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1. Introduksjon 

1.1 Generelt 

Telenor forbeholder seg retten til å endre innholdet i den tjenestebeskrivelsen med det formål å videreutvikle 

og forbedre tjenesten. Dette skal ikke gå på bekostning av kvaliteten til tjenestene og produktene. Det juridisk 

bindende dokumentet er den til enhver tid siste offisielle versjonen av dokumentet. 

1.2 Content Delivery Network fra Telenor 

CDN er en tjeneste som leveres via Telenors CDN-plattform og Telenors nasjonale og internasjonale 

nettverk. Plattformen håndterer distribusjon av store volumer av datatrafikk for Live og On-demand video og 

audio. Transport av innhold fra innholdsleverandør til CDN plattformen kan gjøres via internett eller med 

dedikert forbindelse eller benytte ferdigformaterte TV-kanaler direkte til Telenor CDN fra definerte parter og 

kilder.  

1.3 Telenors nasjonale og internasjonale nettverk 

Telenors nasjonale og internasjonale nettverk har et robust design. Nettverket er redundant, som innebærer 

at Telenors IP nettverk er svært feiltolerant. Ved utfall i deler av nettet vil det alltid finnes alternative ruter for 

trafikken. 

Kapasiteten og kvaliteten i Telenors nett, nasjonalt og internasjonalt, overvåkes kontinuerlig.  Ulike 

parametre overvåkes og ved avvik ut over grenseverdiene iverksettes det tiltak i tide før dette vil kunne 

påvirke ytelsen. Dette sikrer at våre kunder får en rask og stabil internettilgang. 

I Norge har Telenor direkte peering med de største norske ISP-ene som tilfredsstiller de krav som settes til 

driftsmiljø, kapasitet og sikkerhet. 

Kapasitet/grensesnitt er basert på 1 Gbit/s eller 10 Gbit/s avhengig av hvilken trafikkmengde som går til/fra 

peering-partneren. Alle direkte peering-avtaler er realisert med 2 redundante linker mellom Telenor og hver 

ISP. Telenor er også tilknyttet NIX med 2 x 10 Gbit/s.  

Telenors internasjonale del av IP-nettet er tilstede på internasjonale knutepunkter i Europa. København, 

Stockholm m.m (netnod), Frankfurt, London, Amsterdam. Oppdatert oversikt over hvor Telenor er tilstede på 

Internett-knutepunkter, Telenors ASN er 2119. 

Merk at Telenors internasjonale IP-nett kan forandres. 

Se: http://2119.peeringdb.com  (brukernavn/passord: guest/guest).  Telenor har peering med over 400 

internasjonale aktører realisert enten via direkte peering eller via et IX-punkt. Ved siden av peering benytter 

Telenor seg av IP Transit kapasitet – per nå benytter Telenor Level3 som underleverandør av denne 

tjenesten. Valg av leverandør av IP Transit er dynamisk. 

 

 

2. Innhold i tjenesten 

 
CDN er Telenors plattform for streaming og innholdsdistribusjon, og leverer både live, on-demand og 

download tjenester for TV og video distribusjon. 

 

Content ingest (live og on-demand) 

CDN støtter import (content ingest) av live og on-demand videokilder fra definerte parter.  For content ingest 

av live TV-kanaler kan Kunden benytte 3.parts broadcast TV head-end tjenester eller benytte 

ferdigformaterte TV-kanaler direkte til Telenors CDN fra definerte parter og kilder 

http://2119.peeringdb.com/
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For on-demand filimport kan Kunden eller Kundens partnere/leverandører benytte ordinært ftp filopplasting 

til Telenor CDN fillager. 

2.1 Funksjonalitet 

Live streaming 

Telenor leverer live streamingtjenester med ulike transportportokoller og i ulike formater, bla VC-1 og H.264 i 

MS Smooth Streaming (i.e adaptive streaming), VC-1 og MS Windows Media Video i MS Windows Media 

Streaming og H.264 i Adobe Dynamic Streaming (i.e. adaptive streaming).  Kunden bestemmer selv hvilket 

format som er best egnet, og hvilken kvalitet som er ønskelig innen for de formatene som Telenors CDN 

støtter.  Enten det er radio/audio som krever liten båndbredde, eller HD filmer som krever vesentlig høyere. 

Nødvendig distribusjonskapasitet med ekstrakapasitet for peak trafikavviklinger utvides/skaleres etter 

behov. 

 

On-Demand streaming 

Telenor har egne cache-servere som lagrer det innholdet som er mest populært til enhver tid. På denne 

måten vil sluttkunder få tilgang til innhold svært raskt, uten ekstra buffer-tid. 

Alt on-demand innhold mellomlagres i Telenors CDN.  Nødvendig lagringsplass utvides/skaleres etter behov. 

 

Adaptive streaming 

CDN-tjenesten støtter Microsoft Smooth Streaming for både live og on-demand streaming.  Med Microsoft 

Smooth Streaming benyttes Microsoft Silverlight som player. 

Løsningen støtter også utspilling av Adobe Dynamic Streaming (over http) for kunder med egen Adobe FMS 

origin server. 

 

Formater 

CDN-tjenesten har støtte for samtlige av dagens dominerende streaming-formater, både for lyd og video, fra 

lave bitrater til full HD.  Plattform leverer live og on-demand streaming til en mengde ulike devicer, både PC, 

MAC, STBer, mobile devicer (iOS, Android i Q1, 2012) og connected TVs. 

 

Distribusjon 

Distribusjon av all streaming media går via multiple Gigabit forbindelser ut på Telenor sitt eget IP backbone.  

Telenors IP backbone er basert på en MPLS-basert nettverksstruktur, som gir mulighet for Quality Of Service 

(QoS) av visse typer streamingtrafikk (ikke adaptive og progressive DL streaming).   QoS gjelder både for 

multicast, unicast og on-demand streaming. 

For distribusjon ut av Telenors Nordiske backbone vil dette skje via redundante peering-linjer med både 

utlandet og norske ISP’er eller via dedikerte CDN servere hos 3.parts hoster i Sverige og Danmark.  Telenor 

peerer med alle de store aktører i Norden, samt flere knutepunkter i Euproa (IX - Internet Exchange Points). 

Kapasitet på servere og ut på Telenors IP backbone oppgraderes ved behov. 

2.2 Statistikk 

Alle streamingkunder får tilgang til statistikk, via verktøyet Sawmill.   Via dette verktøyet kan man følge hvor 

mange brukere tjenesten har, antallet videosesjoner som er spilt av, hvor kundene er geografisk, hvilke 

maskiner og nettlesere de har, osv. 

I tillegg tilbyr Telenor et egetutviklet livestatistikk-verktøy, der kunden til enhver tid kan følge antall seere / 

lyttere, samt følge trender og utvikling av streamingtrafikken. 
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2.3 Kundens ansvar 

Kunden er ansvarlig for egen tjenesteportal, content managementsystem, applikasjoner videoplayer som 

benyttes av Kunden.  Kunden skal informere Telenor om planer som kan føre til økt risiko omkring drift og økt 

belastning av løsningen. Det kan være seg nye programvareversjoner og/eller markedskampanjer. 

 

Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges ut på Plattformen av kunden eller av kundens kunder og at 

opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter 

foreligger, samt at materiale som i følge norsk lov er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig, ikke 

legges ut. 

Brudd på dette betraktes som mislighold på avtalen og Telenor forbeholder seg retten til å stenge ned web 

eller gjøre andre nødvendige tiltak for å hindre fortsatt ulovligheter. 

Etter nærmere avtale og gjennomgang får Kunde tilgang til dokumentasjon, APIer og 

programmeringsgrensesnitt for Telenors CDN management løsning. 

 

3. Tilleggstjenester 

3.1 Oversikt over CDN tilleggstjenester 

 Live TV Ingest 

 Rapporter 

 Telenor Origin servere, delte eller dedikerte 

 Rådgivning/konsultering 

Dersom det stilles stor grad av tilpasset design og konfigurering av Telenors CDN, avtales dette mellom 

partene og definerer omfang og eventuell rådgivning som kreves. 

4. Kundeservice, Drift og overvåkning 
 

Tjenesten forventes å være operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året, med unntak av planlagt nedetid som 

skyldes nødvendig vedlikehold. Telenor har definert tiden fra mandag kl 01:00 til 06:00 som et generelt 

vedlikeholdsvindu. I denne tiden kan det oppstå redusert tjenestekvalitet i hele Telenors nettverk. 

4.1 Generelt om oppetid og tilgjengelighet 

Generelt kan Telenor garantere at tjenesten har en oppetid på 99,5% målt på månedsbasis (ikke inkludert 

planlagt vedlikehold).  Historisk tilgjengelighet er høyere enn dette og Telenor har som mål å oppnå 

aggregert oppetid på 99,90 %.  

Nedetid som skyldes feil i Kundens applikasjon(er) er Kundens ansvar, og blir ikke sett på som reduksjon i 

Telenors tjenestekvalitet. 

4.2 Overvåkning  

Alle hovedkomponenter og tjenester som Telenor er ansvarlig for vil bli overvåket 24 timer i døgnet. 

Overvåkning av servere blir utført på både maskinvare og programvare.  

Telenor vil også overvåke streamingkapasitet og tjenestekvalitet basert på måleverktøyene SiteScope 

(applikasjonsmåling, oppetid, kapasitet med mer) og Sawmill (statistikk og bruk/aksess).  Alarmer som 

utløses vil bli fulgt opp i henhold til rutiner beskrevet av kunden. Feil ved Kundens applikasjon som skal 

overvåkes av Telenor vil bli rapportert til Kunden i henhold til avtalt form.  

4.3 Sikkerhet 

All maskinvare står i spesialrom med:  
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 Streng besøkskontroll 

 Optimal temperatur og fuktighet 

 Spesialsikring mot brann 

 Ekstra strømforsyning 

 

Servere er tilknyttet Telenor’s IP-nettverk, som igjen er tilknyttet Internett. Alle forsøk på uautorisert tilgang 

på alle deler av Telenor’s IP-nettverk vil bli logget, og nødvendige tiltak vil bli iverksatt av Telenor drift og 

Telenor abuse respons team. 

4.4 Roller og ansvar 

Kunden har ansvar for all 1. linje support på Kundens tjenester til kundens sluttbruker. Telenor er ansvarlig for 

2. og 3. linje support på alle tjenester Telenor leverer til Kunden.  

Kunden kan rapportere feil 24 timer i døgnet 365 dager i året (mail eller telefon).  

4.5 Support, feilmelding og feilretting 

For Support og feilmeldinger kontaktes på telefon 

 Telefon – Streaming Support: +47 415 10 700 

 Epost  - streaming.support@telenor.net 

 

Feilmelding er åpent 24/7-365 

For åpningstider og andre kontaktpunkt se også http://www.jara.no  

 

5. SLA - Service Level Agreement 
Avtale om Tjenestekvalitet eller Service Level Agreement, heretter kalt SLA består av ett nivå. SLAen gir en 

oppetidsgaranti samt en garanti for feilretting.  

5.1 Servicenivå  

Servicenivået Telenor tilbyr er knyttet til parameterne dekningsperiode, feilrettingstid og tilgjengelighet.  

5.1.1 Oversikt over servicenivået 

SLA-struktur for CDN 

Produktnavn 
Oppetid 

(Tilgjengelighet) 

Timer 

Nede 

Rettetid 

Nivå 1-4 

Tilgjengelighet 

Feilretting 

Content Delivery 

Network 
99,50 % 3,65 

Se tabell 

under  

Alle dager 

00:00 – 24:00 

 

5.2 Nivåer for feilhåndtering og oppdateringer i forbindelse med feilmelding 

Ved alle rapporter om feil som skyldes komponenter eller tjenester Telenor er ansvarlig for, skal Kunden 

oppgi nivå for feilhåndtering i henhold til tabell under. 

mailto:streaming.support@telenor.net
http://www.jara.no/
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Etter at feil er oppdaget, vil Telenor holde Kunden informert om feilrettingen. Oppdateringer vil bli sendt med 

e-post dersom tilgjengelig, alternativt annen kanal og vil inneholde en kommentar til fremdriften i arbeidet 

med å finne/reparere feilen. Tabellen nedenfor viser kravene til responstid hos Telenor:  

 

Nivåer Beskrivelse av Nivå for feilhåndtering Tidsrammer for problemløsing, rettetid 

Nivå 1 

 

Fullstendig bortfall av tjeneste.  Kunden 

opplevere et fullstendig bortfall av 

tjenesten som ikke kan omgåes.   

Arbeidet påbegynnes umiddelbart. Alle feil 

søkes løst innen 5 timer. For feil som ikke kan 

løses innen 5 timer skal Telenor utarbeide en 

tiltaksplan som sendes kunden 

Nivå 2 Redusert tjenestekvalitet.  Kunden 

opplever tap av funksjonalitet som ikke kan 

omgåes.  

Arbeidet påbegynnes snarest mulig. Alle feil 

søkes løst innen 12 timer. For feil som ikke kan 

løses innen 12 timer skal Telenor utarbeide en 

tiltaksplan som sendes kunden innen de 

samme 12 timer. 

Nivå 3 

 

Liten innvirkning på tjenesten. Feilen kan 

omgåes, hoveddelen av tjenestene 

fungerer normalt.  

Generelt feilsøk gjøres per sak. 

95% av problem løst innen 24 timer.  

 

Nivå 4 Ingen innvirkning på tjenesten. Problemet 

kan omgåes, lite, eller ingen innvirkning på 

tjenesten. 

Generell henvendelse for informasjon. 

95% av problem løst innen 72 timer. 

 

 

5.3 Nedetid og varsling 

Det er to former for nedetid – planlagt og ikke-planlagt. Nedenfor beskrives prosessen som følges ved 

beregning av nedetid i forhold til målene for tjenestekvalitet på Telenor tjenesteinfrastruktur (ikke Kundens 

løsning).  

5.3.1 Planlagt nedetid / Standard vedlikehold 

Alle planlagte stans i tjenesten og standard vedlikehold vil bli utført i Telenor’s standard vedlikeholdsvindu. 

Kunden vil normalt ikke bli varslet om nedetid forbundet med vedlikeholdsvinduet. Vedlikehold som antas å 

medføre nedetid over mer enn halvparten av vedlikeholdsvinduet vil bli varslet kunde. 

5.3.2 Varsling om ikke-planlagt nedetid / Vedlikehold etter ønske fra Kunden 

Ikke-planlagt nedetid vil hvis mulig utføres på et tidspunkt hvor det vil skade Kunden minst. Telenor sender 

e-post til Kunden så fort behovet er kjent.  

5.3.3 Rapportering av alvorlige hendelser 

Alvorlige hendelser, katastrofale feil og systemfeil hos Telenor og på systemer hvor Telenor står som 

systemeier/-operatør, vil bli rapportert til Kunden via e-post innen 1 time.  
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5.4 Kompensasjon 

Dersom den garanterte oppetiden ikke oppfylles, er Telenor villig til å gi refusjon i den månedlige driftsleien i 

henhold til følgende tabell:  

 

Garantert 

oppetid 

Trinn for 

prisreduksjon 

Måleperiode:  Avslag Basis for avslaget: 

99,50% 99,50% - 98,00% 1 måned 10% Driftsleie inneværende  

måned 

 97,99% - 95,00% 1 måned 30% ” 

  94,99% - 90,00 % 1 måned 60% ” 

 <89,99% 1 måned 100% ” 

 

Leverandøren skal beregne avslaget og inkludere dette på første faktura etter måneden avslaget gjelder for. 

Forutsetning for beregningen av Garantert oppetid er basert på Nivå 1 Fullstendig bortfall av tjeneste. 

Bortfall av tjeneste som følger av planlagt nedetid medfører ikke refusjon.  

 

6. Leveranse 

6.1 Komplett bestilling 

En bestilling regnes som komplett når Telenor har mottatt en ferdig utfylt bestilling og kunden har mottatt en 

ordrebekreftelse. 

6.2 Komplett leveranse 

Leveransen er å anse som komplett når tjenesten er produksjonssatt. 

6.3 Terminering av tjenesten  

Reguleres i kundeavtalens oppsigelsestid. 

6.4 Leveringstider 

Leveringstid etter nærmere avtale. 

 

7. AVGRENSNINGER OG FORUTSETNINGER 

7.1 Forbehold 

Det tas forbehold om leveranse ved uforutsette hindringer på kabel, som for eksempel hindringer som 

skyldes utjevning, utstyrsmangel eller elektronikk. 

Kunden er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling og konfigurasjon av eget lokalt utstyr.  
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Telenor kan ikke holdes ansvarlig for feil som skyldes tilleggsfunksjoner som ikke er beskrevet i 

Tjenestebeskrivelsen. 

7.2 Kundeplassert utstyr 

Kundeplassert utstyr levert med tjenesten er Telenors eiendom. 

 

8. Alminnelige betingelser 

8.1 Avtalebetingelser 

Tjenesten leveres i henhold til de til enhver tid gjeldende avtalebetingelser. Se http://www.jara.no  

8.2 Opphør av tjenesten 

Oppsigelsestid for tjenester følger av avtalens varighet beskrevet i de Generell Vilkårer Bilag 1.  

Oppsigelsen skal være skriftlig i form sendes sendes inn til kundeansvarlig representant i Telenor. 

 

9. Begrep og forkortelser 
 

Begrep Definisjoner 

CDN Content Delivery Network 

Ingest Ingest describes, in a very general sense, the process of capturing, transferring, 

or otherwise importing different types of video, audio, or image media into 

Final Cut Pro in order to use it in a program. Once in Final Cut Pro, media can be 

easily moved into any of the other Final Cut Studio applications.  

Broadcast TV head-end A master facility for receiving television signals for processing and distribution 

over a cable television system 

ASN Autonomus System Number 

 

http://www.jara.no/

