
er til rådighed, eller som afventer firmware opgradering

Vectoring på VULA
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