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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Partenes samtrafikktjenester


TERMINERING TIL GEOGRAFISKE NUMMER (2-3, 50-57, 6-7)



TERMINERING TIL MOBILE NUMMER (4, 9, 58-59X)



ORIGINERING I TELENORS FASTNETT



TERMINERING TIL 800/810/815,85/5-SIFRET NUMMER/VOICE-MAIL OG UPT



TERMINERING TIL 820/829 – TELETORG ALMINNELIGE BRUKSTJENESTER,
TELEFONFAKTURERTE TJENESTER, MASSEANROP OG TELESTEMMING MED ENGANGSTAKST
UTEN TAKSTINFORMASJON



1XX – ANDRE TJENESTER



116XXX – HESC (HARMONIZED EUROPEAN SHORT CODES)



1850-1899- OPPLYSNINGSTJENESTER



SETT-OVER MED TAKSTENDRING PÅ 18XX-NUMMER, INKLUSIVE CDR-OVERFØRING



TRAFIKKAPASITET (TKP)



LEIE AV TILKNYTNINGSTJENESTER (TKP) OG SAMTRAFIKK TRANSMISJONSKAPASITET



FAST FORVALG



UTPORTERING



AUSTOMATISK NUMMEROPPLYSNING



FAKTURERING AV INNHOLDSDEL PÅ MANUELLE TJENESTER



FAST FORVALG RAPPORT



NUMMEROPPLYSNING



NUMMEROPPLYSNING I NETBUSINESS



TERMINERING AV TRAFIKK FOR PÅFØLGENDE ANROP ETTER SETT-OVER



MULTIMEDIAMELDING – MMS



GSM KORTMELDINGSTJENESTE – SMS



VIDEOSAMTALE



NASJONAL GJESTING FOR NETTPRIORITET
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
TERMINERING TIL GEOGRAFISKE NUMMER (2-3, 50-57, 6-7)

01.06.2012

Tilbudt av
TELENOR
X TILBYDER
X Prisark: ST-bf
Beskrivelse: Produktet innebærer terminering av telekommunikasjon fra den ene
parts nett til geografiske nummer i den andre parts nett.
Prising/avregning: Se prisark ST-bf i Bilag B5.
Varianter: Terminering innenfor samtrafikkområdet: Anropet leveres i samme
samtrafikkområde som anropet skal terminere.
I:
Leveringstid: Etter avtale.
Garanterte ytelser/kvalitet: Terminering av telekommunikasjon, basert på de
linjesvitsjede overføringstjenestene ”speech”, ”3.1 kHz audio”, ”64 kbit/s
unrestricted” eller ”multi-use” (ref. ITU-T rekommandasjon I.231) i hverandres nett.
Forutsetninger: Det er en fortsetning for kjøp av terminering til geografiske
nummer at mottakende tilbyder har et tilbud om teletjeneste på geografiske nummer
til allmennheten.

Kommentar: Trafikk til porterte nummer håndteres i henhold til Bilag B3.
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

TERMINERING TIL MOBILE NUMMER (4, 9, 58 OG 59)

01.06.2012

Tilbudt av
TELENOR
X TILBYDER
X Prisark: ST-bm
Beskrivelse: Produktet innebærer terminering av telekommunikasjon fra den ene
parts nett til mobile nummer (4, 9, 58 og 59) i den andre parts mobilnett.
TELENORs tjeneste:
Terminering av linjesvitsjet telekommunikasjon basert på talekommunikasjon opp til
3,1 kHz fra Teleoperatørs nett i Telenors mobilnett.
 TILBYDERs tjeneste:
Terminering av linjesvitsjet telekommunikasjon basert på talekommunikasjon opp til
3,1 kHz fra Telenors nett til Teleoperatørs mobilnett eller virtuelle mobilnett..

Prising/avregning: Se prisark ST-bf i Bilag B5.
Varianter:

Leveringstid: Etter avtale.
Garanterte ytelser/kvalitet: Terminering av telekommunikasjon, basert på de
linjesvitsjede overføringstjenestene ”speech”, ”3.1 kHz audio”
Forutsetninger En forutsetning for at TELENOR kjøper terminering til mobile
nummer i TILBYDERS mobile nett er at de 8-sifrede numrene med førstesiffer 4 og 9
brukes til landmobile tjenester eller første siffer 58 og 59 til maskin til maskin
kommunikasjon, inkludert mobilt bredbånd).
Tilknytningsprinsippene mot Telenors mobilplattform er beskrevet i Bilag B1.
Kommentar: Trafikk til porterte nummer håndteres i henhold til Bilag B3.
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
ORIGINERING I TELENORS FASTNETT

01.06.2012

Tilbudt av: TELENOR
X
TILBYDER
Prisark: ST-bf
Beskrivelse: Produktet innebærer originering av telekommunikasjon fra Telenors
fastnett til TILBYDERs nett. Tjenesten er basert på bruk av prefiks 15xx etterfulgt
av:
 et 8 sifret geografisk nummer (2-3, 50-57, 6-7)
 et 8 sifret stedsuavhengig nummer (8)
 et 5-sifret stedsuavhengig nummer (02-09)
 et 4 sifret nummer (1850-1899)
 et mobilnummer (4, 9, 58-59)
 et internasjonalt nummer. Den maksimale lengden på nummeret (inklusive
prefiks, utenlandsprefiks (00) og landskode) er 22 siffer.
Originering av anrop fra TELENORs abonnenter til spesialnummer 1xx (15xx1xx) blir
av TELENOR som hovedregel behandlet slik :
 Anrop til nødnummer: 15xx skrelles av og anropet dirigeres direkte til
aktuelt termineringssted.
 Anrop til: 12x-16x sperres.
 Anrop til 17x-19x dirigeres direkte til TILBYDERs nett.
Prising/avregning: Se prisark ST-bf i Bilag B5.
Varianter: Originering innenfor samtrafikkområdet: Anropet leveres TILBYDER i
samme samtrafikkområde som anropet ble generert.
Leveringstid: Etter avtale.
Garanterte ytelser/kvalitet: Orginering av telekommunikasjon, basert på de
linjesvitsjede overføringstjenestene ”speech”, ”3.1 kHz audio”, ”64 kbit/s
unrestricted” eller ”multi-use” (ref. ITU-T rekommandasjon I.231) i hverandres nett
Forutsetninger: Det forutsettes at TILBYDER har fått tildelt prefiks fra Post- og
teletilsynet, og at dette er implementert i Telenors fastnett.
TELENORs abonnenter faktureres ikke av Telenor for origineringssamtaler.
Det er TILBYDER som er ansvarlig for nødvendig kapasitet for å motta Originering.

Kommentar:
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
TERMINERING TIL 800/810/815/85/5-SIFREDE
NUMMER/VOICE-MAIL OG UPT

01.06.2012

Tilbudt av:
TELENOR
X
TILBYDER
X Prisark: ST-c
Beskrivelse: Abonnenter hos den ene part ringer et
800/810/811/812/813/814/815/819/85/880 eller 5-sifrede nummer tilknyttet den
annen parts nett.
Avregning: Det avregnes en pris pr. samtale og en pris pr. minutt avhengig av
variant og nummerserie. Det henvises til prisarket i Bilag B5 for oversikt over prisene
på de enkelte nummerserier.
Varianter:
I: 800/801 – Reversert taksering. B-abonnent betaler for hele samtalen.
II: 810 – Delt taksering. Både A-abonnent og B-abonnent betaler en del av
samtaleprisen.
III: 815 – Fleksinummer normal taksering
IV: 811/812/813/814/819 - Voice-Mail
V: 880 - UPT-tjeneste
VI: 85 – IP baserte telefon og telefakstjenester
VII: 5-sifret nummer
VIII: 810/815 – internett oppringt aksess
Forutsetninger:

Garanterte ytelser/kvalitet:
Kommentarer: Trafikk til porterte nummer håndteres i henhold til Bilag B3.
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
ProProduktnavn:
Dokumentdato:
TERMINERING TIL 820/829 – TELETORG ALMINNELIGE
BRUKSTJENESTER, TELEFONFAKTURERTE TJENESTER,

01.06.2012

MASSEANROP OG TELESTEMMING MED ENGANGSTAKST UTEN
TAKSTINFORMASJON

Tilbudt av:
TELENOR
X
TILBYDER
X Prisark: ST-c
Beskrivelse: Abonnenter i den ene parts nett ringer et 82-nummer i annen parts
nett.
Avregning: Det avregnes en pris pr. samtale og en pris pr. minutt avhengig av
variant og nummerserie. Det henvises til prisarket i Bilag B5 for oversikt over
prisene på de enkelte nummerserier.
Varianter:
I: 820 – Teletorg alminnelige brukertjenester
II: 829 – Teletorg telefonfakturerte tjenester, underholdning
III: 820 4 Teletorg masseanrop
IV: 829 40/46/47/48/49 – Teletorg, masseanrop, telestemming med engangstakst
uten takstinformasjon
Leveringstid: Etter avtale.
Forutsetninger: Masseanrop er innringing til konkurranser og avstemming på radio
og TV. Masseanrop skal foregå på nummerserier forbeholdt masseanrop.
TELENOR leverer masseanrop til andre tilbydere over tilknytningene i samme
samtrafikkområde som anropet er generert. Hvis tilbyder ikke er tilknyttet i området
anropet genereres leveres masseanropstrafikken i Oslo samtrafikkområde.
Garanterte ytelser/kvalitet:
Kommentarer: TELENOR kan uten varsel legge inn anropbegrensning iv sitt nett
hvis masseanropstrafikken fører til trafikkavviklingsproblemer i Telenors nett.


TILBYDER kan bestille anropbegrensning fra TELENOR på spesifikke
masseanropsnummerserier til TILBYDER. Det slippes da gjennom maksimalt
40 anrop per sekund.

Tjenesten Teletorg masseanrop gir A-abonnent i den andre parts nett mulighet å bli
fakturert med et engangsbeløp via telefonregningen. Partene skal vederlagsfritt gi Aabonnent av teletorgtjenesten informasjon når tjenesten innledes. Talemeldingen
opplyser om prisen på tjenesten og ber innringer bekrefte beløpet. Anropet sendes
så videre til tjenestetilbyders plattform.
Det henvises til Bilag B3 kapittel om masseanrop. Trafikk til porterte nummer
håndteres i henhold til Bilag B3.
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn: 1XX – ANDRE TJENESTER:
Dokumentdato:
120– BESTILLING AV SAMTALER OVER KYSTRADIO
01.06.2012
149 TEKSTTELEFON FOR HØRSELSHEMMEDE
124 - FEILMELDING FOR
KRINGKASTNINGSTJENESTER

175 - LANDSOMFATTENDE VEIRAPPORT
177 – RUTEOPPLYSNING FOR KOLLEKTIVTRAFIKK
Tilbudt av:
TELENOR
X
TILBYDER
X Prisark: ST-d
Beskrivelse: Felles for alle tjenester er at A-abonnent ringer ett av disse numrene,
avhengig av hvilken tjeneste A-abonnent ønsker utført. Ekspedient setter opp
samtale/forbindelse til det/de nummer(ene) sluttbruker har bestilt eller utfører
angitt tjeneste. Samtaler/forbindelse kan settes opp til nummer både i fastnett og
mobilnett.

Avregning: Det avregnes en pris pr. samtale og en pris pr. minutt avhengig av
nummer.
Varianter:
I: 120 – Bestilling av samtale over kystradio
II: 149 - Teksttelefon for hørselshemmede
III: 124 – Feilmelding radio/TV
IV: 175 - Landsomfattende veirapport
V: 177 – Ruteopplysning for kollektivtrafikk

Leveringstid: Etter avtale
Forutsetninger:
Garanterte ytelser/kvalitet:
Kommentarer:
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn: 116 – HESC (HARMONIZED EUROPEAN
SHORT CODES)

Dokumentdato:
01.06.2012

Tilbudt av:
TELENOR
X
TILBYDER
X Prisark: ST-d
Beskrivelse: Sluttbrukere i alle nett i Norge kan ringe disse numrene. Anrop mot
disse numrene besvares manuelt.

Avregning: Samtalen avregnes som reversert taksering. Det avregnes en pris pr.
samtale og en pris pr. minutt.
Varianter: Godkjente enkelt nummer.
Leveringstid: Etter avtale
Forutsetninger:
116 numrene tildeles etter søknad til Post- og teletilsynet. Numrene er kun
nasjonale og skal ikke transitteres inn eller ut av Norge.

Garanterte ytelser/kvalitet:
Kommentarer: Portering av numrene mellom tilbydere skal skje ved omdirigering
og ikke gjennom NRDB-systemet.
Det avtales dirigering av numrene avhengig av hvilket nett de fysisk er terminert i.
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
1850-1899- NUMMEROPPLYSNINGSTJENESTER

01.06.2012

Tilbudt av:
TELENOR
TILBYDER
X Prisark: ST-d
Beskrivelse: Abonnenter hos den ene part ringer et nummer i serien 1850 – 1899
tilknyttet den annen parts nett. A-abonnent betaler for hele samtalen.

Avregning: Det avregnes en pris pr. samtale og en pris pr. minutt avhengig av
variant og nummer.
For anrop som går i transitt gjennom Telenors nett til TILBYDER og hvor suffiks yyy
er satt til tilbyderkode for trafikkavgivende parts betales det ikke terminering. I slike
tilfeller fakturerer TILBYDER trafikkavgivende part direkte for denne trafikken.
Varianter:
I: Suffiks yyy satt til 000 vanlig opplysningsanrop med kaskadeavregning
II: Suffiks yyy satt til identiteten til trafikkavgivende part
Leveringstid: Etter avtale
Forutsetninger: Det forutsettes at B-nummer 1850-1899 inkluderer suffiks yyy på
samtrafikkgrensesnittet, dvs har formatet 18xxyyy, der suffiks yyy identifiserer
trafikkavgivende part (fakturerende tilbyder). Bare en bloc overføring (7 siffer)
tillates.
A nummer skal medfølge ved anrop av variant II slik at riktig sluttkunde kan
avregnes. Anrop av variant II uten A nummer skal avvises.
Garanterte ytelser/kvalitet:
Kommentarer: Anrop til 18xx uten bruk av suffiks vil bli avvist.
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:
SETT- OVER MED TAKSTENDRING PÅ

Dokumentdato:
18XX- NUMMER,

01.06.2012

INKLUSIVE CDR- OVERFØRING

Tilbudt av:
TELENOR
TILBYDER
X Prisark: ST-d
Beskrivelse : Sett- over med takstendring tilbys på enkelte 18xx- nummer hvor
man tilbyr nummeropplysningstjenester. Tjenesten innebærer at sluttkunden gis
mulighet til å bli satt over til opplyst nummer, og dermed få ny takst på påfølgende
samtale.
Tjenesten gir overføring av CDR- poster til den andre part, som danner dataunderlag
for fakturering av egne sluttbrukere.
Det settes kun over til de de nummerseriene som er avtalt mellom partene.
Prising/avregning: Det avregnes en pris per Sett-over som gir nytt B-svar.
Avregning av Sett-over og påfølgende samtale avregnes i henhold til priser i Bilag
B5.
Varianter:
Leveringstid: Sett-over på nye 18xx- nummer tilbys etter avtale. Det kreves
minimum 3 uker fra bestilling for implementering og testing før overføring kan settes
i produksjon. Dette kan variere ut fra hvilket filformat som er avtalt. Henvendelse til
selger vedrørende rutiner om bestilling og implementering av tjenesten.
Ytelser/kvalitet: CDR- poster overføres en gang per døgn.
Forutsetninger: Sett Over med takstendring tilbys kun på 18xx- nummer. Alle
anrop som skal tilbys sett-over må ha gyldig suffix og være utstyrt med A-nummer.
Anrop som ikke her dette skal avvises.
Krav til TILBYDER:
Overføring av CDR- poster forekommer ved at filer sendes daglig fra til en SSHserver hos mottaker som må etableres. Partene må formidle IP- adresse til SSHserver, brukernavn/passord samt katalog for lagring av CDR- filer.
TELENOR/TILBYDER genererer et sett med DSA- nøkler (private/public key) for
sikker autentisering og kryptert overføring. Public key blir så sendt til TILBYDER for
installasjon på SSH- server.
Kommentar: Produktet er et tilleggsprodukt til 18xx- Nummeropplysningstjenester.
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Dokumentdato:
Produktnavn:
01.06.2012
TRAFIKKAPASITET (TKP)
Tilbudt av: TELENOR

X

TILBYDER

Prisark: ST-a

Beskrivelse: Trafikkapasitet (TKP) omfatter terminering av en 2 Mbit/s TDM.
Termineringen omfatter tilknytning til nødvendig hardware og programvare i
sentralen, inklusive signaleringsprotokoll i henhold til Bilag B3. Produktet forutsetter
tilstrekkelig signaleringskapasitet og gatewaybunter.
Avregning: TILBYDER avregnes en etableringspris og en månedlig leie avhenging av
type. (se prisark)
Varianter: TKP for fysisk grensesnitt i Telenors POI. (Aktuelle transportvarianter):
1: Grensesnitt i POI: Elektrisk 2.048 kbit/s G.703 (75 ohm)/G.704 eller VC-12 i
STM-1 optisk eller elektrisk.
2: Grensesnitt i POI: VC-12 i STM-1 optisk eller elektrisk.
Leveringstid: Iht. Bilag B4.
Garanterte ytelse / kvalitet:
Forutsetninger: TILBYDERs utstyr må tilfredsstille kravene til signaleringsprotokoll
som henvist til i Bilag 1. Det kreves 3 signaleringslinker mellom Telenor og TILBYDER
og minimum 4 gatewaybunter pr samtrafikkområde TILBYDER er tilknyttet i. Disse er
inkludert i TKP-produktet.
Produktet inneholder IKKE:
- Transmisjonsmessig fremføring av samband fra TILBYDERs sentral til telelosjirom i
Telenors POI-anlegg
- Transportløsningen mellom telelosjirom og Telenors POI hvis TILBYDER har
transport fra annen transportleverandør enn Telenor.
Kommentar:
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:
LEIE AV TILKNYTNINGSTJENESTER (TKP) OG SAMTRAFIKK

Dokumentdato:
01.06.2012

TRANSMISJONSKAPASITET

Tilbudt av:
TELENOR
TILBYDER
X
Beskrivelse :
Under henvisning til punkt 2.2 i avtalen og Bilag 1 punkt 3.1 skal TELENOR betale
TILBYDER for leie av nødvendig tilknytningstjenester TKP og sambandskapasitet for å
terminere trafikk fra Telenors fastnett. Utregningen baserer seg på omforent
trafikkstatistikk fra foregående måned.
Prising/avregning:
Fastsettelse av hvor mange 2 Mbit (TKP og samband) TELENOR skal betale for hver
måned regnes ut på følgende måte:
1. Grunnlaget er antallet trafikkminutter fra Telenors fastnett (ikke transittrafikk)
terminert i TILBYDERs nett siste måned.
2. Antall trafikkminutter deles på en fyllingsgrad på 270.000 minutter for å
komme til antallet TKPer og 2 Mbit samband TELENOR skal betale for.
3. Antallet TKP / 2 Mbit samband rundes opp til neste hele TKP / 2 Mbit
samband.
4. Telenor skal ikke betale for en høyere andel av det totale antall 2 Mbit (TKP og
samband) enn Telenors trafikk utgjør av den totale samtrafikk.
5. Det betales ikke for TKP eller samband hvis trafikken er mindre enn 1.200.000
minutter i foregående måned.
Den praktiske gjennomføring av avregningen er:
1. TELENOR sender kredittnota på antallet TKPer. (For å kompensere allerede
fakturerte TKPer)
2. TILBYDER fakturerer antall TKPer til TELENOR
3. TILBYDER fakturerer antall 2 Mbit til TELENOR
TKP (TKP1) faktureres månedlig etter prisene på tilsvarende tjenester i Bilag B5
Prisark ST-a. og 2 Mbit samband faktureres til 250 NOK per måned eksklusiv mva.
Varianter: Ingen
Leveringstid: Etter avtale
Ytelser/kvalitet:
Forutsetninger: TELENOR vil gi tilbyder trafikkstatistikk for trafikk fra Telenors
fastnett. Det betales ikke gjensidig leie av Tilknytningstjenester for reversert
takseringstrafikk (800, 801 og 116 ).
Kommentar:
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

FAST FORVALG

01.06.2012

Tilbudt av: TELENOR:
X TILBYDER
Prisark: ST-a
Beskrivelse: Fast forvalg gjør det mulig for A-abonnent å velge TILBYDER som fast
leverandør av trafikk for valgte samtaletyper (avhengig av variant). TELENOR legger
automatisk prefiks på avtalte samtaletyper. Dersom A-abonnenten ønsker å benytte
en annen tilbyder enn den forvalgte tilbyderen for enkeltsamtaler, kan forvalget
overstyres ved hjelp av prefiks. TILBYDER kan velge varianter som angitt nedenfor.
Prising/avregning: TILBYDER betaler en pris for etablering av produktet og et fast
beløp per måned. TILBYDER betaler i tillegg et engangsbeløp hver gang TELENOR
behandler en ordre (bestilling/oppsigelse/endring/forespørsel, etc.). Prisen varier
med hensyn til ordretype som fremgår av prisark.
Varianter:
Fast forvalgvariant I inneholder:




All trafikk til 8-sifrede geografiske nummer (nummerseriene 2, 3, 50-57, 6 og 7).
All trafikk til 8-sifrede mobile nummer (nummerserie 4 , 58-59, 9).
All trafikk til 8-sifrede stedsuavhengige nummer (nummerserie 8), med unntak
av:
 trafikk til nummer med reversert taksering (nummerserie 800)
 trafikk til nummer for "skurtakst" (nummerserie 820 4) og
 trafikk til nummer for telestemming med engangstakst (nummerserie 829 4 ).
 All trafikk til 5-sifrede stedsuavhengige nummer (nummerserie 02 000 - 09 999).
 All trafikk til 4-sifrede nummer til nummeropplysningstjenester (nummerserie18).
All trafikk til 3-sifrede nummer til landsomfattende informasjonstjenester
(nummerserie 17x).
Fast forvalgvariant II inneholder:


All trafikk til utlandet (00).

Fast forvalgvariant III inneholder:


Variant I og variant II

Leveringstid: TILBYDER plikter å bestille Fast forvalg i tråd med de til enhver tid
gjeldende administrative rutiner utarbeidet i fellesskap i bransjen, herunder
administrative rutiner for nummerportabilitet versjon 2.0. Etter at TELENOR har
mottatt korrekt bestilling for hvert abonnent fra TILBYDER, tar det inntil 5 virkedager
før forvalget er aktivert. TELENOR skal tilbakemelde 95 % av aktiveringene
(maksimalt 95 % av inngitt prognose for tre måneder siden) innen 6-8 virkedager
etter mottatt bestilling. Eventuelle aktiveringer som ikke er tilbakemeldt innen 6-8
virkedager etter mottatt bestilling, tilbakemeldes så snart som mulig etter denne tid.
Leveringstiden forutsetter at TELENOR har mottatt prognoser iht. Bilag B3.
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Bilag B2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
FAST FORVALG

01.06.2012

Tilbudt av: TELENOR:
X TILBYDER
Prisark: ST-a
Garanterte ytelser/kvalitet: Trafikk til forvalgt TILBYDER vil ha tilsvarende
kvalitet som annen samtrafikk.
TILBYDER kan kreve kompensasjon for manglende kvalitet mht. leveringstid.
Kompensasjon gis kun hvis mindre enn 95 % av godkjente FF-bestillinger ble
effektuert innen 5 virkedager innenfor et kvartal. Hvis aktiveringsgraden er lavere
enn 95%, kan TILBYDER kreve refusjon for alle FF-bestillinger som ikke ble aktivert
innen 5 virkedager. Refusjonen skal være iht. pris per etablering i prisark ST-a.
Grunnlaget for krav om kompensasjon skal være basert på kvartalsstatistikk for
aktiverte FF-bestillinger.
Forutsetninger: TILBYDER må ha samtrafikkavtale med TELENOR, være i
kommersiell drift og ha tatt i bruk tildelt prefiks fra Post- og teletilsynet.
Alle MSN-numre på samme aksess får samme forvalg. For hussentraler
(gruppekobling) vil forvalget gjelde hovednummer og hele tilhørende nummerserie.
Alle DDO-numre på samme aksess får samme forvalg. En del av Telenors
tilleggsprodukter vil ikke fungere for kunder som har Fast forvalg ihht. gjeldende
produktvilkår for Telenors sluttkunder. CCBS (tilbakering ved opptatt) vil ikke være
tilgjengelig for forvalgte samtaletyper. Det kan ikke legges inn forvalg for
myntapparater (CB) eller annet abonnentutstyr som benytter 16 kHz medløpsteller
etc.
Fast forvalg overstyrer eventuelle sperreprogram abonnenten har hos TELENOR.
Trafikk over Fast forvalg avregnes som originering.
Kommentar: Når en abonnent ønsker Fast forvalg hos TILBYDER, tar han kontakt
med den tilbyderen han ønsker forvalg hos. TILBYDER må innhente skriftlig fullmakt
(e-post, SMS eller telefaks) fra abonnenten og kunne fremvise denne på forespørsel
fra TELENOR. TILBYDER bestiller tjenesten hos TELENOR, på vegne av abonnenten.
Ved opphør av abonnementsforhold hos Telenor, opphører også forvalget for
abonnenten. Anbefalte rutiner for Fast forvalg omtales i “Administrative rutiner for
nummerportabilitet og fast forvalg i Norge, og krav til berørte databaser” utarbeidet i
regi av Post- og teletilsynet.
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
UTPORTERING

01.06.2012

Tilbudt av: TELENOR
X TILBYDER
X Prisark: ST-a
Beskrivelse: Utportering betyr at abonnenten beholder sitt telefonnummer selv om
abonnentens tilknytning flyttes fra en tilbyder til en annen. Produktet innebærer at
abonnentens kundeforhold med alle tilhørende tilleggstjenester hos den avgivende
sies opp, samt at anrop til abonnentens nummer(serie) dirigeres til den nye
tilbyderen. Alle nummer med første siffer 2, 3, 4, 5, 6-7, 9 er portable. 5-sifrede
nummer og 8-sifrede stedsuavhengige nummer (8xx-serien) er også portable.
Unntatt er 878 Nødnettet og 879 (GSM-R)
116, 175, 177 og 18xx er også porterbare. Porteringen løses med omdirigering.
Prising/avregning: Importerende tilbyder betaler en pris pr godkjent bestilling
avhengig av variant for hvert nummer eller nummerserie. Hvis bestilling blir annullert
minst to virkedager før avtalt porteringstidspunkt, betales det ikke for godkjent
bestilling. Velger importerende tilbyder å sende forespørsel før bestillingen, betales
det i tillegg per forespørsel.
Hvis ikke annet er avtalt fakturerer partene hverandre for porteringer til og fra
tilbyderkoder bestilt implementert av TILBYDER i Telenors nett.
Varianter:
- Utportering av stedsavhengige nummer (PSTN og ISDN GT)
- Utportering av stedsavhengige nummer / nummerserie inntil 99 nummer (ISDN UT
osv.)
- Utportering av stedsavhengige nummer / nummerserier >= 100 nummer (ISDN UT
osv.)
- Utportering av mobile nummer 4/9 og 58 / 59
- Utportering av stedsuavhengige enkeltnummer (8xx og 5-sifrede)
Leveringstid: TILBYDER plikter å bestille utportering i tråd med de til enhver tid
gjeldende administrative rutiner utarbeidet i fellesskap i bransjen, herunder de til
enhver tid gjeldende administrative rutiner for nummerportabilitet versjon 2.0. med
senere endringer. Importerende TILBYDER angir et ønsket porteringstidspunkt ved
bestilling av portering. Hvis portering kan gjennomføres vil utportende tilbyder
godkjenne bestillingen og porteringstidspunktet innen 2 virkedager. Når
porteringstidspunktet er avtalt må en iverksettelsesmelding sendes fra importerende
tilbyder senest 5 virkedager før det avtalte porteringstidspunktet. Dersom
iverksettelsesmelding mottas senere enn dette vil TELENOR avvise denne og
kansellere bestillingen.
Leveransetiden forutsetter at TELENOR har mottatt prognoser iht Bilag B3.
Garantert ytelse/kvalitet:
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
UTPORTERING

01.06.2012

Tilbudt av: TELENOR
X TILBYDER
X Prisark: ST-a
Forutsetninger: TILBYDER må ha inngått samtrafikkavtale med TELENOR og ha fått
tildelt tilbyderkode fra Post- og teletilsynet. Vedkommendes
telekommunikasjonsvirksomhet må være satt i kommersiell drift. All ordrebehandling
mellom partene skal gå via Nasjonal Referanse Database (NRDB). Bestillinger som
ikke kommer via NRDB vil avvises.
For at TELENOR skal terminere trafikk til et portert stedsavhengig nummer må
TILBYDER ha tilknytning til TELENOR i aktuelt samtrafikkområde. Trafikken til og fra
porterte nummer avregnes i henhold til hvordan samtalen blir dirigert etter
portering. Samtaler fra TILBYDERs nett som skal til et nummer portert inn i
TILBYDERs nett skal ikke rutes via Telenor nett.
Alle nummer tilhørende samme aksess må porteres samtidig.
Nummerportering er implementert i henhold til ”Technical specification for Number
Portability for geographical and non-geographical numbers in Norway”, datert
18.1.2001. Trafikk til porterte nummer skal i henhold til denne spesifikasjonen
markeres spesielt (NOA=8 og tilbyderkode). Avvik fra dette vil medføre at samtalen
kobles ned med mindre TILBYDER har bestilt og fått implementert tjenesten
Umarkert Portert Nummer.
Dersom et nummer tilhørende et abonnement som er utportert fra TELENOR sies
opp, skal nummeret igjen gjøres tilgjengelig i Telenors nett.
Kommentar: Når en abonnent ønsker fysisk brukertilknytning til et annet nett, tar
han kontakt med vedkommende tilbyder han ønsker tilknytning hos. TILBYDER må
innhente skriftlig fullmakt (e-post, SMS eller telefaks) om overflytting fra abonnenten
og kunne fremvise denne på forespørsel fra TELENOR. Importerende tilbyder bestiller
portering for nummeret hos utporterende tilbyder. Abonnementet avsluttes hos
utporterende tilbyder. Rutiner for nummerportabilitet omtales i “Administrative
rutiner for nummerportabilitet og fast forvalg i Norge, og krav til berørte databaser”
utarbeidet i regi av Post- og teletilsynet.
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:
AUTOMATISK NUMMEROPPLYSNING

Dokumentdato:
01.06.2012

Tilbudt av:
TELENOR
X TILBYDER
Beskrivelse : Automatisk Nummeropplysning innebærer at det ved Fast Forvalg
bestillinger vil bli oppgitt riktig nummerforhold i feilmeldingen som returneres for
feilkodene:
 Oppgitt nummer er ikke tilleggsnummer
 Feil i antall tilleggsnummer
Opplysninger om feilkodene finnes i dokumentet: Administrative rutiner for
nummerportabilitet og fast forvalg i Norge, og krav til berørte databaser Post og
teletilsynets hjemmesider
Tjenesten innebærer at dersom det i mottatt bestilling fra TILBYDER mangler i antall
tilleggsnummer eller feil oppgitt tilleggsnummer, så vil det ved retur av feilmelding
være oppgitt riktig nummerforhold knyttet til hovednummeret. De manglende
nummer sendes tilbake til TILBYDER i feltet ”kundens nummerforhold” i en <FF
Bestilling>.
Automatisk Nummeropplysning tilbys kun for abonnenter som er registrert i
TELENORs ordresystem for privatabonnenter.

Prising/avregning: TILBYDER avregnes en pris per automatisk nummeropplysning
sendt tilbake.
Etablering
17.500 NOK (eks. mva)
Nummeropplysning
pris pr. aksess
6 NOK (eks. mva)
Varianter:
Leveringstid: Automatisk Nummeropplysning forespørsel besvares i henhold til
standard leveringnstid for Fast forvalg.
Garanterte ytelser/kvalitet: Opplysningene gis på bakgrunn av abonnementdata i
ordresystemet for privatabonnement på det tidspunktet bestillingen behandles.
Endringer foretatt etter denne dato kan medføre at bestilling av Fast Forvalg basert
på nummerforespørsel kan være avvikende fra abonnentdata i Telenors nett. Slike
avvik vil følgelig kunne medføre at bestilling om Fast forvalg feilmeldes.
Forutsetninger: Det forutsettes at TILBYDER har levert prognoser for Fast forvalg
iht. Bilag 3. Opplysningen vil gis for kunder som har et privatabonnement.
Kommentar: Produktet er et tilleggsprodukt til støtte for Fast forvalg.
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

FAKTURERING AV INNHOLDSDEL PÅ MANUELLE
TJENESTER
Tilbudt av:

TELENOR

X

01.06.2012

TILBYDER

Beskrivelse : For den manuelle innholdsdelen for Meet-At 07777 sender TELENOR
månedlig avregningsgrunnlag til TILBYDER. Grunnlager er i elektronisk form med
detaljerte, spesifiserte fakturalinjer. TELENOR sender også samlet
avregningsgrunnlag med fratrekk for avtalt betaling for fakturering og risiko månedlig
som skal dekke teleoperatørens kostnader med dette.
Prising/avregning: Det avregnes en pris pr. samtale og pris pr. minutt avhengig av
variant og samtaletype. TILBYDER gis en 6 % rabatten til dekning av kostnaden for
fakturering og risiko.
Leveringstid: Etter avtale

Garanterte ytelser/kvalitet:

Forutsetninger:
Kommentar:
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

FAST FORVALG RAPPORT

01.06.2012

Tilbudt av:
TELENOR
X TILBYDER
Beskrivelse : Fast forvalg rapport er en rapport som viser alle telefonnummer som
har Fast forvalg og type forvalg hos TILBYDER. Rapporten viser alle aktiverte
nummer, både hoved- og tilleggsnummer.
Type forvalg som defineres i rapporten er:
1. Innenlandstrafikk (inkludert mobil- og stedsuavhengige nummer)
2. Utenlandstrafikk (all trafikk til utlandet)
3. Begge
Rapporten sendes over i en tekstfil (rtf-format) på e-post til TILBYDER.
Prising/avregning: TILBYDER avregnes en pris for pris per måned/kvartal
avhengig av produktvariant.
Etablering
10.000 NOK (eks. mva)
Rapport pr. uke/mnd/kvartal 1.500 NOK (eks. mva)
Varianter:
1. Rapport tilsendt en gang per uke
2. Rapport tilsendt en gang per måned
3. Rapport tilsendt en gang per kvartal
Leveringstid: Rapporten sendes fra TELENOR per e-post: først virkedag i uken
(variant 1), og siste virkedag i måneden/kvartalet (respektive variant 2 og variant
3).
Garanterte ytelser/kvalitet: Opplysningene gis på bakgrunn av abonnentdata i
TELENORs støttesystem på det tidspunktet rapporten sendes over.
Forutsetninger: Det forutsettes at TILBYDER har levert prognoser for Fast forvalg
med 3 måneders horisont til avtalt tid.
TILBYDER må oppgi mottakende e-postadresse ved etablering av tjenesten. Ved
endringer i e-postadressen må TELENORs Kontaktpunkt
(tts.nmkontaktpunktet@telenor.com ) varsles 14 dager i forveien.
Oppsigelsestiden på produktet er 3 måneder.
Kommentar: Produktet er et tilleggsprodukt til støtte for Fast forvalg.

Utgave 2014.01

Side 20 av 29

Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

NUMMEROPPLYSNING

01.06.2012

Tilbudt av:
TELENOR
X TILBYDER
Beskrivelse : Nummeropplysning innebærer informasjon om alle nummer tilhørende
gitte aksesser. TILBYDER forespør på hver aksess ved å oppgi kundeidentitet (15xx
og løpenummer). TELENOR svarer med hovednummer, alle tilhørende nummer og
eventuelle merknader på aksessen
Forespørsel om nummerinformasjon skal sendes på eget bestillingsskjema. Det skal
maksimalt være forespørsel på 50 (nummer) på hvert skjema.
Prising/avregning: TILBYDER avregnes en pris for hver aksess det forespørres på.
Nummeropplysning
pris pr. aksess 9.50 NOK (eks. mva)
Nummeropplysning med abonnementsid.
pris pr. aksess 14.50 NOK (eks. mva)
Varianter:
I: TILBYDER forespør på hver aksess ved å oppgi kundeidentitet, og telefonnummer.
TELENOR svarer med hovednummer, alle tilhørende nummer og eventuelle
merknader på aksessen
II: TILBYDER forespør på hver aksess ved å oppgi kundeidentitet,
abonnementsidentitet med navn på abonnent og organisasjonsnummer (valgfritt) og
telefonnummer. Ved Hemmelig nummer kan vi kun bekrefte navneopplysninger som
er korrekt oppgitt fra TILBYDER.
Leveringstid: Nummerforespørselen besvares normalt innen 5 virkedager for
volumeme angitt de kvartalsvise prognosene kvartalsvis. Bestillinger utover
minstegrense eller prognostisert volum vil bli håndtert i forhold til ledig kapasitet.
Garanterte ytelser/kvalitet: Opplysningene gis på bakgrunn av abonnementdata
på tidspunktet nummeropplysningen behandles. Endringer foretatt etter denne dato
kan medføre at bestilling av Fast Forvalg basert på nummerforespørsel kan være
avvikende fra abonnementdata i Telenors fastnett. Slike avvik vil følgelig kunne
medføre at bestilling om Fast forvalg feilmeldes.
Forutsetninger: Det forutsettes at TILBYDER har innhentet fullmakt fra sluttkunden
og levert prognoser ved volum over 1000 nummerforespørsler på èn måned.
Prognosene leveres hvert kvartal med 3 måneders horisont for bestilling av
Nummeropplysning Prognoser leveres inn den 15. desember, 15.mars, 15.juni og
15.september hvert år og sendes inn på standard prognoseskjema via Jara
NetBusiness.
Kommentar: Produktet er et tilleggsprodukt til støtte for Fast forvalg og
Utportering. Bestillingsskjema kan fås ved å gjøre en henvendelse til Kontaktpunktet
i TELENOR på internettadresse: tts.nummerinfo@telenor.com .
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

NUMMEROPPLYSNING I NETBUSINESS
Tilbudt av:

TELENOR

01.12.2012
X

TILBYDER

Beskrivelse : Nummerforespørsel er en tjeneste som gir informasjon om alle
underliggende nummer tilknyttet et hovednummer på en aksess. Brukeren slår opp i
en egen applikasjon i Netbusiness, skriver inn et hovednummer, og får returnert alle
underliggende nummer som er relatert til hovednummeret, eksempelvis - MSN
nummer etc.
Tjenesten er automatisert og svar på forespørsel gis umiddelbart i skjermbildet. Når
et søk er utført kan brukeren avslutte tjenesten eller gjennomføre et nytt søk
Tjenesten gir kun informasjon om Nummer og Nummerserier, ikke informasjon om
kundenavn og adresse mv.
Prising/avregning: Tilbyder avregnes en fast pris pr. måned som dekker fri bruk av
tjenesten.
Pris pr. måned 5.000 NOK (eks mva)
Dersom tjenesten bestilles etter den 15nde eller sies opp før den 15nde i en gitt
måned, faktureres TILBYDER for halv månedspris i denne måneden.
Leveringstid: Tjenesten vil gjøres tilgjengelig for brukere av Jara NetBusiness hos
respektive TILBYDER som skal benytte tjenesten innen 2 uker etter bestilling.

Garanterte ytelser/kvalitet: Opplysningene gis på bakgrunn av abonnementsdata i
TELENORs ordresystem på det tidspunktet bestillingen behandles.

Forutsetninger: Endringer foretatt etter denne dato kan medføre at bestilling basert
på nummeropplysning kan være avvikende fra abonnentsdata i Telenors nett. Slike
avvik vil følgelig kunne medføre at bestilling feilmeldes.
Kommentar: Produktet er et tilleggsprodukt til støtte for Fast Forvalg og
Nummerportabilitet.
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:
TERMINERING AV TRAFIKK FOR PÅFØLGENDE ANROP ETTER SETT-

Dokumentdato:
01.06.2012

OVER

Tilbudt av:
Telenor
Tilbyder
X
Beskrivelse :
Tjenesten omfatter terminering av trafikk for påfølgende anrop etter sett-over med
takstendring på 18xx- nummer. Trafikken er begrenset til varianter beskrevet under.
Prising/avregning:
TILBYDER avregner TELENOR etter de til en hver tid avtale priser i samtrafikkavtalen.
Trafikk til nummer i TILBYDERs og TELENORs nett avregnes etter tilsvarende pris i
Bilag B5 ST-bf, ST-bm og ST-c. For trafikk til andre tilbydere med SS7 avtale og
utlandet, avregnes etter pris i ST-e og ST-f på www.telenorwholesale.no , samt
transitt etter Bilag P5 ST-f.
Varianter:
I: Trafikk til geografiske nummer
II: Trafikk til 8xx (unntatt 82x) og 5-siffrede nummer
III: Trafikk til mobile nummer (4, 9)
IV: Trafikk til 3. parts nett i transitt via TELENOR
V: Trafikk til fast- og mobilnummer i utlandet
Leveringstid:
Etter avtale.
Ytelser/kvalitet:
Forutsetninger: Trafikken avregnes sammen med annen samtrafikk. Trafikk fra
Telenors mobilvirksomhet sendes til TILBYDER via Telenors fastnett skal hvis ikke
annet er avtalt faktureres separat. Det henvises til Avtalens punkt 5 om fakturering
av trafikk til og fra Telenors mobilvirksomhet.
Kommentar:
Produktet er et tilleggsprodukt til tjenesten ”Sett-over med takstendring på 18xxnummer, inkl. CDR- overføring”.

Utgave 2014.01

Side 23 av 29

Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

Multimediamelding - MMS
Tilbudt av:

TELENOR

01.06.2012
X

TILBYDER

X

Beskrivelse : MMS tjeneste: Formidling av MMS meldinger til og/eller fra GSM
terminaler, ved hjelp av ett eller to meldingssentre (MMSC).
Partenes samtrafikktjeneste som omfattes av dette produktark, er:


Terminering av MMS meldinger fra sluttbrukere tilknyttet den ene Parts nett, til
sluttbrukere tilknyttet den annen Parts nett. MMS meldingene sendes fra
avgivende Parts MMSC til mottagende Parts MMSC.
MMSC: Meldingssenter for mottak og utsending av MMS meldinger.
Prising/avregning: Prisstrukturen for MMS tjenesten består av pris pr. mottatt
melding på MMSC nivå. Partene er enige om resiproke priser på denne tjenesten.
Priser angis i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift.
Pris pr. melding (eks. MVA): 1,00 NOK
Avregning, fakturering og betaling følger Avtalens punkt 5. Trafikkavregning etter
Avtalen foretas når det i den ene Parts meldingssenter (MMSC) er mottatt MMS
melding fra den annen Parts meldingssenter (MMSC), og denne meldingen er
vellykket videresendt til mottakende sluttbruker.
Varianter: Ingen
Leveringstid: Etter avtale
Garanterte ytelser/kvalitet:.
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
Multimediamelding - MMS

01.06.2012

Forutsetninger: Grensesnittet for utveksling av MMS meldinger mellom Partenes
MMSCer er SMTP DMZ over Internett. Tjenesten krever ingen annen tilknytning
mellom Partenes mobilnett.
En melding kan ha en størrelse på inntil 300 kB. Meldinger større enn dette kan
avvises. Avviste meldinger skal ikke takseres.
Partene skal etter beste evne sørge for:
1. ikke å sende uønskede MMS meldinger
2. ikke på noen måte å sende MMS meldinger i et slikt antall eller med slikt innhold
eller form at det volder problemer for den annen Part, mottakende operatør eller
brukere tilknyttet den annen Parts nett eller mottakende operatørs nett.
Med uønskede MMS meldinger menes MMS meldinger som inneholder reklame eller
annen informasjon som distribueres til sluttbrukere uten at det foreligger bestilling
eller er innhentet aktivt samtykke fra dem.

Dersom en av Partene opplever signifikant antall kundeklager grunnet mottak av
MMS meldinger med kommersielt eller annet uønsket innhold, eller en av Partene har
grunn til å mistenke at ulovlig innhold er sendt pr. MMS meldinger, eller at uønskede
MMS meldinger blir sendt, skal den annen Part umiddelbart informeres og begge
Parter skal etter beste evne arbeide for å løse saken så fort som mulig. Dersom
Partene ikke kan løse problemet innen rimelig tid, kan mottakende Part blokkere
MMS meldingene. Blokkeringen skal fjernes så snart som mulig når avgivende Part
har sørget for å hindre utsending av de uønskede MMS meldingene.

Kommentar:.
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

GSM kortmeldingstjeneste - SMS
Tilbudt av:

TELENOR

01.06.2012
X

TILBYDER

X

Beskrivelse : GSM kortmeldingstjeneste: Formidling av GSM
kortmeldinger/tekstmeldinger, med lengde inntil 160 alfanumeriske karakterer, til
og/eller fra GSM terminaler, ved hjelp av et kortmeldingssenter (SMSC) tilknyttet en
GSM sentral (MSC).
Partenes samtrafikktjeneste som omfattes av dette vedlegg, er:
* terminering av telekommunikasjon, i form av GSM kortmeldinger
sendt/videresendt fra den ene Parts SMSC (tilknyttet dennes mobilnett), til
sluttbrukere som befinner seg i den andre Parts nett når vedkommende
kortmelding mottas av sluttbruker.
SMSC: Short Message Call Center = kortmeldingssenter tilknyttet en MSC.
Prising/avregning: Prisstrukturen for GSM kortmeldingstjeneste består av pris pr.
overført kortmelding, som kan bestå av inntil 160 alfanumeriske karakterer.
Pris pr. melding (eks. MVA): 0,35 NOK
Avregning, fakturering og betaling følger Avtalens punkt 5. Trafikkavregning etter
Avtalen foretas når sluttbruker(e) i den ene Parts mobilnett har mottatt GSM
kortmelding(er) utsendt fra den annen Parts kortmeldingssenter (SMSC).
Varianter: Ingen
Leveringstid: Etter avtale
Garanterte ytelser/kvalitet:.
Forutsetninger: For at Partene skal kunne etablere GSM kortmeldingstjeneste
mellom sine mobilnett med priser og andre vilkår i henhold til Avtalen, må det
etableres signaleringsforbindelse mellom nettene. Dette kan skje ved etablering av
en direkte signaleringslink, eventuelt som del av et direkte samtrafikkgrensesnitt for
utveksling av linjesvitsjet samtrafikk mellom Partene, eller ved signalering i transitt
via en transitterende tredjeparts nett.
Masseutsending av SMS med reklameinnhold fra den ene Parts SMSC til sluttbrukere
som er hjemmehørende i den annen Parts nett, forutsetter aktivt samtykke fra den
annen Part.
Kommentar:.
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Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
VIDEOSAMTALE

01.06.2012

Tilbudt av:
TELENOR
X TILBYDER
X
Beskrivelse : Terminering av Videosamtaler fra sluttbrukere tilknyttet den ene Parts
nett til sluttbrukere tilknyttet den annens Parts nett.
Prising/avregning:
Pris pr. samtale (eks. MVA): 0,40 NOK
Pris pr. minutt (eks. MVA): 1,40 NOK
Avregning, fakturering og betaling følger Avtalens punkt 5. Trafikkavregning etter
Avtalen foretas når sluttbruker(e) i den ene Parts mobilnett har mottatt GSM
kortmelding(er) utsendt fra den annen Parts kortmeldingssenter (SMSC).
Varianter: Ingen
Leveringstid: Etter avtale
Garanterte ytelser/kvalitet:. Terminering av telekommunikasjon, basert på de
linjesvitsjede overføringstjenestene "64 kb/s unrestricted".
Forutsetninger: Det forutsettes at overføringen av Videosamtale kan skje over
tilknytningssamband av kategori "64 kb/s unrestricted".

Kommentar:.
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Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester

Produktnavn:

Dokumentdato:

Nasjonal gjesting for nettprioritet
Tilbudt av:

TELENOR

01.06.2014
X

TILBYDER

X

Beskrivelse : Det henvises til Post- og Teletilsynets krav til alle mobile tilbydere om
å tilby abonnementer som gir nettprioritet iht. «Forskrift om prioritet i mobilnett»
med virkning fra 01.07.2014.
For å ivareta dette er alle mobiloperatører pålagt å tilby nasjonal gjesting til
prioriterte mobilabonnenter som er kunde av andre mobiltilbydere.
Nasjonal gjesting åpnes for abonnenter som har utvalgte IMSI nummerserier.
Nasjonal gjesting vil også omfatte prioriterte brukere av Tjenesteleverandører som
hører hjemme hos den mobil tilbyderen som kjøper gjesting. Endringer i IMSI
nummerserier skal meldes skriftlig i god tid før implementering i løsningen for
nasjonal gjesting.
Partene har avtalt å bruke Home Routing for nasjonal gjesting . Med det menes at
trafikken rutes til hjemmenett ved bruk av prefix som følger med samtalen til
hjemmenettet. Spesielle stedsuavhengige B-nummer tilføres et suffix for ruting til
rett termineringspunkt.
Med mindre annet er avtalt utveksles datatrafikk fra vertsnettet til hjemmenettet via
partenes GRX leverandører. Tjenesten omfatter nasjonal gjesting i partenes 2G og
3G nett for tale, SMS og data. Partene kan på et senere tidspunkt avtale nasjonal
gjesting for 4G.
Prising/avregning: Prising/avregning: Prisstrukturen for tjenestene består av
pris pr. minutt / mottatt melding / Megabyte. Partene er enige om resiproke priser
på denne tjenesten. Priser angis i norske kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift.
Pris tale
Pris SMS
Pris data (MMS avregnes som data)

x.xx NOK / minutt
x.xx NOK / melding
x.xx NOK / Mbyte

De avtalte prisene settes inn i endringsloggen i Bilag B0.
Hvis ikke annet er avtalt sendes samtaledata fra vertsnettet i TAP filer til den annen
parten via et såkalt «clearing house». TAP filene utgjør avregningsgrunnlaget for
grossistavregning mellom partene.
Nasjonal gjesting avregnes på egen faktura hvis ikke annet er avtalt. Ellers følger
rutinene for avregning, fakturering og betaling følger Avtalens punkt 5.
Varianter: Ingen
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Bilag 2 til Avtale om samtrafikk mellom Telenor Norge AS og tilknyttet Tilbyder
Beskrivelse av samtrafikktjenester og tilknytningstjenester
Produktnavn:
Dokumentdato:
Nasjonal gjesting for nettprioritet

01.06.2014

Leveringstid: Etter avtale
Garanterte ytelser/kvalitet:. Brukerne av nasjonal gjesting skal gis samme
kvalitet og ytelse som egne kunder med nettprioritet.
Forutsetninger: Partene skal utveksle informasjon om endringer i teknisk løsning
mellom partene, samt endringer i eventuelle kontaktpunkter for drift, testing og
feilsøking. Kopi av slik informasjon skal også sendes til KAM.
Hvis ikke annet er avtalt, skal trafikken overføres på eksisterende
samtrafikksambandene mellom partene. Løsningen for trafikkrutingen skal designes
slik at den nødvendige sikkerheten ivaretas.
Partene tester selv at egne prioritetsabonnement virker i gjestet nett.
Kommentar:.
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