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Hvad er prisregnearket?
Prisregnearket kan hjælpe dig med:
•

At få overblik i form af en samlet prisoversigt over de fleste af TDC NETs aftaler

•

At opnå ensartethed og transparens for priserne på oprettelser og løbende afgifter for ydelserne på tværs af teknologier

•

At give generalister et hurtigt indblik i priserne på de fleste aftaler med produktopslag som i papirkontrakterne

•

At give controllere mulighed for at se alle priserne placeret et sted, hvilket gør det nemmere at kontrollere afregningen og eventuelle afvigelser

•

At kunne tilgå samme præsentation med samme identifikation, koder og detaljer, som I kender fra den elektroniske regning og i diverse anden
kommunikation i it-systemer, ordrebekræftelser m.v.

•

At få overblik over alle produktnumre samt hvilke aftaler, de gælder i

•

At få overblik over gældende priser samt mulighed for at se prisændringer i løbet af året
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Hvor finder du prisregnearket?

Du finder prisregnearket under de aktuelle produkter
på Commercial & Partners’ selvbetjeningside.
Vi linker også til prisregnearket i produkternes
respektive aftalebilag.
Link til gældende prisregneark
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Sådan bruger du
prisregnearket
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Prisregnearkets opdeling
1. Pris

I det første ark ”Pris” kan du finde alle priser på tværs af alle produktaftaler. Her findes gældende og fremtidige priser med
produkt- og prisdetaljer svarende til det, du modtager i dine fakturaer. Det giver jeres controllere mulighed for at se
prisinformationer på tværs af produkter.

2. Prisbilag på tværs af produktaftaler

I de efterfølgende ark findes prisbilagene for hver produktaftale. Her findes et mere overordnet overblik over priserne for en
specifik produktaftale. Priserne i ”Pris”-arket og prisbilagene vil altid være ens og ajourførte.

3. Revision

I det næstsidste ark ”Revision” kan du få et overblik over versionsændringer og herunder hvilket indhold, der er ændret til
prisregnearket.

4. Forklaring

I det sidste ark ”Forklaring” kan du finde en detaljeret oversigt over, hvordan du skal læse og bruge prisregnearket. Derudover
er kolonnerne i ”Pris”-arkets forklaret. Herunder hvad de forskellige forkortelser og koder betyder.
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Værd at vide om prisregnearket
I prisregnearket finder du:
• Prisoplysninger for produkter og ydelser på dine aftaler
• Et overblik for din aftale. Det findes ved at gå ind på fanebladet for den aftale, du er interesseret i. Aftalerne ligger i fanebladene med aftalernes
navne: Fiber BSA, Bredbånd Basic Fiber, BSA Coax, Ethernet BSA, VULA Contended, Bredbånd Basic osv. Her har du et overblik over alle priserne på
den enkelte aftale

• Priserne på tværs af aftaler. De findes i opslaget ”Pris”, hvor du kan se alle priserne i en database med den prisinformation, du kender fra din

elektroniske regning. Langt de fleste priser er repræsenterede i it-systemet Columbus, hvor produktnummeret er vigtigste nøgle til at identificere
produktet. Du vil genkende produktnumrene fra din elektroniske regning, og fra diverse it-grænseflader til opslag og beordring mod TDC NET

• Aftalens produkter med oprettelsespriser og løbende afgifter, men ikke trafikprodukter
• Alle prisreguleringer indtil release-dato indenfor samme år og evt. varslede prisændringer efter releasedatoen

• Produktopslag, som viser dig prisen pr. dags dato ekskl. moms og trækker prisinformationen fra arket "Pris", hvor priser for alle produkterne er
samlet. I produktopslagene kan du for mange ydelser finde en kortfattet forklarende tekst
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Sådan bruger du
”Pris”-arket
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Værd at vide om ”Pris”-arket
Sådan tilgår du ”Pris”-arket:
• Arket ”Pris" kan foldes ud med de pastelgrønne knapper: ”Vis aftalekolonner", ”Vis produktdetaljer" og ”Vis prisdetaljer”
• Arket ”Pris" kan samles igen, så informationen komprimeres til din skærm, med de pastelrøde knapper: ”Skjul aftalekolonner", ”Skjul
produktdetaljer" og ”Skjul prisdetaljer”

Sådan er ”Pris”-arket opbygget:
• Arket er præsenteret samlet, så den nødvendige information til identifikation af prisen er samlet på et opslag
• Aftalekolonner kan aktiveres via skjul- og vis-knapperne. Disse bruges ved filtrering af aftaler. Når du aktiverer aftalekolonner, kan du se de priser,
der gælder for hver enkelt aftale

•
•
•
•

For ydelser, der er implementeret på tværs af flere aftaler, kan du se de aftaler, hvor ydelsen findes
Aftaleinformationen er samlet i kolonne A, hvor du normalt ved filtrering kan samle overblik over priserne på de aftaler, du er interesseret i
Nogle ydelser er implementeret på tværs af så mange aftaler, at det kan give overblik at aktivere aftalekolonner og se detaljer på tværs af aftaler
Produktdetaljer kan aktiveres via skjul- og vis-knapperne. Her er opslagsnøgler og information, som kan være nyttig for at identificere en ydelse i
særlige tilfælde

• Prisdetaljer kan aktiveres via skjul- og vis-knapperne. Disse bruges ved visning af prisændringer over hele året
• "+ Række”-tasten bruges internt, når vi vedligeholder prisinformationen i prisregnearket
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Hurtigt overblik over ”Pris”-arket
Aktivér knappen
”Vis produktdetaljer” for at se
detaljerede nøgleinformationer

Aktivér knappen
”Vis aftalekolonner”
for at filtrere på
bestemte aftaler

Når aftalekolonnerne er foldet
ud, kan du filtrere
på én bestemt
produktaftale

Krydserne angiver,
hvilke aftaler en
pris/ydelse hører til

Aktivér knappen
”Vis prisdetaljer” for
at se priserne
måned for måned

Vi gør opmærksom på, at skærmbilleder kan indeholde forkerte priser. Se gældende priser i det aktuelle prisregneark.

Se de gældende
priser under ”Pris pr.
dagsdato”

”W” foran et
produktnummer
angiver, at ydelsen
er fiktiv og ikke vises
på jeres fakturaer
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Forklaring af aftaleinformation
Aftaler: Her ses en sum af de aftaler, der relaterer sig til en
specifik pris/ydelse. Summen er et resultat af hvert kryds, der
er sat ud fra en produktaftale.

• De produktspecifikke kolonner kan vises og skjules efter
behov via knapperne ”Vis aftalekolonner” og ”Skjul
aftalekolonner”

RF_FTTH: Rå Fiber FTTH
RT-S: Rammeaftaletillæg Service

RT-NP: Rammeaftaletillæg Nummerportering
SH: Samhusning
UFT: Udveksling af Fastnettrafik (Indeholder ikke trafik)

BBB: Bredbånd Basic

VULAC: VULA Contended

BBF: Bredbånd Basic Fiber

Reserve: Et internt produkt, der bruges som arbejdsredskab

EBSA: Ethernet Bitstream Access
ETRANS: Ethernet Transmission (BSA- og VULA-trafik)
EVPN: Ethernet VPN (Indeholder få af aftalens priser)
FBSA: Fiber Bitstream Access
FI_BTO: Fiber BTO (Indeholder få af aftalens priser)
FK: Faste Kredsløb
GF: Gensalg Fastnet (Indeholder ikke trafik)
INST: Rammeaftaletillæg Installation
Kobber: Rå Kobber og Delt Rå Kobber

NP: Nummerportering
RF_BTO: Rå Fiber BTO
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Forklaring af produktinformation
Produktnummer: Viser det produktnummer, der ses i aftalens
prisbilag og på fakturaen.

• Produktnumre, der begynder med W er fiktive og vises

ikke på en faktura, men benyttes i priskommunikation og
manuel afregning.

Produkttekst: Viser en kort produkttekst fra TDC NETs itsystem, der også ses i aftalens prisbilag.
Aktion – Bevægelse: Viser prisens bevægelse, f.eks.
engangsafgift, abonnementspris, der ses i aftalens prisbilag
(Aktion) og i fakturaen.
Regningstekst: Viser produktteksten på fakturaen.
Kode: Viser en intern trecifret kode, der bestemmer
prisbevægelsen.
Afs. form: Bruges til at styre, hvis der er forskellige priser for
samme produkt. F.eks. kan retailprisen være med afsætning
”A”, mens wholesale-prisen er afsætning ”W”. Det bruges
internt ved pris-indlæggelsen i TDC NETs it-system.
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Forklaring af prisinformation
Prisplan: Prisplan benyttes internt ved prisindlæggelsen i TDC
NETs it-systemer. Kan vise forskellige priser til samme
produktnummer.

Priser pr. ‘dagsdato’: Viser de dagsaktuelle og gældende
priser. Priserne opdateres automatisk, så de er tilsvarende de
priser angivet i kolonnerne yderst til højre (01-01-XXXX, 0102-XXXX osv.).

• Ex. moms: Angiver gældende pris eksklusiv moms.
• Incl. moms: Angiver gældende pris inklusiv moms.
Pristype: Angiver hvordan prisen bliver bestemt.

• ”Kommerciel” betyder, at prisen alene er fastsat ud fra
TDC NETs vurdering

Manuelt reguleret: betyder, at der er en eller flere perioder,
hvor prisen er manuelt reguleret af Commercial & Partners’
afregning.
Kommentar: Særlige bemærkninger.
01-12-XXXX: Angiver sidste års pris til sammenligning.
01-01-XXXX, 01-02-XXXX osv.: Angiver prisen per måned for
det gældende år. Benyttes til at angive nye og kommende
priser.

• ”Tilsagn” betyder, at prisen er fastsat ud fra
tilsagnsmodellen

• ”LRAIC” betyder, at prisen er fastsat ud fra

Erhvervsstyrelsens fælles beregningsmodel, som beskriver,
hvad de fremadrettede omkostninger bør fastsættes i et
optimalt drevet netværk og selskab

• ”Historisk omkostning” betyder, at TDC NET skal

dokumentere prisen ud fra historiske omkostninger
forbundet med at levere tjenesten

• ”Tid og materialer” betyder, at prisen er fastsat ud fra
opgavens forbrug af tid og materialer
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Eksempler fra
prisregnearket
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Priseksempel for Fiber BSA
Se Bilag 2a: Priser og gebyrer
Under ”FBSA”-arket kan du se priserne for Fiber BSA-aftalen.
Giver et mere overordnet overblik over aftalens priser.

Se prisdetaljer
Under ”Pris”-arket kan din controller se prisdetaljer for
hastigheder på fiber på din Fiber BSA-aftale.

1.
2.
3.
4.

Gå til første ark ”Pris”
Aktivér knappen ”Vis aftalekolonner”
Filtrér på kolonne ”FBSA” og vis felter med ”x”
Se nu regningstekster, regningskoder og priser

Vi gør opmærksom på, at skærmbilleder kan indeholde forkerte priser. Se gældende priser i det aktuelle prisregneark.
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Priseksempel for BSA Coax
Se Bilag 2a: Priser og gebyrer
Under ”CoaxBSA”-arket kan du se priserne for BSA Coaxaftalen. Giver et mere overordnet overblik over aftalens
priser.
Her ser du kapacitetspris for upload og download per
kapacitetsgruppe pr. Mbit/s. Giver et mere overordnet
overblik over aftalens pris.

Se prisdetaljer
Under ”Pris”-arket kan din controller se prisdetaljer for
kommende kapacitetspriser på din BSA Coax-aftale.

1.
2.
3.
4.

Gå til første ark ”Pris”
Aktivér knappen ”Vis aftalekolonner”
Filtrér på kolonne ”CoaxBSA” og vis felter med ”x”
Se nu den kommende eller gældende pris ved den
konkrete kapacitet du leder efter

Vi gør opmærksom på, at skærmbilleder kan indeholde forkerte priser. Se gældende priser i det aktuelle prisregneark.
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