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VULA videreudvikling /NGA-forum møde 22/8 

 

 
1.Velkomst (v/formanden) 

2.Status over markedsafgørelser (v/ERST)  

1.Marked 3a og 3b 

2.Øvrige markeder 

3.Status over TDC og Telenors samarbejde om SLA’er og vilkår for kompensation i hht. forpligtelserne på marked 3a og 3b (SLA for Netinfo’s datakvalitet?) (v/TDC). 

4.Status over TDC’s løsninger for GDS (GDS på Pair Bonding og situationer med udbyderskifte) (v/TDC). 

5.Status over TDC’s  løsningsforslag og tidsplaner for samhusning (v/TDC). 

6.Eventuelt. 

 



KPI og SLA for IT systemer 

• Telenor og TDC er enige om aftaltekst om aftaletekst. Fremsendelse fra TDC og offentliggørelse udestår. 

• Aftale er tilgængelig for andre udbydere. 

• De aftalte bodsbetalinger ville for Q2- 2017 give en bod på 1 kr pr oprettelsesordre. 
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Per kvartal

 Q1 2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017

CIs 24x7 24x7 24x7 24x7 24x7 24x7 24x7 24x7 24x7 24x7

Wholesale Columbine 97,8 98,1 99 99,7 98,8 99,3 99,1 99,2 99 98,8

ITSG Columbine 99,7 99,5 99,5

Wholesale DSLMan 95,4 96,6 96,4 98,1 98,6 97,7 98 94,6 98 97,7

Wholesale Fasin 98,4 98,9 99,4 99,7 99,5 98,9 99,6 99,2 99,4 99,3

Wholesale Netinfo 94,3 96 94,6 99,4 97,8 98,5 98,5 98,8 98,3 98,3

Wholesale Online 99,7 98,5 99,5 99,8 99 99,5 99,4 99,2 99,2 99,4

Udfald på målingerne



Automatisk bodsberegning for individuelle svigt 
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Baggrund for projektet: 
 
Marked 3 sætter krav om opdaterede SLA rapporter og 
automatisk udbetaling af bod. Produkter der bl.a. er omfattet: 
(Rå Kobber/Fiber, VULA og BSA (fiber og kobber). 
 
SLA rapporter: 
• Der skal udarbejdes gennemarbejdede SLA rapporter for 

gældende SLA og forventede kommende SLA’er, således at 
Wholesale og Retails produkter kan sammenlignes.  
 

Automatisk BOD udbetaling: 
• Implementering af bod udbetales automatisk. 
 

Produkt scope:  

Projektet omfatter følgende: 
• Sammenligning af eksisterende SLA-rapporter og aftaler. 

Redefinering således at fokus sættes på relevante SLA, der 
skal medtages i rapporterne 

• Produktnumre, arbejdsopgaver osv. indsamling 
• Programmering – og design med fokus på eBSA og Fiber, 

BSA før de øvrige produkter medtages 
• Reguleringsgrundlag for Bods udbetaling 
• Automatisering og rapport generering for de relevante 

produkter. 
 

• Vi er startet op med analyse og datamining for eBSA og 
FBSA. 

• I analysen generelt kan det konstateres, at der er behov at 
systematisere og homogenisere SLA og KPI aftaler på tværs 
af produkter.  

• Der kan være SLA som fx bekræftelse der sendes inden for 1 
dag – skal nuanceres således, at hastighedsændringer, 
komplekse ordrer med gravningen, der har forskellig 
karakter bør deles op, så SLA kan spores til en type ordre. 

• Der er ordre som mellem intern og ekstern ikke kan 
sammenlignes – fx benytter YS pt ikke Rå fiber. På Fiber DSL 
benytter YS en ekstra tekniker til at tilslutte HGW/tekniker. 

• Endvidere har vi rapporter i dag som har meget lidt data og 
vi bør sammen overveje om de har værdi og skal 
udarbejdedes fremadrettet eller evt. kan udgås, fx 
Samhusning –  

Status pr 18. august 2017:  



Ændringer i GDS-vurdering- siden sidst 

• På branchemødet i Erhvervsstyrelsen den 28. februar orienterede vi om videreudviklingen af VULA-produktet, herunder 

at der i 2017 gennemføres forbedringer af GDS-vurderingen, så de mest risikable vurderinger – efter hidtidig erfaring – 

fjernes. Den 5. maj udsendte vi en uddybning om forbedret GDS-vurdering, som var blevet implementeret pr. 2. april. 

Den 2. april havde vi ryddet op på følgende måde: 
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Erfaringer i forbindelse med justeringerne 

Kommentarer: 

• Data for marts og april sammenlignes – dvs. gammelt og nyt setup. 

• Tabel 2 Alle AO ses det, at justeringen har ændret GDS-vurderingen, således at der nu på 60% af de afgivne ordrer er GDS mulig, hvor vi 

tidligere så, at vurderingen var 80% GDS mulig. Dette betyder, at justeringen har haft stor effekt på GDS-vurderingen (-20%). 

• Vi kan også konstatere, at ændringen i GDS-vurderingen også fører til en markant – omend knap så stor – ændring (-15%) i andelen af 

GDS-ordrer ud af det samlede antal afgivne GDS og GIG (Godt-I-Gang) ordrer. 

• Der er stor spredning i forbindelse med effekten. Af tabel 3 – for en AO -  ses, at der er mindre effekt på andelen af GDS-ordrer i forhold til 

generelt. Årsagen til dette kan være mange årsager – herunder visitering af slutkunden, SBBU og om GDS vurderingen benyttes til 

parameter for valg af GIG. 
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Erfaringer i forbindelse med justeringerne - fortsat 

Kommentarer: 

• Tabel4 Alle Ao: Ser vi på idriftsatte ordrer i månederne umiddelbart før og efter justeringen, kan vi konstatere, at det 

samlede brug af teknikere (Godt-I-Gang + Fejlmeldinger med tekniker + Fallback) er steget med 8%. 

Vi kan også konstatere for GDS-ordrerne, at forbruget af Fejlmeldinger med tekniker (Fejl) er faldet med 3% og 

Fallback er faldet med 1%. Andelen af Opsagte (0-19 dage efter udførsel af oprettelsesordren) er uændret. Det vil sige, 

at for idriftsatte GDS-ordrer er summen af Fejl, Fallback og Opsagte (FFO) faldet med 4%.  
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%Teknikere (GIG_Tekniker+FAS+FallBack)/Ordrer

%Fejl FAS/Ordrer;

%Fallback Fallback/Ordre

%Opsagte Opsagt_d0-19'/Ordrer

%FFO (FAS+FallBack+'Opsagt_d0-19') /Ordrer)

Tabel 4 Alle AO

Idriftsatte ordrer
% Teknikere

(GIG + GDS)

% Fejl

(GDS)

% Fallback

(GDS)

%Opsagte

(GDS)

%FFO

(GDS)

Før (marts'17) 26% 12% 2% 7% 21%

Efter (april'17) 35% 9% 1% 7% 17%

delta 8% -3% -1% 0% -4%

• Konklusion 

På baggrund af de erfaringer vi fik meldte vi ud i juni at merforbruget af det samlede teknikerforbrug ikke er, som vi 

forventede det – og vi vil tage følgende initiativer – gennemgås efterfølgende. 



Konklusion og justering – initiativer 

•  

A.    Tilpasning af GDS-vurdering 

Vi vil tilpasse justeringen pr 2. april, så vi ikke fjerner ubrugte ledningsveje efter 24 og 60 måneders reglerne. Det vil 

sige, at regel 3 og 4 i tabel 1 rulles tilbage. Vi forventer, at flere ledningsveje derefter vil være valide, og at der kan 

opnås en bedre balance mellem det samlede teknikerforbrug og graden af Fejlafhjælpning & Opsigelser.  

Plan/Dette er nu implementeret: Step 1: Tilbagerulning som inden 2. april, Step 2: Ledningsveje i drift < 20 dage blev 

fjernet den 29. juni, Step 3: fiktive lid, samtidighedsreglen fjernet den 12. august. 

 

• B.    Øget transparens i NetInfo 

Vi har indmeldt en mindre opgave til it-udvikling, der skal gøre NetInfo mere transparent. Lednings-veje skal påsættes 

vores registrering af, om stikket er kendt eller ej, samt datoer for ledige ledningsvejes historik.  

 

Formålet med dette er, at I udover GDS-vurderingen, kan få et mere nuanceret billede af TDC’s informationer, for 

eksempel til brug for interview med slutkunden om forholdene på adressen, og at I dermed bedre kan træffe jeres valg 

om brug af GDS eller GIG installation. 
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C.    Afhjælpning af Gør-Det-Selv(GDS)-installation 

Vi vil forbedre GDS-produktet via Installationsaftalen, således at vores teknikere vil forsøge at afhjælpe en GDS-

oprettelse, hvis forbindelsen ikke virker. Dette implementeres 1. september. 

 

Kort om den nye proces/produkt: 

• Vi vil bede slutkunden tilslutte modem til et stik inden kl. 0700. Herefter har teknikeren mulighed for at lave en bedre 

End-to-end test, hvis der er fejl på forbindelsen og det kan ses fra centralen 

• Hvis forbindelsen ikke virker, vil teknikeren igangsætte fejlsøgning helt ud til kundens adresse og evt. teste fra KAP 

hvis Slutkunden er hjemme. 

• Hvis der er fejl i kundens installation og operatøren har underskrevet fuldmagtserklæring om bestilling af 

Tillægsydelser vil teknikeren rette fejlen fra slutkundeadressen. 

• Produktet benyttes udelukkende, hvor en tekniker er involveret i koblinger på centralen og/eller i access-nettet, dvs. 

ledningsveje hvor der ikke skal kobles, f.eks. en overtagelse vil ikke blive testet, som beskrevet her. Teknikeren vil 

teste frem til Slutbrugens CPE, dvs. til KAP-stikket. 
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SLA/KPI for informationskvalitet 

• ERST og Telia ønsker drøftelse om SLA for kvalitet af oplysninger i Netinfo. 

• Ønsket udspringer iflg. ERST af Telias frustrationer over usikkerhed i GDS-vurderingen for kobber men er ikke 

begrænset hertil 

 

• GDS vurdering er baseret på den registrerede information hos TDC –og den stemmer ikke altid med de fysiske forhold. 

− Ex. TDC kan færdigmelde en GDS-ordre uden stik,og hvis kunden så opsiger i stedet for at bestille stik, vil TDC 

registrere en linie, der har været i drift, men ikke er det længere. 

 

• Leveret båndbredde afviger fra estimeret 

− Kundeinstallation påvirker 

− Målinger fluktuerer 

 

 

• TDC opfordrer AO – og særligt Telia-til at bidrage med inspiration i form af eksempler på SLA/KPI fra f.eks. Sverige og 

Norge. 
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VULA videreudvikling /NGA-forum møde 22/8 

 

 
1.Velkomst (v/formanden) 

2.Status over markedsafgørelser (v/ERST)  

1.Marked 3a og 3b 

2.Øvrige markeder 

3.Status over TDC og Telenors samarbejde om SLA’er og vilkår for kompensation i hht. forpligtelserne på marked 3a og 3b (SLA for Netinfo’s datakvalitet?) (v/TDC). 

4.Status over TDC’s løsninger for GDS (GDS på Pair Bonding og situationer med udbyderskifte) (v/TDC). 

5.Status over TDC’s  løsningsforslag og tidsplaner for samhusning (v/TDC). 

6.Eventuelt. 

 



GDS på GPON 

• GDS på GPON skal tilbydes og kunne beordres via Columbine/HTML/XML). Serienummer(SN) benyttes ifm. GDS. SLID 

benyttes fortsat af TDC Tekniker. 

• Genbrug af ONT: I dag genbruges ONT/GPON ikke ved opsigelser/operatør skift –CPE smides ud. Dette ændres så 

udstyr forbliver på adressen, således at der spares omkostninger til udstyr og vil også være en proces optimering. 

• Alternativ adresse– en mulighed for at GPON kan sendes til en alternativ adresse, således at en ISP kan sende den 

videre ud samlet med fx. en router –så slutkunden får en samlet pakke. 

• TDC Group: Den valgte løsning skal implementeres på tværs af salgskanaler 

• SBBU implementeres ikke, da dette kræver en Brancheaftale og er en større IT-implementering i TDC. Drøftes p.t i TI 

regis. 

• Håndtering af ‘Alien ONT: Se næste slide 

 

• Status pr 18. august: Projektet er i stage 1 og forventes afsluttet i november.  
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14284 GDS GPON – ”Alien ONT” (Point-to-Point ONT)  
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Produkt scope:  

For at kunne sikre os mod ”Alien ONT” (Point-to-Point ONT) – at PTP-ONT ikke tilsluttes en GPONsplitter – og laver 
”støj” på andres GPON forbindelser, er der to initiativer: 

 
• En ny ranging mode for ”Alien tolerant” ser ud til at fungere – således, at eksisterende forbindelser ikke stopper med 

at fungere med tilslutning af PTP-ONT til GPON-Spitter. De vil stadig generere bitfejl. 
 

• Derudover forventes implementeringen at bestå i en process forudsat at måle instrumenter til teknikerne kan 
finansieres. I processen vil Teknikeren tjekke at der er tilsluttet en GPON og ikke en PTP-ONT. Hvis GPON ikke er 
tilsluttet og kan ses af teknikeren vil ordren ikke blive udført.  

• Processen som ligner ”Afhjælpning af Gør-Det-Selv(GDS)-installation” på Kobber DSL implementeres på Fiber er 
oplægget: 

• Slutbrugeren bør senest kl. 07.00 om morgenen på udførselsdatoen have tilsluttet og tændt for sin GPON, 
så teknikeren i løbet af dagen kan lave en test af bredbåndsforbindelsen, når der kobles. 

• Hvis teknikeren ikke kan se Slutbrugerens GPON – eller der er tilsluttet en PTP-ONT, når linjen testes, vil 
teknikeren forsøge at kontakte Slutbrugeren på det kontaktnummer, som Kunden har angivet, for evt. at 
få GPON tændt/justeret. 

• Hvis Slutkunden ikke er hjemme/kan kontaktes, og der er tilsluttet en PTP-ONT gives kunden besked om, 
at GPON ikke installeret/kan ses og ordren parkeres(- det er uafklaret om forbindelsen er afbrudt indtil 
GPON er forbundet eller om den kan genetableres med PTP-ont – afklares i projektets næste fase) og at 
han skal kontakte sin ISP. Hvorefter ISPen skal bestille en ny dato for ændringen, hvor Slutkunden har 
opsat GPON jf. bestilte dato. 

• Hvis kunden ikke har tilsluttet GPON og teknikeren derved ikke kan udføre ordren, skal betales for 
”Forgæves kunde besøg” (380 kr. eks moms). 



TDC Præsentationer 

14 

VULA videreudvikling /NGA-forum møde 22/8 

 

 
1.Velkomst (v/formanden) 

2.Status over markedsafgørelser (v/ERST)  

1.Marked 3a og 3b 

2.Øvrige markeder 

3.Status over TDC og Telenors samarbejde om SLA’er og vilkår for kompensation i hht. forpligtelserne på marked 3a og 3b (SLA for Netinfo’s datakvalitet?) (v/TDC). 

4.Status over TDC’s løsninger for GDS (GDS på Pair Bonding og situationer med udbyderskifte) (v/TDC). 

5.Status over TDC’s  løsningsforslag og tidsplaner for samhusning (v/TDC). 

6.Eventuelt. 

 



Samhusning af optisk udstyr/FOMS 

IT projekt, der skal sikre håndtering af ordrer og fejl på Rå Fiber Access 

• ISP leveret FOMS – en ny type Samhusnings produkt /FOMS i 3 størrelser 1,2,3 HU(High Unit/5cm). Leveres med 68/96 porte. 

Tilbydes på Teknikhuse og Teknikskabe/Hovedfordeler.  

• TDC leveret FOMS 1 HU – den eksisterende er 2 HU. Denne mindre FOMS kan operatørerne leje fremfor selv at indføre deres egen. 

• Trunk-løsning til Rå Fiber/Samhusning på Central. Løsning på central sker via Trunk og er implementeret med bestilling på 

Wholesale Online blanketter ifm. Rå Fiber/FTTH. 

• Samhusnings hos 3. part – flere operatører kan terminerer deres POI/Trunk/Backhaul i en operatørs Samhusning. 

 

Status august 2017: 

 

• Aftaler, IT-setup leveret pr 11. juni. Samt at priserne er blevet nedsat pga. forhandlede priser for TDC Boks og F&A installering. 

• Migrering af kunder på gammel IT setup/registreringer sker fra ca. 25. august til ca. 30. november. Migreringen afventer IT scripts der 

leveres pr 1.10 – så den kan ske automatiseret.  

• Ingen ISP har bedt om Whitelistning af ISP Samhusningsbokse.  

• En ISP ønsker at benytte ISP leveret boks – og har købt TDCs whitelistede, således at den kan konfigureres hjemmefra. En ny ISP har 

bedt om TDC leveret 1 HU boks. 
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1.Velkomst (v/formanden) 

2.Status over markedsafgørelser (v/ERST)  

1.Marked 3a og 3b 

2.Øvrige markeder 

3.Status over TDC og Telenors samarbejde om SLA’er og vilkår for kompensation i hht. forpligtelserne på marked 3a og 3b (SLA for Netinfo’s datakvalitet?) (v/TDC). 

4.Status over TDC’s løsninger for GDS (GDS på Pair Bonding og situationer med udbyderskifte) (v/TDC). 

5.Status over TDC’s  løsningsforslag og tidsplaner for samhusning (v/TDC). 

6.Eventuelt. 

 VPLUS Update 
 

 



VPLUS Update 

Implementeringsprojekt oktober 17 – april/maj 18 

• Nye flexhastigheder: 150/30, 200/35 og 300/35 Mbps, til de forskellige produkter på tværs af salgskanaler. 

 

• De nye Vplus-hastigheder vil ikke blive supporteret med et TDC-leveret 1-ports modem, idet der endnu ikke findes 1-ports modem, 

der har den nødvendige chipset. 

 

• Vplus CPE udstyr/Whitelistning vil ske ifm. med projektet. I januar bad om input fra ISP der ønskede CPE whitelistet – men da 

projektet er blevet udskudt tager vi det op igen samtidig med projektet. For TDC understøttes VPLUS af HGW5. 

 

• Der er installeret 720 stk. VPLUS kort (NDLT-K).  

• Der anvendes en ”interim SW” som understøtter VPLUS kortet og det benyttes til VDSL vectoring.   

• Vplus kortet har laveste prioritet ved porttildeling. Kortet vælges: 

• Hvis der ikke er flere VDSL vectoring porte 

• Linjekvalificeringen peger på VPLUS kortet   
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