Bilag 2d. Priser for øvrige tjenester
Dette bilag:

Udgør bilag 2d til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Udveksling af fastnettrafik

Erstatter Bilag B Øvrige vilkår – hørende til tillægsaftalen for Udveksling af trafik
Ved hjælp af Produktnummer og Aktion kan man entydigt finde den aktuelle pris til hver af nedenstående ydelser i Prisregneark. Produktnumre, der benyttes ifm. udveksling af fastnettrafik, kan findes
ved at filtrere på ”UFT” under kolonnerne for aftaler.
1. Signalnet
Efter ordre fra Operatøren oprettes flere signallænker med en leveringstid, der ikke overskrider 4 måneder.
Produktnummer
8702000

Produkt tekst
1. signallænke

Aktion
Oprettelse af

8702100

2. signallænke

Oprettelse af

8702200

signallænke, 3. og derover
signallænke, 3. og derover

Oprettelse af

8702200

Løbende afgift

Beskrivelse
Første signallænke mellem operatørens og TDC’s net
Anden signallænke mellem operatørens og TDC’s net
Signallænke udover to mellem operatørens og TDC’s net
Signallænke udover to mellem operatørens og TDC’s net

Oprettelsesprisen pr. signallænke dækker samtidig en ved oprettelsen aftalt omlægning af signaleringstrafikken.
2. Signaleringstjenester
TDC tilbyder at afvikle SCCP-signalering til brug for roaming, Short Message Service (SMS) mv. mellem Operatørens net og visse andre operatørers net.
3. Oprettelse af signalrelation
Operatøren er forpligtet til at bestille signallænker, så belastningen ikke overskrider 0.35 erlang i døgnets travleste time.
TDC opretter efter skriftlig ordre fra Operatøren SCCP signalrelation til en anden operatør indenfor 6
uger fra ordrens modtagelse. For oprettelsen betaler Operatøren TDC 9.000 kr. Ved samtidig beordring af flere signalrelationer betaler Operatøren 2.000 kr. plus 8.000 kr. pr. relation.
TDC angiver signal punkt koder (DPC) for den til SCCP hørende Global Title analyse.
Ændringer i Global Title analyse udføres indenfor 3 uger efter ordre:
Produktnummer
8702900

Produkt tekst
global title analyse

Aktion
Ændring af

Beskrivelse
Ændringer i Global Title analyse

Ved oprettelsen forpligter Operatøren sig til at sikre aftaler med den anden signaleringspart, ligesom
forholdet mellem signaleringsparten og dennes internationale operatør er TDC uvedkommende.
4. Kvartalsafgift for signalrelation
For hver signalrelation betales en kvartalsafgift afhængig af den anden operatørs placering.
Produktnummer
8702600

Produkt tekst
Aktion
enkelt sig.rel. for grp.: 1 Løbende afgift

8702700

enkelt sig.rel. for grp.: 2 Løbende afgift

8702800

enkelt sig.rel. for grp.:3

Løbende afgift
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Beskrivelse
Enkelt signalrelation for Danmark,
Norge, Sverige, Finland, England og
Tyskland
Enkelt signalrelation for Europa i øvrigt
Enkelt signalrelation for Øvrige lande
(ekskl. Europa)
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TDC tilbyder alternativt en kvartalsafgift, der dækker samtlige relationer i et geografisk område:
Produktnummer
8702400

Produkt tekst
sig.rel. for grp.: europa

Aktion
Løbende afgift

8702500

sig.rel. for grp.: øvrige

Løbende afgift

Beskrivelse
Gruppe, der dækker samtlige signalrelationer i Europa
Gruppe, der dækker samtlige signalrelationer i Øvrige lande (ekskl. Europa)

5. Kapacitet
Den for Operatøren tilgængelige kapacitet for roaming, SMS etc. er 7.000 meddelelser af en maksimal
længde på 280 oktetter (incl. header) i døgnets travleste time for hver signalrelation eller gruppe af
signalrelationer. Ønskes større kapacitet indgås særskilt aftale herom.
6. Test
I forbindelse med Operatørens etablering af første eller efterfølgende switch eller lignende netkomponent, udføres der normalt ikke aftestning af denne. Såfremt Operatøren ønsker test udført, tilbyder TDC
at udføre test af relevant udstyr hos parterne til sikring af relevant funktionalitet. Den til en hver tid gældende specifikation af denne tests indhold og omfang leveres af TDC. Pr. 1. september 2001 medfører dette
en pris på 60.000.
Ved bestilling af test senest 2 mnd. før udførelse, ydes en rabat på 10 %.
Der kan efter ønske fra Operatøren udføres andre former for test. I disse tilfælde afgives særskilt tilbud
afhængigt af den ønskede tests indhold og omfang.
Såfremt Operatøren ikke ønsker test udført, skal TDC gøre opmærksom på, at der kun garanteres for funktionaliteten på TDC's side af de relevante grænseflader.
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