STADSNÄT I SAMVERKAN

Ensam är inte stark
– Det är vi tillsammans!
”Stadsnät i Samverkan”, en samverkansmodell för stadsnät
med IT Norrbotten som stadsnätsoperatör. Modellen innebär
sänkta kostnader, ökade intäkter, ökad driftsäkerhet och ett
större tjänsteutbud för slutkund.
Utveckla ditt stadsnät genom att gå med i Stadsnät i Samverkan!

STADSNÄT I SAMVERKAN INNEBÄR:
• Att vi, genom att se alla deltagande stadsnät som en del i ett
enda stort stadsnät, kan effektivisera vårt arbete och uppnå stordriftsfördelar som kommer till nytta för ditt stadsnät och dina kunder
i stadsnätet.
• Att vi, genom att se kunderna i alla ingående stadsnäten som en
kundkrets, ökar intresset från tjänsteleverantörer att leverera alla
typer av bredbandstjänster nu och i framtiden. På så sätt kan vi erbjuda
fler tjänsteleverantörer till samtliga nät som ingår.
• Att vi, genom vårt arbete tillsammans kan uppnå högre säkerhetsnivåer
i stadsnäten i enlighet med PTS-krav.

SAMARBETET OMFATTAR:
• Tjänsteleverans
Transport av tjänsteleverantörernas tjänster till alla anslutna stadsnät
och slutkunder.
• OSS/BSS
Automatiserad portal för att administrera tjänster, kunddatabas,
fakturering m.m.
• Webbportal
I webbportalen marknadsför stadsnätet de leverantörstjänster som
slutkunden kan välja mellan. Genom självprovisionering ansluts kunden
med automatik till vald tjänst.

• NOC och Beredskap
I plattformen ingår även NOC och beredskap 24/7/365.

• Fältservice
Stadsnätet har även möjlighet att avropa teknisk fältservice 24/7/365.
• Dokumentation
Vi tillhandahåller också ett dokumentationssystem för dokumentering
av den fysiska infrastrukturen.
• Kompletterande tjänster:
– Marknadsföring.
– Försäljning.
– Koncept för bearbetning av passiva portar till aktiva portar.
– Handhavande av Cesar.
– Försäljning till företag avseende fiber- och kapacitetstjänster.
• Inköpscentral för teknisk utrustning.
• Bearbeta nya tjänsteleverantörer samt avtalsskrivning med dessa.

STADSNÄT I SAMVERKAN ÄR ÖPPET
FÖR ALLA STADSNÄT SOM VILL DELTA.
Vill du veta mer?
Varmt välkommen att höra av dig!
Catherine Melby
catherine.melby@itnorrbotten.se
070-269 15 28
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