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• Der er oprettet 18 slutkunder (fuldt produceret), for delt på to 
operatører.

• Acceptance test forventes afsluttet d. 17. januar. 

• Det udestår at teste VULA UC med Pair Bonding, hvilket gøres 
efterfølgende.

• Tilsvarende vil Kapacitetsprocessen blive fulgt tæt – når nye bestillinger 
på POI0 etableres.

• Erfaringen er, at beordringen fungerer. Der er undervejs fundet meget 
få interne procesfejl som hovedsageligt har vedrørt interne 
processer/miljø omkring VULA UC . Disse procesfejl er justeret.

Status på acceptest / VULA UC POI0



3

• DSLmon er released fra TDC IT underleverandør, hvor intern accepttest 
er blevet gennemført. Dette er sket i TDC november release 2013.

• Dokumentation vedr. XLM/API kald, samt foreløbig parameter liste er 
udarbejdet efterfølgende i december måned.

• Accepttest af DSLmon i produktion, forventer vi at blive implementeret 
inden for de kommende 2 måneder, i følgende step:

• En Operatør har allerede henvendt sig for at teste DSLmon.
• Test af IT oprettelse af Operatør og test af API/XML kald mod TDC 
testland gennemføres først.

• Herefter test i produktion.

• Efter Acceptance test vil der blive mulighed for at standardprodukt kan 
tilbydes andre operatører. Mål datoen for dette er 1. april.

Status på DSLMON
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Kort beskrivelse af DSLmon

• DSLmon giver mulighed for at overvåge en given linje på de 
DSLprodukter som leveres af TDC Wholesale fx BSA, VULA C/UC, mv.

• Overvågningen resulterer i at en række parametre oversendes til 
operatøren, således. at operatøren kan analysere disse data i sin egen 
database, egne tools. 

• Rådata sendes til en IPadresse, valgt af operatøren. DSLMON styres 
via XML-kommandoer i DSLman.
.

Backup – hvad er DSLMON
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Funktionalitet
• Udvalgte parametre læses fra porte udvalgt af operatøren i korte 
intervaller (baseline 5 min. Intervaller. Menu i DSLman(kun XML):

Input: Line ID (LID)
Start/Stop reading
Output: Line ID, OK / Not OK. (Not OK er fx. hvis det max antal 
opsatte samtidige linier for operatøren nås) 

Hvis stop reading ikke aktiveres indenfor en periode på 3 uger, genererer 
systemet automatisk stop af læsningerne. 

Liste of parameters
• Output: Line ID with readings (TCP / HTTP / XML format) (machine to 
machineM2M interface)

Parameterliste/fra HLD, vedhæftet på næste.

Backup – hvad er DSLMON, fortsat
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Backup – hvad er DSLMON, fortsat

Microsoft Office 
Word-dokument


