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Dobbel tilknytning
Dobbel tilknytning betyr
knytting til to sentraler med
samme nummerserie for større
sikkerhet

Målgruppe
Kunder som ønsker ekstra sikkerhet i forhold til eventuelle feil og brudd.
Typiske anvendelsesområder
Dobbel tilknytning tilbys på ISDN UT.

Funksjonalitetsbeskrivelse
Dobbel tilknytning med dynamisk dirigering betyr at kunden koples til to sentraler
i telenettet. Ved teknisk feil på den ene sentralen, vil teletrafikken automatisk rutes
via den alternative sentralen. Dynamisk dirigering sørger for at ledig kapasitet blir utnyttet
maksimalt og gjør det i tillegg mulig å benytte samme nummerserie på
begge tilknyttingene.
Kunden kan velge mellom to forskjellige tilknyttinger



I felles trasé (figur A)
I to forskjellige traséer (figur B + C)

Velger kunden å ha to forskjellige traséer, sikrer det mot problem som følge av
eventuelle kabelbrudd.
Dynamisk dirigering vil si at inngående trafikk automatisk fordeles mellom to alternative
sentraler og at begge tilknytningene har samme nummerserie.
To ulike traséer vil si at tilknytningene mot de to sentralene går i atskilte,
fysiske traséer.
Felles trasé vil si at tilknytningene mot de to sentralene føres i samme fysiske trasé.
Forutsetninger
Dersom nummerserien er innportert, kan det bare gjøres knytting til sentral av samme type,
enten S12 eller AXE. For nummerserier som ikke er innporterte, er det mulig å knytte seg til ulike
sentraltyper. Det kan kun brukes hele 100-nummerserier.
Det må fylles ut eget bestillingsskjema og etableres egen serviceavtale ved bestilling. Skjemaet skal følge
med som vedlegg i Jara NetBusiness.
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Dobbel tilknytning
Dobbel tilknytning tilbys så fremt det er mulig å levere. Telenor tar forbehold om at bestilling kan bli avvist.
Figur A: Felles framføring krever ingen entreprise
Figur B: Atskilt framføring krever normalt entreprise. Eksisterer det allerede to atskilte kabelframføringer, kreves det ikke
entreprise
Figur C: Atskilt framføring til to hussentraler i to ulike adresser krever ingen entreprise.
Dette krever normalt at kunden har privat nett mellom hussentralene1
Dersom kunde ønsker å ringe ut fra hussentral nr 2 kan ikke abonnementet på ISDN UT med ”Dobbel tilknytning” benyttes fordi
dette fører til feil på opprinnelsesmarkering. Kunden må i slike tilfeller etablere eget abonnement for bruk til dette formålet.

1

Tverrlinje X og Y vist i Figur C inngår ikke i Dobbel tilknytning. Dersom kunden sender nyttedata over X eller Y og må ha tverrlinje, må
kunden vurdere om det er behov for et Leid samband med eller uten Alternativ framføring. Alternativ framføring må det sendes forespørsel
på ved Leid samband og må inneholde definisjon av hvilke framføringer (ISDN Flexi UT’er) tverrlinja Alternativ framføring skal til.

