
Overskrift: GDS (gør det selv) løsninger ved TDC GPON. 

Oplæg: 

Fiberkunder på adresser hvor der i forvejen er etableret KAP stik kan få en GDS løsning. Det foregår således: 

1) Hvis der er tale om en BSA bestilling og der i forvejen er en TDC mediekonverter på adressen som ikke 

allerede er i brug, så kan dette blot genaktiveres. TDC foretager muligvis en kobling i et teknikhus, men 

kunden modtager ikke teknikerbesøg. 

2) Hvis det er BSA og der ikke er en mediekonverter eller denne alllerede i er brug (det nye kredsløb leveres 

på fiber 2), så sender TDC en mediekonverter med posten direkte til kunden. Kunden tilslutter selv 

mediekonverter til KAP stik. Der er ikke noget teknikerbesøg. Alle TDC fiberinstallationer har 2 fiberstrands, 

selvom der benyttes bidirektionel optik der sender og modtager på én fiber. Den ene fiber er derfor 

normalt ledig og kan benyttes til en ekstra mediekonverter. 

3) Hvis der er tale en rå fiber bestilling, så sender vi (Gigabit) en mediekonverter (ONU) med posten. 

Kunden tilslutter selv mediekonverter til KAP stik. TDC foretager altid en kobling i et teknikhus, men kunden 

modtager ikke teknikerbesøg. 

GDS er relevant ved udbyderskifte, hvor en forig beboer har haft fiber tidligere og i nogle tilfælde ved 

nybyggerier, hvor der er etableret KAP stik fra start af. 

For cirka et år siden begyndte TDC at levere på GPON teknologien. Samtidig blev mulighed for GDS effektivt 

afskaffet på de adresser hvor man har valgt GPON. TDC har forklaret at dette skyldes at mediekonverteren 

(ONU) med GPON teknologien skal programmeres med et unikt ID af en onsite tekniker. Dette foregår ved 

at teknikeren sætter en PC til mediekonverteren og via et admin interface programmerer ID ind i 

mediekonverteren. Vi har ikke helt forstået hvorfor TDC også skal bruge en tekniker i forbindelse med skift 

af udbyder, men også i dette tilfælde sendes en tekniker til at (om)programmere mediekonverteren. 

Konsekvensen ved at afskaffe GDS er følgende: 

1) Leveringstiden øges fra cirka 1 uge til typisk 3-4 uger fordi der skal findes tid til teknikerbesøg. 

2) Prisen stiger fra 441 kr for en GDS oprettelse til 837 kr for en oprettelse med tekniker. 

3) Kunden skal være hjemme 7:30 - 16:00. Der er ikke mulighed for andre tidsintervaller og kunderne skal 

derfor tage en hel dag fri. Selve teknikerbesøget tager kun få minutter. 

Gigabit har indsendt en klage over denne praksis til Erhvervsstyrelsen. Det er blevet aftalt at spørgsmålet 

tages op i VULA forum. 

Vi står uforstående overfor at TDC ikke forprogrammerer mediekonverteren inden den sendes afsted. 

Alternativt kan man vælge at registrere den fabriksindstillede ID (det er sådan vi selv gør i vores eget GPON 

netværk). Vi har også tilbudt at tage imod en bulk levering af mediekonvertere, så at vi kan stå for at 

forprogrammere og sende til kunden. 



TDC har indtil videre afvist begge modeller med henvisning til manglende IT understøttelse. Vi har i vores 

klage argumenteret for at det i så fald må være TDC der bærer merudgiften i forhold til GDS. Vi har 

endvidere påpeget at meningen med at indføre GPON var at spare penge, men åbenbart kun for TDC når 

konsekvensen for de alternative operatører tværtimod er en væsentlig forøget udgift ved kundetilgang og 

dårligere service. 
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