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Torsdag den 24. april 2014 i Erhvervsstyrelsen 



Afrapportering fra to møder i gruppen 

• To møder afholdt i videreudviklingsgruppen siden seneste 
afrapportering 

– 14. januar 2014 

– 11. april 2014 

• Væsentligste emner på møderne 

1. Status på VULA UC 

2. Standardtilbuddet for VULA UC 

3. Status på ibrugtagning af VULA 

4. TDC’s nye måleplatform (Alcatel Network Analyzer) 

5. Vectoringafgørelsen 

6. AO’ers test af vectoriserede forbindelser i TDC’s net (Øbr5) 

7. Forbedring af oplysninger om TDC’s net: NetInfo, svar-tider, offline oplysninger 
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Status på VULA UC 

• XML-grænseflade 

– er testet og anvendes 

• Multicast 

– én testkunde 

– problemer med at taste ordrer – undersøges af TDC 

• Multiple PVC'er 

– efterspurgt af branchen 

– understøttes af TDC med IT-leverance i maj 
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Standardtilbuddet for VULA UC 

• Vi har været processen igennem: 

 

 

 

 

• Udeståender 

– multiple PVC’er (afventer IT-release i maj) 

– XML-dokumentation (Telia tager initiativ til møde med TDC) 

– leveringstid for VULA UC backhaul evalueres af ERST senere 

– forbedret fakturering fra TDC’s side fra 2015 
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Status på ibrugtagning af VULA 

• Godt 30.000 VULA-forbindelser 
i TDC’s net pt. 

• Telenor oplever fejl på en del 
VULA-ordrer 
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• Telia har sat erhvervskundemigreringer i bero pga. uventede 
portskifter 

• Ny statusproces 

– ERST har introduceret skema med oversigt over VULA-relaterede 
emner/problemer, som opdateres af TDC og Telia/AO’er 

 



Ny måleplatform (Alcatel Network Analyzer) 

• TDC’s samarbejde med Aware ophører 

• Nyt samarbejde indgået med Alcatel 

– Alcatel’s Network Analyzer muliggør overvågning af diagnosticering af 
DSL-linjer 

– ANA er bygget til tredjepartsadgang til DSLAM’er 

– AO’er autentificeres og får adgang til AO’s linjer på DSLAM’en 

• ANA indfases gradvist i takt med at Aware lukkes ned 

• TDC inviterer til workshop om Alcatel Network Analyzer inden 
sommerferien 
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Vectoringafgørelsen (1) 

• TDC har offentliggjort 
standardtilbud 1. april 
2014 

• Branchemøde hos TDC 
den 20. marts 2014 

• TDC’s 
dækningsoplysninger for 
alle TDC’s noder samt 
opgraderingskapacitet 
blev præsenteret 
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Vectoringafgørelsen (2) 

• Proces for udvælgelse af punkter 

– AO’er ikke enige i TDC’s foreslåede udvælgelseskriterier, særligt 

 

 

 

 

– Vectoringafgørelsens 50/50-løsning benyttes for Q1 2015 

– Concepy, Telenor og Telia har i fællesskab meldt AO-punkter ind for Q1 
2015 

– AO’er arbejder på fælles input til udvælgelsesproces  

– herefter inviterer AO’er TDC til drøftelse for at undersøge mulighed for 
fælles principper eller kriterier 
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Pilottest af vectoring på Øbr5 

• Med TDC’s IT-release i maj vil TDC’s wholesale-
bestillingsystemer understøtte bestilling af vectoriserede linjer 

• Hastigheds profil på 105/32 Mbps vil blive tilbudt på Øbr5 

• DSLAM-listen m.v. vil blive opdateret med vectoring-noder, 
herunder udstyrsdetaljer 

• TDC vil informere AO’er om de nærmere detaljer for, hvornår 
vectoring idriftsættes på Øbr5, herunder evt. nedetid for berørte 
kunder 
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Netinfo, offline-oplysninger om TDC’s net 

• TDC har forbedret NetInfo’s performance 

– bør kunne mærkes af AO’erne (TDC benytter ikke selv NetInfo) 

• AO’er har efterspurgt offline-dæmpningsoplysninger på 
husstandsniveau 

– hvilke konkrete BBR-adresser ligger bag tallene i ”vectoringfilen” 

 

 

 

 

 

 

 

– AO’er indforstået med, at disse data er behæftet med usikkerhed og er 
uegnede til slutkundevisiteringer 
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Vectoring bliver i VUVU-gruppen 

• Vi har besluttet at behandle vectoringrelaterede opgaver i 
VULA-videreudviklingsgruppen (frem for at genoplive 
vectoringarbejdsgruppen) 
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Næste møde i VULA-videreudviklingsgruppen 

• Uge 26 (ultimo juni), dato endnu ikke endeligt fastlagt 

• Foreløbig dagsorden 

1. Status på vectoringtest på Øbr5 

2. Status på offline-dækningsoplysninger om TDC’s net 

3. Vectorisering af små centraler? 
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