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Indhold

Orientering fra TDC:
• TDC’s kompensationsudbetalinger fsva. ikke-efterlevede servicemål
• TDC’s redegørelse for årsager til system ”scriptfejl” fsva. oppetider og svartider
• TDC’s fiberaktiviteter
– Fibernet-udrulning
– Whitelists

• TDC’s kobberaktiviteter
– Status for VPLUS
– Status for deshaping

Orientering fra seneste coax-branche-møde 
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Kompensation fsva. ikke efterlevede servicemål
Hvis maksimal leveringstid, leveringspræcision eller fejlretningstid overskrider SLA-mål jvf bilag 4 i standardtilbud, er kunden 
berettiget til en kompensation.
Samme gælder, hvis IT-systemer ikke fungerer eller har lange svartider.
TDC offentliggør løbende KPI’er, der viser andelen af overskridelser – i aftalerne er SLA sat til 95% indenfor lovet tid.

eBSA Standard Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Maks. Leveringstid

GIG (Standard) 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 89% 100% %, af ordrene leveret indenfor 20 arb.dage

GDS uden samproduktion
100% 100% 100% 96% 100% 94% 100% 100% 100% %, af ordrene leveret indenfor 18 arb.dage

GDS med samproduktion N/A 100% 100% N/A N/A N/A 100% N/A N/A %, af ordrene leveret indenfor 10 arb.dage

Leveringspræcision

Leveringspræcision 99% 99% 98% 98% 98% 98% 100% 100% 100% %, af ordrene leveret fejlfrit til aftalt tid.

Fejlretningstid

Basis service 96% 100% 99% 92% 100% 100% 100% 100% 98%
%, af fejlordrene fejlrettet indenfor 12 

kal.dage

DSL Standard Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Maks. Leveringstid

GIG (Standard)
96% 98% 98% 97% 98% 99% 97% 93% 98% %, af ordrene leveret indenfor 20 arb.dage

GDS uden samproduktion
98% 96% 96% 97% 96% 98% 98% 97% 96% %, af ordrene leveret indenfor 18 arb.dage

GDS med samproduktion
N/A 100% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A %, af ordrene leveret indenfor 10 arb.dage

Leveringspræcision

Leveringspræcision 
98% 98% 98% 98% 98% 98% 100% 100% 99% %, af ordrene leveret fejlfrit til aftalt tid.

Fejlretningstid

Basis service 
96% 98% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 96%

%, af fejlordrene fejlrettet indenfor 12 

kal.dage

Ekstern 2019

Mål

Intern 2019
Mål

Der udbetales kompensation for enkeltsvigt 
– også i perioder hvor SLA mål efterleves.
TDC udsender liste over ordrer berødt af 
svigt, så kunden kan kontrollere opgørelsen.
TDC har ikke gennemført udbetaling til tiden 
i 2019.
Q1 (52kkr) krediteret 12/6
Q2 (47kkr)krediteres i uge 47
Q3 (13kkr)krediteret  14/11

TDC er i færd med at korrigere 
svigtopgørelse for Fiber med gravning
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Årsager til system ”scriptfejl” fsva. oppetider og svartider

IT-systemer testes ved at lade eksterne computere emuler en 
bestillingsproces gennem hhv.det eksterne XML-interface Columbine 
og gennem HTML-interfacet for Columbus.

Emulering af et HTML-interface er sårbart for ændringer i systemet, 
der testes.  I marts blev det interne HTML interface derfor ikke testet.

Der er etableret rapportering ved fejl og proces for håndtering heraf, 
og derfor har udfald været af så små, at data stadig er valide

2*2 dage har måling været ude af drift. I Q2 og Q3

Columbine/Columbus

Script E Script I

XML
HTML
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Vi ruller ud til følgende byer: 

Storkøbenhavn, Hillerød, Gentofte, Aarhus, Odense, 
Roskilde, Næstved, Slagelse, Ringsted, Køge og mange flere

Med en tilslutning til TDC’s fibernet er det muligt at opnå 
bredbåndsforbindelser med hastigheder op til 1000 Mbit/s –
og i fremtiden endnu højere hastigheder. 

Husstande får gratis tilslutning til TDC’s fibernetværk, og de 
får samtidig friheden til at vælge et abonnement hos en 
udbyder efter eget valg. 

Vi arbejder på at rulle fiber ud til +1million 
husholdninger og erhvervskunder

Siden 15. november 2018 har TDC 
annonceret 43.695 adresser som 
vil blive tilbudt en 
fiberforbindelse.

Heraf har 23.489 boliger bestilt en 
forbindelse.

4.446 husstande har bestilt et 
abonnement hos en udbyder. 

9.894 husstande har nu fået 
installeret en fiberforbindelse fra 
TDC. 
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Forbedring af whitelistens datakvalitet/automatisering
Scope:
Projektet omfatter følgende:
• Fiber Whitelisten vil få data fra NetInfo frem for udtræk fra databaser, herved skulle datakvaliteten være mere tæt på det, der 

benyttes i forbindelse med Columbine og visitering
• Listen opdateres dagligt fremfor 1 gang om måneden – bemærk at kampagner – deselection 19/24 har første prioritet – de øvrige 

forventes ikke daglig opdatering
• Skal kunne hentes om muligt på en SFTP-server
• Første step er Fiber. Afhængig af erfaringer kan Coax og kobber blive udviklet senere
• Listen vil også indeholde data i forbindelse med Fiber First-kampagner
• Den nye liste vil være tilgængelig samtidig med den gamle liste i en periode
• Kampagnedata implementeres også i NetInfo(HTML; XML)

Plan:
Lancering sker i drops:
• Forventet: Januar: Automatisering af hentning af Whitelister – de eksisterende og ny Fiber liste
• Forventet : December– 1 version – vil blive forbedret Q1/Q2: Ny Fiber Whiteliste der indeholder kampagneinfo og opdateres 

dagligt med hensyn til kampagne og ellers løbende. Vi forventer at der vil være ramp up tid og nødvendige performace-
forbedringer

• Q1: NetInfo: vil indeholde kampagne data(HTML,XML)

Huller i whitelist data
• Gennem IT-analyse er fundet 2291 adresser, der fejlagtigt ikke var på listen. Blev tilføjet 16.oktober.



7

NY ONT/ Genexis TWIST - forbedret FTTx installation

Forbedret brugervenlighed øger muligheden for GDS
• Let installation af ONT direkte oven på fiber KAP
• Færre enheder i hjemmet – visuelt pænere
• Mindre pladsforbrug
• Fungerer til alle FTTx produkter
• Rå fiber understøttes med forplade med fiberstik
• Let opgradering til XGS-PON (under udvikling)
• Kunden oplever ingen “løse” fiberkabler
• Bedre fastholdelse af ONT mellem skift mellem Service Providere
• Fejlmuligheder reduceret

Kun 1 fiber per installation
• Anvendelse af fiber to er pt. marginal
• Fremover afsluttes kun 1 fiber – i nye installationer – rampup igang
• Reduceret kompleksitet => fejlmuligheder reduceret

Ny 4 Port ONT 
• Vi ser at der fremadrettet er mulighed for op til fire samtidigt Fiber BSA/BB forbindelser/fiber,
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Bulk – Twist ONT

Scope:
GDS Bulk – Twist ONT/Rå Fiber pladen giver Service provideren (ISP) følgende muligheder:
• Slutkunden kan få en samlet pakke fra ISPen med samlede vejledninger – ONT/Dæksel og router ved en GDS installation.
• Hvis Slutkunden glemmer at hente pakken på posthuset, er der en workaround, at en ny pakke kan sendes til kunden.

Omfang:
• At ISP kan få et antal ONT ud til eget lager, og så sende denne ud sammen med egen Router
• Tilsvarende Rå Fiber dæksel
• Det vil fortsat være muligt at bestille, at TDC sender det ud fra sit lager til slutkunden eller alternativ adresse

Plan:
Lancering sker i steps:
• Drop 1: 17. november teknisk lancering BULK ONT i Columbine på FBSA(HTML,XML). Serienummeret skal indlægges samtidig med 

bestilling.
• Drop1,5: Forventet 26. januar vil vi sende Rå Fiber plade ud default til slutkunden alternativ adresse. 
• Drop 2: Forventet Marts: GDS Bulk tilbydes både på Rå Fiberpladen og TWIST ONT(m/u bundplade). Serie nummeret kan 

indlægges efter bestilling af fiberen – da dette er det mest logiske setup. Nokia ONT tilbydes ikke som Bulk – da denne forventes 
brugt op i 2020 – og vi ønsker at gøre det så enkelt som muligt. Fra April forventes at vi kan afprøve implementering/Ramp up 
med en ISP.
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XGS-PON – symmetriske hastigheder Fiber/Bredbånd

9

• XGSPON benytter PON topology med samme karakteristik som vi 
bygger GPON

• Der er behov for ny OLT på centralen og ny ONT hos kunden 
• XGSPON øger den delte kapacitet fra 2,4G /1.2G (GPON) til 

10G/10G. 
• Kan supportere service-speed op til 4-5Gbit/s  symmetrisk 
• Relativ umoden teknologi med høje omkostninger til udstyr (~3-

4x så dyr som GPON)  
• XGSPON markedsandelen vil generelt vokse over de kommende 

år

XGSPON-projektet omfatter følgende:

• Implementering af XGS-PON (10/10Gbit/s) udstyr til brug ved højhastigheds- bredbånd med symmetriske hastigheder
• Højhastigheds-produkter indføres: fx. 1/1 og 2/2Gbit/s
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Marked og plan

• Behovet for højhastigheds symmetrisk bredbånd er pt begrænset og meget afhængig af pris. 

• Pt efterspørges hastighederne hovedsagligt af udbyderne for at kunne markedsføre symmetriske 1G/1G højhastigheder på 
fiber.  Hastigheder endnu ikke valgt i forbindelse med kommende udvikling.

• Udbygning forventes vil ske primært sammen med nyudrulning af fiber på GPON og ved tilstrækkelig stor efterspørgsel i 
allerede etablerede fiber områder.

• Der er ekstra høje omkostninger til etablering af XGSPON og til kapacitet i nettet, hvilket vil afspejle sig i produktpriserne for de 
højere hastigheder

• Priserne vil fastlægges  kommercielt baseret på beregnede omkostninger som marked 4 produkt.

• Lancering af XGS-PON forventet i Q2 2020.
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V-PLUS lanceret 17.november

Produkter
• VPLUS lanceres på eBSA, VULA og BB Basic

Bestilling
• Hvis ISPen ønsker VPLUS – skal ISPen have et CPE der 

understøtter VPLUS. Det skal angives ved bestilling at det 
ønskes. Angives det ikke er det som AS-IS.

Hastigheder
• Alle Eksisterende hastigheder kan fortsat benyttes.

Nye hastigheder
• Der lanceres 3 nye hastigheder der kan benyttes på 

VPLUS(1 linje) eller PB(2 linjer)
• VPLUS og PB sammen lanceres ikke p.t. Når Hvis TDC 

sourcer et modem eller upgraderer HGW5/6 til PB&VPLUS 
vil det blive overvejet om der skal ske en lancering.

Priser
• Følger LRAIC-modellen på VULA/eBSA
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Deshaping

• Formålet med Deshaping er bl.a. at tilbyde VDSL-
kunder højere hastighed. Shapingen dæmper 
signalet og dermed giver dårligere dækning til 
kunderne. 

• Som vi tidligere har orienteret om – er der ikke et 
Deshaping-projekt – men vi vil adhoc gennemføre 
Deshaping på nogle punkter som præventiv 
fejlretning og som ’udfyldningsopgaver’, når der er 
ledig kapacitet. 

• Hver måned er der 3-5 dækningsområder, der ikke 
længere har rå kobber-linjer, hvorefter vi ifm. 
varslingen omklassificerer noden fra FIP til FC, 
hvorefter shaping kan fjernes. 

• Aktuelt er der 1049 FIP’er, hvoraf halvdelen har fem 
eller færre rå kobber-linjer, se grafen. Med det 
nuværende tempo vil det dog tage 17½ år før alle 
er væk. 
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Deshaping – udvalgte – vi er ved at tjekke om de kan deshapes

Vi har udvalgt 36 fremskudte indkoblingspunkter med shaping, hvor deshaping vil have størst 
nytte (typisk store dækningsområder) – og være nemmest at gennemføre (få rå kobber-linjer)

Kriterier: Enten er dækningsområdet på over 10 km2 og/eller er dækningsområdet på over 4 
km2 og med 1-2 rå kobber-linjer

Tilsammen har de 36 noder 93 rå kobber-linjer.

Vi har fået ok fra de operatører der har kobber om at migrere disse til VULA/BSA – for derefter i 
2020 at kunne deshape noderne.



14

Flere Coax-BSA på samme linje – primært til bedre udbyderskifte

High-level
Design

Design & kost

Udvikling

Test periode

Release

Uge
38

Uge
39-42

Uge
43-48

Uge
49-3

26. januar 
2020

Hvor er vi henne?

Formålet med projektet 
er, at åbne op for 
begrænsningen på en 
linje, og gøre det muligt 
for flere service 
providere at være aktive 
på samme linje. 

Formål
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Fast linjepris

Nu: Fast TKA 32 kr + linjepris 4-8-16 kr alt efter samproduktion.
Den samproduktions-afhængie del er svær at administrere og gør 
implementering af flere Coax BSA ekstra komplex.

Derfor blev forslag om at lægge den på 12 kr lagt frem.

For alle eksterne SP’er er 12 kr under eller på gennemsnittet af 
nuværende pris-for nogle næsten det samme, for andre en større 
nedsættelse.

For Nuuday er12 kr højere end nuværende pris, men Nuuday kan 
kompenseres på prisen for TV-distribution.

Forslag mødte kritik fordi det blev opfattet som en prisforhøjelse.
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Status på aktivitet om Lag 2 produkt og fortsat dialog

Hvad er der sket siden sidst:
• Fortsatte drøftelser med SP’er samt interne drøftelser 

- Vi kan have både Lag 2 og 3 på nettet samtidigt
- Der er en risiko for, at der vil være forskelle i det Lag 2, vi kan levere på Coax og Lag 2 vi i dag leverer på Fiber og DSL

Hvorfor
• SP’er kan tilbyde tjenester som vanskeligt kan tilbydes på Lag 3
• Sikre SP’er ensartethed i produkt på tværs af platforme og produkter 
• Mulighed for anvendelse af eget udstyr ovenpå et Docsis-only modem
• Anvendelse af IPv6 adresser

Dialog med SP’er om diverse spørgsmål:
• Nyt produkt i Columbine/Columbus
• Nyt produkt i Coax-/IP-net
• Nuværende modemmer/ Docsis-only modem
• Migrering

Etablering af fælles følgegruppe, hvor de tekniske aspekter drøftes

Hvornår:
• I løbet af 2020

- Drop 1 September 2020
- Drop 2 November 2020
- Migrering november 2020 - 2021

Udfordringer
• Fastlæggelse af det samlede lag 2 produkt i detaljen – Q1 2020
• Kan vores nuværende modemmer håndtere Lag 2
• Prissætning


