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1
1.1

Úvodní ustanovení
Účel

Tento dokument se vydává z důvodu začlenění stávajícího vnitřního technického normativu společnosti jako platného
dokumentu do nového jednotného systému správy řídicích dokumentů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
a.s. podle směrnice SM000786 Řídicí dokumenty.

1.2

Působnost, odpovědnosti a pravomoci

Dokument je závazný pro společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s., je určen pro informaci technické
veřejnosti.

1.3

Pojmy a definice

Zkratky a pojmy uvádí původní technický normativ v příloze tohoto dokumentu.

1.4

Zkratky

Zkratky a pojmy uvádí původní technický normativ v příloze tohoto dokumentu.

1.5

Související dokumenty

Dokument souvisí s ostatními zveřejněnými technickými specifikacemi rozhraní společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. Při jeho použití je třeba přiměřeně respektovat aktuální platné verze všech souvisejících dokumentů.

2
2.1

Text dokumentu
Zásady správy a užívání dokumentu

Tento dokument spravuje věcně příslušný zaměstnanec uvedený v databázi jako autor/garant dokumentu. Revize a
tvorba nových verzí probíhají podle směrnice SM000786 Řídicí dokumenty s upřesněním podle směrnice SM000796
Technická normalizace společnosti.

3

Přechodná a závěrečná ustanovení

Tento dokument upřesňuje status původního technického normativu. Formálně se tímto původní technický normativ ruší
a nahrazuje. Další samostatné používání původního technického normativu bez nového identifikátoru a tohoto
upřesňujícího textu se nadále nepovoluje.
.
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Přílohy

Příloha 1_U0 Interface for ISDN Basic Access
Vydáno jako interní technický normativ společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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Spolupráce:
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