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Temaer for møder i VULA-videreudviklingsgruppen

1. Trafik transparens

2. Trafik transparens, samt udbygning 

3. Styring/konfiguration, samt drift målinger/overvågning

4. DSL funktionalitet og udvikling

5. Bestilling/Aftaleforhold

Indledende bemærkninger
– Denne version er baseret på TDC’s sammenfatning af gennemgangen af temaliste  på

møde 6. maj samt AO’ernes supplerende forslag af 15. maj 2013.
– Endelig liste fastlægges på Arbejdsgruppemødet den 23. maj 2013, således at den 

kan  fremlægges på VULA Forum den 10. juni 2013.
– Emner vedr. ’afledte effekter’ placeres i VULA-forum.
– Møder forventes udvidet til ramme på 3 timer.  



Forslag fra AO’ere til revideret møderække

• 1. møde, den 23. maj
- Tema: trafik transparens Lag 2, afvanding PoI 0-3

• 2. møde, den 3. juni (inden mødet i VULA-forum)
- Temaer: trafik transparens (afrunding) og udbygning

• 3. møde, den 24. juni
- Temaer: Drift + målinger/overvågning samt DSL funktionalitet og udviklingen 

• 4. Møde, den 29. august
- Temaer: roadmap for VULA-udvikling og opsamling

• 5. møde:
- Tema: Bestilling/aftaleforhold
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1. møde, den 23. maj
Tema: trafik transparens Lag 2, afvanding PoI 0-3

• Oplæg fra TDC vedr.:
1. Lag 2 transparens, herunder

� Trafiktyper (bl.a. protokoller)
� QinQ
� Multicast
� MTU
� IPv6

2. Nuværende aggregeringsnet – POI 1-3 egenskaber
� MPLS i DSLAM ? Fordele og ulemper

3. Nyt aggregeringsnet, princip og muligheder POI 1-3
4. Nye egenskaber i ISAM DSLAM med SW v. 4.2 (POI 0)
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2. møde, den 3. juni (inden mødet i VULA-forum)
Temaer: trafik transparens (afrunding) og udbygning

• Afrunding af udeståender fra møde 1

• Udbygning – oplæg fra TDC vedr. i-ii, hhv. fra operatørerne vedr. iii: 

I. Grundliggende vilkår: varsling 

II. TDCs udbygningsplaner generelt: proces

III.Identifikation af kvalitetsforringede linier – prognose, målinger og verifikation af operatør 
krav om tvangsmigrering

IV.Evt. definition af NGA 
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3. møde, den 24. juni
Temaer: Drift + målinger/overvågning samt DSL funktionalitet og 
udviklingen 

• Grænseflader?

• Relevans af data

• DLM som på BSA

• Nye DSL funktionaliteter (parametre ifm. pair bonding, vectoring, 
G.INP)

• Oplæg fra TDC:
– Pair Bonding på VULA
– Vectoring
– G.SHDSL
– G.INP
– G.Fast
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4. Møde, den 29. august
Temaer: roadmap for VULA-udvikling og opsamling

• Præsentation af roadmap for VULA-udvikling pba. møderækken inden 
sommerferien

• Opsamling på erfaringer fra operatørerne (fremsendt skriftligt inden 
udgangen af juni)
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5. møde:
Tema: Bestilling/aftaleforhold 

• Evt. oplæg fra TDC

• …
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Afledte effekter -> VULA Forum

• Kommercielt levedygtige muligheder for QoS (QoS/multicast/VOD 
løsning) /AO

• Betydning af vectoring /AO 


