Bilag 1b Produktbeskrivelse for ATM BSA uden samproduktion
1.

Omfang

Bitstream Access (BSA) uden samproduktion er et produkt, hvor BSA’en ikke deler linien med et
smalbåndsabonnement.
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Produktbeskrivelse

BSA uden samproduktion kan etableres på en af følgende måder:
•
•

Oprettelse på en kobberledning uden smalbåndsabonnement
Konvertering fra BSA i forbindelse med opsigelse af smalbåndsabonnementet på en
abonnentledning, hvor der allerede er etableret BSA

BSA uden samproduktion er på mange punkter helt identisk med det tilsvarende BSA produkt etableret
på en abonnentlinie, og der henvises derfor til produktspecifikationen i den til enhver tid gældende BSA
aftale, bilag 1a.
Herudover gælder følgende særlige forhold:
•

Ved oprettelse af BSA på en linie uden smalbåndsabonnement afsluttes linien hos slutkunden i et
NTP, som beskrevet i bilag 1a.

•

Når BSA uden samproduktion oprettes, stilles kobbertrådparret til rådighed på samme vilkår som
gælder for rå kobber , dvs. at trådparret skal kunne etableres uden nyanlæg, dvs. alene ved brug
af den bestående kapacitet i kablerne evt. suppleret med krydskoblinger i de fordelere, der
befinder sig mellem krydsfeltet og KAP.

•

Når Operatøren beordrer BSA GDS, vil Columbine vejlede om, det er anbefalelsesværdigt at
benytte denne installationsform. Hvis ikke, bør der i stedet bestilles GIG. Disse informationer er
baseret på, at der enten vælges at overtage ledningsvejen fra en bestående tjeneste i forbindelse
med overtagelse af lejemål, eller der vælges en efterladt installation fra en tidligere tjeneste. Hvis
den manuelle ordreindgang derimod benyttes, skal Operatøren, sammen med sin slutkunde, selv
konstatere om der findes en stikkontakt på adressen, der ikke benyttes i forbindelse med andre
teletjenester, samtidig med at det vurderes, at stikkontakten har en sammenhængende
forbindelse videre ind i TDC's net, f.eks. på baggrund af kendskab til evt. tidligere teletjenester
på slutkundens adresse. Såfremt TDC’s efterfølgende visitering viser, at det ikke er
anbefalelsesværdigt at benytte installationsformen GDS, angives dette på ordrebekræftelsen
således, at operatøren får mulighed for at ændre ordren til GIG.

•

Konvertering fra BSA til BSA uden samproduktion og omvendt sker automatisk ved opsigelse
henholdsvis tilbagevenden af smalbåndsabonnementet. Operatøren orienteres herom via e-mail.

•

Bestiller slutkunden flytning af smalbåndsabonnementet, nedtager TDC derimod BSA samtidig
med ophør af smalbåndsabonnementet med mindre operatøren senest 2 arbejdsdage før
flyttedatoen bestiller konvertering til BSA uden samproduktion. Med henblik på at give operatøren
mulighed herfor, orienteres operatøren via mail, at slutkunden har bestilt flytning af sit
smalbåndsabonnement og flyttedato.

•

Opsiges smalbåndsabonnementet på en bestående BSA, bibeholdes bestående splitter og NTenhed hos slutkunden.
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•

4.

Hvis der bestilles et smalbåndsabonnement på den pågældende slutkundes adresse, har TDC ret
til at genbenytte den nedre del af frekvensbåndet. Såfremt TDC vælger at genbenytte den nedre
del af frekvensbåndet, konverteres BSA uden samproduktion automatisk til BSA.
Prissætning

Oprettelse af en BSA uden samproduktion:
Oprettelses- og kvartalsafgiften er summen af de tilsvarende afgifter for BSA etableret på en
abonnentledning sammenlagt med de til enhver tid gældende tillæg defineret i aftalens bilag 2.

Smalbåndsabonnement på en bestående BSA opsiges:
Der betales en konverteringsafgift som beskrevet i bilag 2 samtidig med at kvartalsafgiften forøges
med det til enhver tid gældende tillæg defineret i bilag 2.
Smalbåndsabonnement oprettes på en bestående BSA uden samproduktion:
Kvartalsydelsen justeres til den til enhver tid gældende kvartalsafgift for BSA.
5.

Fejlmelding

Operatøren kan fejlmelde BSA uden samproduktion i samme produktgruppe som BSA i FASIN.
6.

Service

BSA uden samproduktion leveres med standardservice, med mindre Operatøren har bestilt en anden
servicegrad.
7.

Terminaler og andet teknisk udstyr hos kunden

TDC kan på samme måde som i forbindelse med BSA levere Skille-filter og NT-enheden som option.
Endvidere kan operatøren fortsat vælge mellem installationsformerne GIG eller GDS.
Det er et krav, at slutkunden besidder CPE-udstyr der understøtter BSA, jf. Bilag 1a.

8.

Leveringsprocedure

8.1.

Bestilling

Oprettelse, opsigelse, annullering, ombooking, ændring af hastighed, opsigelse og opgradering af
servicegrad for BSA uden samproduktion foretages i Wholesale Online via Columbine eller via
bestillingsblanketterne.
Har slutkunden BSA produceret på en abonnentlinie og ønsker at få oprettet BSA uden samproduktion,
skal slutkunden opsige sin abonnentlinie hos respektive operatør. Herefter vil Branchesalg modtage
opsigelsen og automatisk konvertere til BSA uden samproduktion, som tidligere beskrevet.
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