Zavedení rovnocennosti vstupů
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Kdo jsme…
Nová společnost od 1.6.2015
Největší komunikační síť v České
republice
Nezávislý velkoobchodní
operátor bez vazeb na
konkrétního poskytovatele
telekomunikačních nebo
obsahových služeb
Filozofií CETIN je princip
otevřeného přístupu k síti za
spravedlivých a rovných
podmínek pro všechny
poskytovatele

Česká telekomunikační infrastruktura
kdo jsme…
Produkty
CETIN

Poskytovatelé
služeb

Odběratelé
služeb

DOMÁCÍ OPERÁTOŘI

Pevná síť
• 40 tisíc km optických tras
• 20 milionů km metalických tras (propojují
85% domácností v ČR)
• Více než 2 500 přístupových uzlů
Mobilní síť
• 6 000 základnových stanic mobilních služeb
• 99,6% pokrytí populace
Obecné
• Každý rok miliardové investice do LTE a
optických sítí
MEZINÁRODNÍ OPERÁTOŘI

Londýn

Hong Kong

Data
Internet

Desítky
operátorů a
poskytovatelů
služeb

Mobilní hlas
Mobilní data
T-M, O2

Broadband
IP TV

Fixní hlas

Vídeň

Frankfurt

CETIN konference Služby a technologie
Pravidelná setkání dvakrát
ročně s tématy
Nové služby a produkty
Nové technologie v sítích CETIN
Informační a objednávkové
systémy CETIN služeb
Odborné semináře
JARO 2016
PRAHA

Technologická konference „Sítě pro 21. století“
Zrychlování metalické sítě, budování optické sítě, použité
technologie odborně, nové produkty a další.

Program setkání
9:00
10:00

11:00
11:20

12:20
12:50
13:20

Registrace
Zahájení, představení společnosti CETIN
Rovnocennost vstupů
Velkoobchodní nabídky a novinky MMO
Přestávka
Koncepty a nové produkty
SLA, procesy a zákaznický reporting
Nová B2B brána
Přestávka
Investice do rozvoje sítí
Individuální dotazy
Předpokládaný konec

ROVNOCENNOST VSTUPŮ

Rovnocennost vstupů a nediskriminace
znamená…

1

Uplatňovat rovnocenné podmínky za rovnocenných
okolností všem poskytovatelům telekomunikačních služeb
(dále podnikatelům)

2

Poskytovat podnikatelům služby za stejných podmínek a ve
stejné kvalitě

3

Poskytovat podnikatelům informace za stejných podmínek a
ve stejné kvalitě

4

Poskytovat služby prostřednictvím stejných systémů,
postupů a procesů se stejnou úrovní spolehlivosti a
výkonnosti pro všechny podnikatele

5

Zajistit technickou replikovatelnost služeb

Zavedení principu rovnocennosti vstupů

Zveřejnění návrhu na zavedení rovnocennosti vstupů 20.11.2015
Projednání návrhu s operátory a s Českým telekomunikačním
úřadem 27.11.2015
Vaše připomínky očekáváme do 11.12 2015 prostřednictvím
prostřednictvím webového formuláře na www.cetin.cz
Předání návrhů referenčních nabídek a výsledku testu technické
replikovatelnosti ČTÚ ke schválení 21.2.2016
Zveřejnění referenčních nabídek v souladu s povinností
rovnocennosti vstupů ~ 21.3.2016

Rovnocennost vstupů

Poskytovatel 3

Webové
rozhraní

Infrastruktura

Poskytovatel 2

Logistika CPE

Systémové
rozhraní

Instalace
Termín technika

Poskytovatel 1

Technické šetření

v nabídkách velkoobchodních služeb…
Maloobchodní služby
poskytovatele

Síť České telekomunikační infrastruktury je otevřená všem zájemcům o
poskytování fixních telekomunikačních služeb
Shodná nabídka přístupu pro všechny poskytovatele
Stejný přístup pro služby na metalických i optických přípojkách

Rovnocennost vstupů
CETIN princip rovnocennosti vstupů uplatní na své
nabídky
RUO

RADO

Zpřístupnění účastnického vedení
(LLU, VULA)

Klasické a Ethernet datové okruhy

MMO
Mass-market offer TRIPLEPLAY

Aktualizované nebo nové nabídky vydané k 19.11.2015

VELKOOBCHODNÍ NABÍDKY

Aktualizace velkoobchodních nabídek
Nabídky vydané v listopadu 2015
19.11.2015 – Mass Market Offer (MMO)
Nová referenční nabídka širokopásmových služeb
Vychází z původní komerční nabídky RAO
19.11.2015 – Carrier IP Stream (CIPS), Carrier Broadband (CBB)
Aktualizace cen
19.11.2015 – Reference Unbundling Offer (RUO)
Aktualizace SLA

Připravované nabídky a dokumenty pro 1Q 2016
Model technické replikovatelnosti
VULA
Zpřístupnění optického účastnického vedení
Zpřístupnění pasivní infrastruktury

Předávání služeb
Předávání velkoobchodních širokopásmových služeb na různých úrovních:
LOKÁLNÍ

REGIONÁLNÍ

CENTRÁLNÍ

REN síť

MPLS síť

Vysunutý DSLAM

HR

PE

CO DSLAM
ÚČASTNÍK
POSKYTOVATELE

RUO

VULA

Síť
poskytovatele

REN *

Síť
poskytovatele

MMO
CIPS
CBB

Síť
poskytovatele

* REN - Regionální širokopásmová služba předávaná před BRAS, produkt je součástí
referenční nabídky MMO vydané k 19.11.2015.
VULA – nabídka bude vydána v 1Q 2016

Velkoobchodní nabídky
Referenční nabídky: jednotná skladba komplexních telco řešení
Přístup

Připojení

Kolokace

Přístup

Přípojky
Standardní
Digitální
Prémiová
Televizní BASIC

Standardně od
100Mbps do
10Gbps

technologie

DSL CA
OPTICAL CA
REN CA
MULTIMEDIA CA

Technologie
Metalika
Optika

Transit /
Kapacita

Doplňkové
služby

Technická podpora
Instalace
SLA a řada dalších
Nezbytné služby
Volitelné služby nebo
dostupné jen s vybranými
produkty

TDM
ETHERNET

Pro spuštění služeb a jejich integraci do prostředí poskytovatelů je vždy připraven projektový tým CETIN.

Přehled portfolia velkoobchodních nabídek

Broadband

Multimedia TV&VoD

Datové služby

Kolokace

Hlasové služby

Mezinárodní služby

LLU

Datacentra

Regionální přístup

MMO: nová referenční nabídka širokopásmových služeb
Nabídka přístupu k veřejné pevné komunikační síti MMO je
koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení pro poskytovatele
služeb:

broadband

multimedia

hlas

Hlavní novinky nabídky:

1

Volitelné agregační poměry

2

Regionální širokopásmová služba předávaná před BRAS

3

Snížení ceny
kapacitních produktů
Objednávkové systémy, servisní služby, technická podpora, instalace…

4

Snížení cen přístupu ke smlouvě

5

Rozšíření nabídky SLA

Nabídka
MMO ke
stažení na
www.cetin.cz

MMO: struktura vybraných produktů z nabídky

Účastník
Poskytovatele

CETIN

Poskytovatel

PŘÍSTUP K INTERNETU

Internet
Standardní přípojka
Prémiová přípojka

TV Basic

Internet
TV
Hlas

Televizní přípojka
Basic

DSL CA
Optical CA

IP Transport

TV A MULTIMEDIA
Multimedia CA
Standalone

MA Transport
Multicast Transport

TRIPLE PLAY
Standardní přípojka
Prémiová přípojka

DSL CA
Optical CA
Multimedia CA
POTS
ISDN

IP Transport
MA Transport
Multicast Transport
Hlasová kapacita

Volitelné agregační poměry MMO
Původní velkoobchodní nabídka RAO nabízela pouze jednu úroveň
agregačního poměru 1:50.
Nová referenční nabídka MMO zavádí volitelný agregační poměr v
rozsahu od 1:10 do 1:50.

1:50

1:40

1:30

1:20

1:10

Poskytovatel si z rozsahu vybírá maximálně 3 agregační poměry
Zvolené agregační poměry jsou aplikovány na celorepublikové
úrovni, tzn. v celé síti společnosti CETIN.

KONCEPTY A NOVÉ PRODUKTY

VULA koncept
Místní virtuální zpřístupnění
účastnického vedení
Dostupné pro metalické i optické
přípojky
Dostupné v lokalitách, kde není
možné realizovat LLU dle referenční
nabídky RUO
Produkt VULA bude součástí referenční nabídky RUO
vydané k ~ 21.3.2016. Pro účely produktu VULA bude
aktualizována referenční nabídka KOLOKACE.

VULA koncept: propozice
Místní virtuální zpřístupnění účastnického vedení

Připojení

Přístup

NNI

Kolokace

Poskytovatel 1

Poskytovatel 2
ÚČASTNÍK

PŘÍPOJKA

CO DSLAM

PŘEDÁVACÍ
ROZHRANÍ
1Gbps

ZAŘÍZENÍ
POSKYTOVATELE

VULA koncept: předávací rozhraní
1. Místem předání služby VULA je vždy DSLAM umístěný v CENTRAL OFFICE.
Služba VULA se nepředává na R (remote) nebo M (mini) DSLAM.
2. Počet předávacích Ethernet rozhraní pro poskytovatele není omezen, je vždy v
počtu minimálně 10
3. U produktu VULA není uplatňována agregace (kromě fyzikální, přirozené
agregace)

CENTRAL
OFFICE

NNI
Předávací rozhraní
služby VULA 1Gbps

PŘÍPOJKA
R DSLAM

R DSLAM
DSLAM

ÚČASTNÍK
POSKYTOVATELE

M DSLAM

VULA

VULA koncept: propozice
Připojení

Přístup

Připojení
Standardní přípojka (do 56Mbps)
Prémiová přípojka (od 56 do 100Mbps)

Přístup k širokopásmovým službám
Přístup DSL CA
Přístup Optical CA

Přístup do CETIN sítě

NNI

Kolokace

1Gbps

Rozměr kolokačního prostoru
1 rack
½ rack – novinka
1 U – novinka

Technologie
Metalika
Optika
Metalika
Optika

Technologie
Metalika
Optika

Regionální širokopásmová služba předávaná před BRAS

Účastník
Poskytovatele

Internet

Internet

CETIN

Standardní přípojka
Prémiová přípojka

Standardní přípojka
Prémiová přípojka

DSL REN CA

Poskytovatel

REN Transport

Maloobchodní služby poskytovatele

Maloobchodní služby poskytovatele
Optical REN CA

REN Transport

Produkt je součástí nové referenční nabídky MMO vydané k 19.11.2015

Regionální širokopásmová služba předávaná před BRAS
Předávací rozhraní
1. Místem předání služby je hraniční router v rámci REN (regionální ethernet síť CETIN)
2. Předávací rozhraní je QiQ Ethernet (resp. IEEE 802.1ad)
3. U produktu není uplatňována agregace (kromě fyzikální, přirozené agregace)

Škálovatelné předávací
rozhraní služby

CENTRAL
OFFICE

NNI

Regionální síť
CETIN

PŘÍPOJKA
R DSLAM

R DSLAM
DSLAM

ÚČASTNÍK
POSKYTOVATELE

M DSLAM

Regionální datová služba přebíraná před BRAS

Regionální širokopásmová služba předávaná před BRAS
Připojení

Přístup

Kapacita REN
sítě

Připojení
Standardní přípojka (do 56Mbps)
Prémiová přípojka (od 56 do 100Mbps)

Přístup k širokopásmovým službám
Přístup DSL REN CA
Přístup Optical REN CA

Služba REN Transport
500 Mbps
1 Gbps
10 Gbps

Technologie
Metalika
Optika
Metalika
Optika

Technologie
Metalika
Optika

Koncept: fyzického zpřístupnění
účastnického optického vedení či úseku
účastnického optického vedení
Připojení
Optické vedení

Přístup k lokálním
síťovým prostředkům

SLA - garantovaná kvalita služby

SLA
Přehled jednotlivých SLA
Maximální doba zřízení Služeb
Maximální doba realizace Technického šetření
Maximální délka Poruchy služby
Spolehlivost objednávkového systému a doplňkových funkcí OSS
Objednávkový systém (Vstup objednávky)
Scan/Check
Ticketing
Dekompozice
Spolehlivost fungování velkoobchodní služby
Maximální doba pro změnu poskytovatele služby
Maximální doba pro změnu typu velkoobchodní služby

Uplatňováno v nabídkách MMO, RUO.

SLA
Čtvrtletní zveřejňování KPI (kumulované hodnoty)
První zveřejnění ukazatelů na začátku března 2016
Úspěšnost dodržení stanovené doby pro zřízení velkoobchodní služby
Počet realizovaných objednávek na zřízení velkoobchodní služby (v době
delší než ..)
Spolehlivost fungování velkoobchodní služby
Úspěšnost dodržení doby odstranění poruchy velkoobchodní služby
Počet odstraněných poruch velkoobchodní služby (v době delší než ..)
Úspěšnost dodržení lhůty pro změnu poskytovatele služby poskytované
na základě velkoobchodní služby
Počet úspěšných změn poskytovatele služby poskytované na základě
velkoobchodní služby (v době delší než ..)

SLA
Čtvrtletní zveřejňování KPI (kumulované hodnoty)
První zveřejnění ukazatelů na začátku března 2016

Úspěšnost dodržení lhůty pro změnu typu velkoobchodní služby
Počet realizovaných změn typu velkoobchodní služby (v době delší než ..)

Spolehlivost fungování objednávkových systémů pro velkoobchodní
služby

VYLADĚNÉ PROCESY

Připojení

Přístup
Přístup k telefonní
službě
Propojení

1.1

Číslo označuje
název příslušné
Přílohy MMO č.
x.y

MODEM

1.6

Desítky národních a
mezinárodních
operátorů

METALICKÉ

1.2

Přístup k
širokopásmové službě

SET-TOP-BOX

OPTICKÉ

1.3
1.7
TELEFON

Diagnostika, Dekompozice
Zvýšená servisní podpora

CETIN

1.5
1.4

Technologie
Poskytovatele

Smlouvání termínu návštěvy technika

Logistika
koncových
zařízení
Objednávky a zakládání trouble ticketů (TT)

Webové rozhraní
WEB Interface (WI)
Systémové rozhraní XML
B2B GW (SI)

Online Check

Struktura nabídky MMO

Internet

Struktura smlouvy MMO
Tělo smlouvy
Příloha 1.1: Připojení k síti v koncovém bodě
Příloha 1.2: Přístup k veřejně dostupné telefonní službě
Příloha 1.3: Přístup k širokopásmovým službám
Příloha 1.4: Zvýšená servisní podpora
Příloha 1.5: Doplňkové funkce OSS
Příloha 1.6: Logistika koncových zařízení
Příloha 1.7: Program zvyšování kvality
Příloha 2: Definice pojmů a seznam zkratkových slov
Příloha 3: Pravidla a postupy

Příloha 7: Smluvní pokuty
Příloha 8: Zajištění dluhu
Příloha 9: Adresy a kontaktní osoby
Příloha 10: Odhadované objemy služeb
Příloha 11: Identifikace jednotek v objektech a
identifikace zásuvek
Příloha 12: Technické specifikace
Příloha 13: Bezpečnost, ochrana majetku a osob
Příloha 14: Územní celky – NUC

Příloha 4: Kvalita služby
Příloha 5: Ceny
Příloha 6: Účtování a placení

Samostatná část – Kuchařka

Kombinace poskytovaných služeb
Kombinace velkoobchodních produktů MMO pro poskytování retailových služeb
pro zákazníky Poskytovatele.
CETIN
Velkoobchodní produkty MMO
(jaké produkty jsou potřebné
pro sestavení koncové
nabídky)
Připojení:
Přípojka Standard/Premium
Přípojka Digitální
Televizní přípojka Basic
Přístup ke službám:
Přístup k hlasové službě
Internet
Multimediálním CA
Multimediální služby CA SA
DSL REN CA a Optical REN CA
Transportní služby:
Hlasová kapacita
IP Transport
MA Transport
Multimedia Transport
REN Transport

Možná skladba produktů Poskytovatele pro koncové zákazníky
Hlas

Hlas
Internet

Hlas
Multimedia

Hlas
Internet
Multimedia

Internet

x

x

x

x

x

Regionální
Multimedia
služba před Multimedia
BASIC
BRAS
X

ISDN
30/2M

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

Pozn.: přehled kombinací služeb nezohledňuje nutnost VPN produktů a možnosti doplňkových služeb.

Doplňkové služby
Diagnostika služeb
umožňuje ověření stavu funkčností jednotlivých služeb v reálném čase - zvyšuje efektivitu analýzy
příčiny poruch.

Dekompozice služeb
Poskytuje informace formou seznamu jednotlivých služeb ovlivněných výpadkem/závadou sítě
Seznam obsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených služeb

SLA - Zvýšená servisní podpora
Zvýšená servisní podpora pro službu Přístup k veřejně dostupné telefonní službě ISDN 30 a 2M:
ZSP-T1 - odstranění poruchy služby do 12 hodin
ZSP-T2 - odstranění poruchy služby do 24 hodin
Zvýšená servisní podpora pro službu Přístup k širokopásmovým službám a službám POTS a
ISDN2:
ZSP-I1 - odstranění poruchy služby do 12 hodin
ZSP-I2 - odstranění poruchy služby do 24hodin
V případě nedodržení – penále ve výši násobku měsíční ceny.

Logistika koncových zařízení
Dodání koncových zařízení Účastníkovi Poskytovatele (koncovému odběrateli služeb)
Instalace zařízení Účastníkovi Poskytovatele
Výměna zařízení při příležitosti odstraňování poruchy
POSKYTOVATEL

Výběr KZ

Nastavení KZ
pro síť CETIN

CETIN

Předání do
skladu CETIN

Dodání KZ
Účastníkovi
Poskytovatele

Instalace KZ
nebo
Výměna KZ

Potvrzení
dodacího
listu

Předání dodacího listu Poskytovateli

Nabídka logistiky koncových zařízení se vztahuje výhradně na zařízení:
DSL modemy

ISDN2 NT

IPTV set-top boxy

HAG

telefonní přístroje

případně zařízení nezbytné pro využívání

VoIP telefony

služeb dle MMO

Program zvyšování kvality
Program přináší oboustrannou garanci rozvoje
poskytovaných služeb širokopásmového přístupu k síti.
Závazek CETIN:
Garance Upgrade sítě
Poskytnout slevu na množství služeb při závazku na 3, 7, 15 let (min.5000 existujících, další
inkrement vždy po 1000):
3 roky cena x 0,987

7 let cena x 0,961

15 let cena x 0,918

Poskytnutí Voucheru na zřízení budoucích linek na 3, 7, 15 let (% slevy ze standardních cen zřízení)
3 roky - 43%

7 let - 100%

15 let - 100% *

Garance nejvýhodnějších cen (ochrana před růstem cen)
Ochrana před růstem cen při Upgrade sítě - možnost ponechat slevu za nekvalitu ponecháním
pomalé rychlosti

Závazek Poskytovatele:
Platit služby v rozsahu sjednaného závazku počtu linek

* pro dvojnásobek zavázaných linek

Migrace mezi poskytovateli
Objednávka zřízení
služby s Migrací
odeslaná Přejímajícím
Poskytovatelem

Objednávka
Migrace

Výsledek
Autorizace

Zpracování
požadavku na migraci
od Přejímajícího
Poskytovatele

Požadavek
na Autorizaci

Výsledek
Autorizace/
bez reakce

Zpracování autorizace
Opouštěným
Poskytovatelem

Zpracování
požadavku

Zřízená služba u
přejímajícího
Poskytovatele

Informace o
zřízení

Služby zřízena u
Přejímajícího a
zrušena u
Opouštěného

Informace
zrušení po
Akceptaci

Zrušená služby u
Opouštěného
Poskytovatele

V případě zamítnutí autorizace / bez reakce ze strany Opouštěného poskytovatele
společnost CETIN Objednávku na Migraci zamítá.
Autorizace musí být provedena Opouštěným poskytovatelem do 5 pracovních
hodin, jinak je považována za zamítnutou.

OBJEDNÁVKOVÉ A INFORMAČNÍ
SYSTÉMY

Procesy a objednávání
K obsluze procesů jsou poskytovány přístupy k systémům CETIN dostupných
dle výběru pro všechny poskytovatele. Obě varianty rozhraní představují dvě
cesty pro přístup k shodným informacím:
Nový System Interface (SI)
Volání služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce
strojovým rozhraním (machine-to-machine)
Komunikace probíhá mezi aplikací Poskytovatele a aplikací CETIN, varianta SI
nezavádí žádné uživatelské rozhraní pro komunikaci
Vyžaduje implementaci na straně poskytovatele

Nový WEB Interface (WI)
Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci Poskytovatele
Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným
přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně
pro obsluhu zvoleným personálem na straně Poskytovatele služby.
Není určeno pro masové použití
Bez zvláštních požadavků na implementaci na straně poskytovatele

Kuchařka
Účelem dokumentů Kuchařka – Cookbook je popsat technické možnosti a
způsoby, jak využívat referenční nabídky přístupu k službám infrastruktury
CETIN. A to prostřednictvím automatizovaného B2B systémového interface
nebo přes webový interface.
MMO
Aktuální verze dostupná na stránkách: www.cetin.cz
RADO
Aktuální verze dostupná na stránkách: www.cetin.cz

V souladu s regulačními opatřeními bude
aktualizován proces migrací a proces autorizace
převodu služeb u produktů CBB/CIPS. Procesy
budou obdobné s MMO (RAO).
Objednávání služeb bude probíhat prostřednictvím
stávajícího objednávkového rozhraní.

Kuchařka – RAO/MMO
Kuchařka popisuje: objednávkové rozhraní pro varianty systémového a
webového řešení
Komunikační rozhraní
Komunikační kanály
Identifikace zpráv, objednávek, poruch,
služeb a objektů
Podporované certifikační autority a
vlastnosti certifikátů
Objednávkový proces
Produktový katalog
Evidence objednávek a instalovaných
produktů
Ověření dostupnosti
Zřízení, změna, zrušení služby
Změna Poskytovatele

Rozhraní pro řešení poruch
Samostatně pro jednotlivé Tiery
Informace o hromadných výpadcích
Sjednání termínu výjezdu technika

Webový objednávkový systém
Online Check dostupnosti služeb

•
•
•
•
•

Ověření dostupnosti
Objednávky
Výpadky a poruchy
Zařízení
A řada dalších služeb

Webový objednávkový systém
Informativní výpis dostupných služeb a parametrů

Webový objednávkový systém
Úplný přehled odeslaných objednávek služeb

INVESTICE DO ROZVOJE SÍTÍ

Zveřejňování informací o změnách v síti
Informace o zrychlování přípojek v síti CETIN
detailní průběžné informace o výstavbě
nejmodernějších technologií síti CETIN
nástroj pro partnery CETIN pro plánování
obchodních aktivit

Struktura zveřejňovaných dat
Datové soubory uvádí adresy, kde
byly rychlosti navýšeny v uplynulém měsíci
dojde k zrychlení v nejbližším měsíci
dojde k zrychlení v následujících 3 měsících
dojde k zrychlení v horizontu 5-7 měsíců

Přesnost dat
data o zrychlených přípojkách nebo plán na další
měsíc: adresy jsou 100% přesné, rychlost přípojek
je pouze vypočtená hodnota na základě útlumu.
u dat o plánované výstavbě je určitá míra rizika,
např. spojená s případným zpožděním. Zpřesnění
provedeno vždy měsíc dopředu.

Data jsou ke
stažení v
Zabezpečené
zóně
www.cetin.cz

Děkujeme za pozornost

