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1. Accessmetode Multi – egenskaber  
Accessmetoden Multi giver adgang med høj kvalitet til Kundens IP-VPN løsning. Ved hjælp af kvalitetsforbedrende 
teknikker som f.eks. MPLS (Multi Protocol Label Switching) muliggør denne metode integration af voice, video og 
data. Telia Company DataNet omtales herefter som ”DataNet”. 
 
Multi omfatter følgende:  
• Mix og prioritering af data, Voice over IP (VoIP) og videoapplikationer  
• Flere samtidige Multi-adgange til en VPN konfigureres med Fully Meshed netværkstopologi. Denne topologi ned-

bringer mængden af gennemgående trafik på en central lokalitet og gør bedre brug af transportkapaciteten.  
• Sikkerhed og forudsigelig ydelse  
• Pålidelighed og skalérbarhed  
• Class of Service (CoS) (trafikklasser)  
• Båndbreddemuligheder fra 512 Kbit/s til 10 Gbit/s  
• Forbedret sikkerhed gennem kryptering  
• Mulighed for at sende information fra en enkelt kilde til mange modtagere ved anvendelse af Multicast  
• Global dækning (findes i mere end 50 lande)  
• Service Level Agreement pr. anlæg (SAP)  
 
Multi gør det muligt at blande forskellige trafiktyper (voice, video, data). Trafikken markeres og tildeles forskellige 
Class of Service (CoS). Nettet kan herefter prioritere mellem klasser i en forudbestemt rækkefølge. På denne måde 
kan forretningskritisk trafik altid prioriteres. 
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2. Teknisk beskrivelse 
For at kunne levere IP/VPN-tjenester på det globale marked anvendes flere forskellige netværk og tekniske løsninger 
fra Telia og Telias samarbejdspartnere. 
 
For Multi anvendes forskellige tekniske løsninger baseret på geografisk dækning. Alle teknikker har fælles, grundlæg-
gende funktioner til realisering af de egenskaber, som kendetegner Multi-accessmetoden som beskrevet ovenfor. 
 
2.1 Foundation 
Tilslutningen terminerer på kundesiden i en LAN-grænseflade. Telia vælger, hvilket CPE-udstyr der skal anvendes. 
Efter anmodning kan Kunden få oplysning om valget af CPE.  
 
Følgende LAN-grænseflader understøttes:  
• Ethernet 10, 100 og 1000 Mbit/s  
• I standardkonfigurationen leveres en enkel Ethernet-grænseflade  
• Som tilvalg kan multiple logiske og fysiske grænseflader leveres  
Udbygning af lokalnet i bygninger, patchkabler og transceivere indgår ikke i tilbuddet om DataNet.  Dette må bestilles 
separat, og vilkårene herfor skal aftales. 
 
Hvis access realiseres med xDSL, gælder følgende begrænsninger:  
• Kun 10 og 100 Mbit/s Ethernet LAN grænseflade  
• Begrænsninger i tilbudt QoS 
 
2.2 Kapacitet 
Fysisk implementering og kapacitet for Multi varierer afhængig af placering og anlæg, som tjenesten bestilles til, og 
prissætning sker i overensstemmelse hermed.  
 
Kapaciteter i intervallet 512 Kbit/s - 10 Gbit/s kan normalt tilbydes i henhold til tabellen nedenfor. Multi tilbydes på for-
skellige access medier som kobber og fiber.  
 
xDSL forbindelser leveres asymmetrisk eller symmetrisk afhængig af teknologi og geografiske forskelligheder. For 
kobber er asymmetrisk og symmetrisk kapacitet tilgængelig med geografisk afhængige lokale variationer.  
 
QoS tilbydes i de enkelte lande med lokale begrænsninger, grundet forskellig transportteknologi. Den kapacitet, som 
angives i tabellen nedenfor, er den maksimale teoretiske kapacitet. Afhængig af lokal teknik i accessnettet og i trafik-
mønstret kan den realiserede kapacitet være noget lavere. 
 
Telia forbeholder sig ret til, uden yderligere varsel, midlertidigt at begrænse Kundens accesskapacitet ved båndbred-
der over 1 Gbit/s, hvis den af Kunden genererede trafik forårsager eller vurderes at ville forårsage afvisning i Telia 
accessnet eller backbone-net. I de tilfælde, hvor accesskapaciteten begrænses, anses accessforbindelsen for at være 
funktionsdygtig, og begrænsningen fortolkes ikke som fejl i forbindelse med Service Level Agreement-beregningen. 
Månedlig prisberegning for begrænset kapacitet justeres efter de priser, der er gældende for begrænset kapacitet for 
den tid, accesskapaciteten har været begrænset. 
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Tabel 1 
  Kapacitet Finland Sverige Danmark Norge Resten af verden 

**  512 / 512 Kbit/s  ja ja ja nej nej 

  1 Mbit/s ja nej nej ja ja 

**  1000 / 500 Kbit/s  nej nej nej ja nej 

**  1024 / 512 Kbit/s  ja nej ja nej nej 

  2 Mbit/s ja ja ja ja ja 

**  2000 / 500 Kbit/s  nej nej nej ja nej 

**  2048 / 512 Kbit/s  ja ja ja nej nej 

  4 Mbit/s ja ja ja efter anm. efter anm. 

**  4000 / 500 Kbit/s nej nej nej ja nej 

**  4096 / 512 Kbit/s  ja ja nej nej nej 

**  4096 / 768 Kbit/s  nej nej ja nej nej 

**  4000 / 1500 Kbit/s  nej ja nej nej nej 

  5 Mbit/s ja nej nej nej nej 

  8 Mbit/s  ja nej ja efter anm. efter anm. 

**  8064 / 768 Kbit/s ja nej ja nej nej 

  10 Mbit/s ja ja ja efter anm. efter anm. 

**  10000 / 2000 Kbit/s  ja ja nej nej nej 

**  15000 / 500 Kbit/s nej nej nej ja nej 

  20 Mbit/s  ja ja ja efter anm. efter anm. 

**  20/ 1 Mbit/s  nej nej nej ja nej 

**  24 / 4 Mbit/s  nej nej nej efter anm. efter anm. 

  30 Mbit/s  ja ja ja efter anm. efter anm. 

**  32/16 Mbit/s  nej nej nej efter anm. efter anm. 

  40 Mbit/s  nej nej nej efter anm. efter anm. 

**  40/20 Mbit/s  nej nej nej efter anm. efter anm. 

  50 Mbit/s  ja ja ja efter anm. efter anm. 

  100 Mbit/s ja ja ja efter anm. efter anm. 

  200 Mbit/s  ja ja ja efter anm. efter anm. 

  300 Mbit/s  efter anm. ja nej efter anm. efter anm. 

  400 Mbit/s  efter anm ja nej efter anm. efter anm. 

  500 Mbit/s  ja ja ja efter anm. efter anm. 

  1 Gbit/s  ja ja ja efter anm. efter anm. 

  2 Gbit/s  efter anm. efter anm. nej nej nej 

  3 Gbit/s  efter anm. efter anm. nej nej nej 

  4 Gbit/s  efter anm. efter anm. nej nej nej 

  5 Gbit/s  efter anm. efter anm. nej nej nej 

  10 Gbit/s  efter anm. efter anm. nej nej nej 
 
** Kapaciteten på hver enkel DSL-access er afhængig af kvalitet og længde af kobberkablerne samt den teknik, som 
er til rådighed lokalt. Maksimal kapacitet for downstream/upstream er angivet i tabellen. 
 
2.3 Transportprotokoller 
IP understøttes i standardkonfigurationen. Standard MTU-størrelse (Maximum Transmission Unit) er 1500 bytes. 
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2.4 Routningsprotokoller  
For at routningstopologien i Kundens VPN kan være stabil og aktuel skal routningsoplysninger distribueres i netvær-
ket. Følgende protokoller er tilgængelige pr. tilslutningspunkt til udveksling af routningsoplysninger inden for Kundens 
VPN-net: 
 
Statisk routning er standard. Dynamiske routningsprotokoller (OSPF, BGP) kan også fås som tilvalg. 
 
Telia forbeholder sig ret til at begrænse antallet at routningspræfikser til maksimalt 10000 pr. VPN. 
 
2.5 Netværkstopologi  
Mellem Kundens tilslutningspunkter med Multi-access implementeres som standarden “fully meshed” netværkstopo-
logi. 
 
I tilfælde, hvor der findes andre behov, f.eks. for at begrænse netværkstopologien, kan der som tilvalg implementeres 
“hub-and-spoke” og “partly-meshed” topologier. 
 
2.6 Multiple VPN 
Som standard konfigureres ét VPN pr. kundenet. Som tilvalg kan multiple VPN inden for hvert kundenet tilbydes, hvor 
en individuel tilslutning kan være en del af et eller flere VPN’er. Multiple VPN kan tilsluttes logisk (VLAN) eller på port-
niveau i den tilsluttede CPE. 
 
I Danmark konfigureres VPN med dynamisk allokerede båndbredder. Derved kan uudnyttet kapacitet bruges af de 
VPN som deler samme accessforbindelse. Tilbydes som tilvalg i Finland og Sverige. 
 
For resten af Norden er standarden fast allokerede båndbredder. Dette betyder, at hvis ét VPN ikke udnytter sin kapa-
citet, så kan andre VPN’er på samme accessforbindelse ikke bruge den ubenyttede båndbredde. 
 
I de tilfælde, hvor den tekniske løsning ikke understøtter den maksimale MTU-størrelse på 1500 bytes, sættes MTU-
størrelsen til 1476 bytes. 
 
I Danmark supporteres kun ét ekstra VPN på xDSL. Muligheden for Multiple VPN uden for de nordiske lande og Balti-
kum er begrænset. 
 
2.7 CoS 
CoS er et koncept, som anvendes til opdeling af Kundens trafik i klasser baseret på, hvor vigtig og hvor følsom den er. 
Formålet er at prioritere skritiske og tidsfølsomme applikationer gennem netværket. 
 
For at man skal kunne anvende CoS, skal hvert slutpunkt understøtte samme trafikklasser. 
I Multi findes der fire forskellige trafikklasser, hvor Real Time (RT1) har højeste prioritet og B1 den laveste. 
 
Typisk klassifikation af forskellige trafiktyper: 
• RT1 - Real Time 1 egner sig til trafik med voiceapplikationer og højkvalitets video 
• B3 - Business 3 egner sig til nær realtid, videoapplikationer (streaming), voicesignalering og meget følsomme for-

retningsapplikationer 
• B2 - Business 2 egner sig til de fleste forretningsapplikationer baseret på klient-server teknik 
• B1 - Business 1 indgår i grundtilbuddet. Denne klasse (standard) egner sig til ikke-tidskritiske applikationer som 

f.eks. e-mail, surfing og filoverførsel 
 
CoS kan tilbydes inden for og imellem regioner i henhold til nedenstående tabel; geografiske begrænsninger kan fore-
komme i Norge: 
 
Tabel 2 
CoS RT1 B3 B2 B1 
Finland ja ja ja ja 

Sverige ja ja ja ja 

Danmark ja ja ja ja 

Norge ja ja ja ja 

Resten af verden efter anm. efter anm. efter anm. efter anm. 
 
På grund af forskelle og begrænsninger i lokal teknik kan RT1 ikke tilbydes ensartet i alle lande. 
 
Tabellen nedenfor angiver mindste accesskapacitet, som kræves for at RT1 kan tilbydes. 
RT1  begrænsninger (pr. VPN): 
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Tabel 3 
Sverige  Uplink 1,5 Mbit/s eller mere 

Finland  Uplink 1 Mbit/s eller mere 

Danmark, Norge  Uplink 512 Mbit/s eller mere 

Resten af verden Uplink 1 Mbit/s eller mere 
 
2.7.1 Klassificering af trafik 
Hver CoS tildeles forskellig prioritetsværdi og trafik hidrørende fra applikationer, som defineres for de forskellige trafik-
klasser, behandles i nettet efter denne prioritet. Prioritering af trafik foretages i CPE’en ved at identificere, markere og 
prioritere køhåndtering af hver pakke, som ankommer til LAN-porten. 
 
I en kø-situation i nettet håndteres trafik med højere prioritetsklasse før en lavere klasse. 
 
Ankommende datapakker identificeres og markeres efter kundespecifikke klassifikationsregler. Afgående trafik priori-
teres ligeledes efter de gældende regler, dvs. pakker med højere prioritet sendes før pakker med lavere prioritet. På 
tilsvarende måde prioriteres returpakker fra nettet, således at højt prioriterede pakker går forud for lavere prioriterede 
pakker i backbone-nettet. 
 
Datapakker, som sendes fra backbone-routeren til CPE’en, klassificeres ikke igen, men prioriteringen sker i henhold til 
de regler, som fastsættes af den sendende CPE. 
 
Trafik kan klassificeres efter følgende parametre: 
• Portnummer i anvendt protokol, f.eks. smtp port 25, ssh port 22 
• Protokollens portnummerområde, f.eks. rtp port 2000 - 10000 (VoIP) 
• IP kilde/destinationsadresse 
• IP-precedence (forrang). Kunden er ansvarlig for indstilling af “IP-precedence”-markeringer i IP-pakkerne i hen-

hold til specification fra Telia (RT1 = 5, B3 = 3, B2 = 2) 
 
2.8 Foruddefinerede trafikprofiler for QoS 
For at forenkle valget og fordelingen af kvalitetsklasser er der fastlagt et antal foruddefinerede trafikprofiler for QoS. 
Ved anvendelse af disse profiler behøver Kunden kun at tage stilling til, om der skal være tale eller data på accessfor-
bindelsen, og om trafikken skal prioriteres eller ikke. 
 
For at voiceapplikationer kan fungere bedst muligt i Kundens VPN, anbefales det at bruge RT1-klassen for voicetrafik. 
 
Der er fastlagt tre grundprofiler og to specifikke trafikprofiler: 
• Basic (prioriteret data) 
• Real Time (voicetrafik og ingen prioritering af data) 
• Premium (voice og prioriteret data) 
• VoIP only (kun til voicetrafik) 
• Customized (kundespecifik) 
 
Komponenter vedrørende VAS kan tilføjes en løsning på ethvert tidspunkt som angivet i aftalen og de kundespecifikke 
vilkår. Det kan være enten udvidelser af det basale/obligatoriske niveau for Foundation eller ekstra funktioner til opfyl-
delse af særlige behov. 
 
Nogle komponenter i de værdiforøgende tjenester er uafhængige af accessmetode, mens andre komponenter er af-
hængige af særlige karakteristika ved en sådan access. Nærmere oplysninger om leverede tillægstjenester findes i de 
specifikke tjenestebeskrivelser: 
 
• Tjenester med udvidet trafikkarakteristik  
• Internettjenester  
• Tjenester med øget tilgængelighed  
• Kryptering  
• Multicast  
• Udvidelser af Foundation-komponenter  
• Udbyggede løsningstjenester 
 
2.8.1 Trafikprofil Basic 
Basic anvendes for prioriteret datatrafik. Real Time klassen anvendes ikke. 
 
Trafikken klassificeres/markeres B3 og/eller B2 i henhold til Kundens specifikation på grundlag af portnumre, kilde/de-
stination eller IP-precedence. Øvrig trafik markeres B1. 
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Klasserne B3, B2 og B1 prioriteres i forholdet 6/3/1. Disse klasser kan gøre brug af ubenyttet båndbredde op til maksi-
mal båndbredde. 
 
Basic: 

 
 
2.8.2 Trafikprofil Real Time 
Real Time giver mulighed for at prioritere og tildele dedikeret båndbredde til voicetrafik (RT1). 
 
Al datatrafik håndteres ens og efter princippet først-ind/først-ud. 
 
En fast mængde båndbredde til RT-trafik kan vælges i henhold Tabel 4 nedenfor, men den tildelte værdi kan ikke 
overstige 30% af den totale kapacitet for accessforbindelsen. RT-trafik klassificeres på grundlag af portnumre, 
kilde/destinationsadresser eller IP-precedence. Øvrig trafik markeres B1. RT-trafik kan aldrig overstige tildelt kapaci-
tet. B1-trafik kan gøre brug af ubenyttet båndbredde op til maksimal båndbredde. 
 
Real Time: 

 
Der gælder begrænsninger vedrørende Real Time ifølge Tabel 3 ovenfor. 
 
Tildeling af RT-båndbredde: 
Tabel 4 
 Access upstream kapacitet (Mbit/s) 
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 0,5 1 1,5 2 4 6 8 10 20 30 50 100 200 300 400 500 1000 
300 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a efter anm. efter anm. 
150 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a efter anm. efter anm. 
100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X 
80 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X 
60 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X 
50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X 
40 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X 
30 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X 
20 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X 
15 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X n/a 
10 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X n/a 
8 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X n/a n/a 
6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X X n/a n/a n/a 
4 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X n/a n/a n/a n/a 
3 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X n/a n/a n/a n/a n/a 
2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a X X X X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
1 n/a n/a n/a n/a X X X X X X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

0,6 n/a n/a X X X X X X X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
0,3 n/a X X X X X X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
0,15 X X n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

 
For accesskapaciteter, som er højere end 1 Gbit/s, kan højere RT-båndbredder tilbydes efter anmodning. 
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2.8.3 Trafikprofil Premium 
Premium er en kombination af profilerne Basic og Real Time, prioriteret RT for voice og prioriteret data. 
 
Real Time trafik tildeles i henhold til Tabel 4 ovenfor, dog kan RT-tildelingen ikke overstige 30% af kapaciteten på ac-
cessforbindelsen. Øvrig kapacitet anvendes til prioriteret datatrafik. Trafikken klassificeres/markeres RT, B3 og/eller 
B2 i henhold til Kundens specifikation på grundlag af portnumre, kilde/destinationsadresser eller IP-precedence. Øvrig 
trafik markeres B1. 
 
Klasserne B3, B2 og B1 prioriteres i forholdet 6/3/1. RT-trafik kan ikke overstige tildelt kapacitet. Disse klasser kan 
gøre brug af ubenyttet båndbredde op til maksimal båndbredde. 
 
Premium: 

 
 
Der gælder begrænsninger vedrørende Real Time ifølge Tabel 3 ovenfor. 
 
2.8.4 Trafikprofil VoIP only 
VoIP only er kun beregnet til voice i form af trunktrafik mellem centraler. 
Kun Real Time til voicetrafik og signalering tillades og konfigureres. 
 
RT-kapacitet tildeles i Mbit/s svarende til 70% af accessforbindelsens kapacitet ved fiberaccess. 
Ved DSL-baseret access er RT-tildelingen 55%. 
 
NB: I Sverige og Norge tildeles i øjeblikket 55% for alle accesstyper. 
 
VoIP only: 

 
 
 
Allokering af RT for profilen VoIP only: 
 
Tabel 5 

Accesskapacitet /Mbit/s) 
 2 4 6 8 10 20 

Allokeret Real Time kapacitet (Mbit/s) 
70% 1,4 2,8 4,2 5,6 7 14 

55% 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 11 
Højere båndbredde kan leveres efter anmodning. 
 
2.8.5 Trafikprofil Customized  
Customized er beregnet til specielle kundeløsninger, hvor løsningen kræver en anden fordeling af trafikallokeringen 
end de ovenfor beskrevne profiler. Anvendelse af profilen Customized bør normalt undgås, idet den kræver speciel 
opsætning og således medfører højere pris for Kunden 
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2.9 Måling af Quality of Service  
Kvaliteten på DataNet overvåges kontinuerligt for at opretholde højst mulig ydelse. Specielt overvåges og kontrolleres 
QoS-parametrene Round Trip Delay (RTD), Packet Loss og Jitter for at kunne opfylde de internationale præstations-
mål. 
 
• RTD 

Måling af middelværdi for forsinkelse, RTD, er baseret på ITU-T Y.1540 Mean IP Packet Transfer Delay, men der 
anvendes tovejs flow frem for envejs flow. Den måles i millisekunder (ms). 

• Packet loss 
Målingen af envejs pakketab er baseret på IETF RFC 2680. Der måles antal tabte pakker i forhold til totalt antal 
afsendte pakker i hvert testinterval. 

• Jitter 
Målingen af middelværdi for envejs inter-packet jitter (eller inter-packet delay variation) er baseret på IETF RFC 
3393. Intervallerne mellem flere på hinanden følgende pakker måles, og afvigelsen fra oprindeligt interval udreg-
nes. Ved udregning af middelværdien anvendes den absolutte værdi af hver afvigelse.  

 
Målingerne finder sted i backbone-nettet og eventuelt end-to-end i en specifik kunde-VPN. 
 
2.9.1 Backbone QoS-målinger  
Telia opretholder matrixer med såkaldte end-points (byer hvor Telia har noder med backbone-tilslutning). Der udføres 
regelmæssige målinger i RT-klassen (kun denne klasse) mellem sådanne backbone-noder. 
 
Målingerne udføres ved hjælp af dedikeret testudstyr, idet der tilføres et veldefineret sæt testdata hvert 5. minut (test-
enhed), med en varighed på knap 5 minutter. Hver testenhed genererer en middelværdi for hver QoS-parameter (Te-
lia forbeholder sig ret til at ændre målemetoden). 
 
Baseret på middelværdierne af testenhederne produceres der sammenfattende statistikrapporter pr. 24 timer, uge, 
måned og kvartal. 
 
Måleresultater fra testenheder, som er fremkommet under forløbet af planlagte servicevinduer, er undtaget fra stati-
stikken. 
 
Sammenfattende rapporter med backbone-statistik kan bestilles af kunder, der har tjenester ud over B1 QoS. 
 
Aktuelle måleværdier for Finland, Sverige, Danmark og Norge opdateres hver dag og er tilgængelige via Selvbetje-
ning. 
 
2.9.2 QoS-parametre 
Følgende tabel viser typiske værdier for Quality of Service i backbone-nettet: 
 
Tabel 6 
Hvor:    CoS Trafikmønster Roundtrip 

delay 
Packet 

loss Jitter 

National Sverige, Finland, Danmark, Norge  

RT1 

National <30 ms <0,1 % <5 ms 

Cross-border Mellem Sverige, Finland, Danmark, 
Norge, de Baltiske lande 

 Cross-border <50 ms <0,1 % <10 
ms 

Intra-regional 

Regioner: Europa, Rusland, 
Nordamerika, 
Sydamerika, Asien, 
Australien, New Zealand, Sydafrika 

 Intra-regional <180 ms <0,2 % <40 
ms 

Inter-regional Mellem regioner  Inter-regional <400 ms <0,3 % <40 
ms 

 
2.9.3 End-to-end QoS-målinger 
Som tilvalg kan QoS-målinger udføres fra kundetilslutning til kundetilslutning (end-to-end) i Kundens VPN. Ved hjælp 
af statistik fra end-to-end målinger kan Kunden få et godt overblik over kvaliteten (ydelsen) i sit VPN-net og være i 
stand til at forudse potentielle flaskehalse og problemer med ydelsen. 
 
End-to-end målinger udføres ved anvendelse af en indbygget funktionalitet i det kundeplacerede udstyr. Ved hjælp af 
denne klientfacilitet kan målingerne gennemføres på samtlige af Kundens Multi-tilslutninger med QoS, forudsat at ne-
denstående retningslinjer følges. Målingerne udføres i en hub-and-spoke topologi (mellem en central tilslutning og 
lokaltilslutning). Herudover kan Kunden vælge op til 8 dedikerede datastrømme, hvor målinger skal udføres. 
 
Ved anvendelse af indbygget klientsoftware i CPE er det muligt at måle alle anlæg i VPN, men der er dog et antal be-
grænsninger, der må tages i betragtning, når måleresultaterne vurderes. 
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De testdata, som sendes ind i nettet hvert 5. minut, vil påvirke belastningen både på accessforbindelsen (max 2%) og 
CPE-udstyret. Måleaktiviteterne behandles ikke altid med højeste prioritet internt i CPE, og herudover kan Kundens 
normale trafik (særligt hvis denne er “bursty” (“bygeformet”)) påvirke resultatet signifikant.  
 
Målinger i planlagt servicetid kan også give misvisende resultater. 
 
2.9.3.1 Retningslinjer for målekonfiguration 
For at opnå rimelige resultater og ikke forstyrre Kundens trafik gælder der følgende retningslinjer: 
• Max 1 RT måleflow pr. 1 Mbit/s båndbredde (dvs. på 10 Mbit/s access kan der måles 10 RT flow (kundetilslutnin-

ger)) 
• Max 1 flow for hver klasse B3, B2, B1 pr. 250 kb/s båndbredde 
 
2.9.3.2 Test flow 
End-to-end tests udføres ved at afsende et veldefineret sæt testdata hvert 5. minut (testenhed), med en varighed på 
knap 5 minutter. Efter hvert 5 minutters interval beregnes middelværdien af alle måleparametre, idet der genereres en 
testenhed (= 12 testenheder pr. time). Telia forbeholder sig ret til ændre at målemetoden. 
 
Test flows (batch) består af: 
• Real Time: 2600 pakker (46 bytes) sendt med 10 pps. 
• B3 og B2: 722 pakker (46 bytes) sendt med 2,8 pps. 
• B1: 722 pakker (46 bytes) sendt med 0,9 pps. 
 
2.9.3.3 Rapporter 
Statistikker, der viser middelværdierne af de inkluderede testenheder, er tilgængelige for Kunden senest kl. 02.00 da-
gen efter afslutningen af måleperioden. 
 
Følgende rapporter kan fås via selvbetjening: 
• 7 dagsrapporter (24 timer) 
• 4 ugerapporter 
• 3 månedsrapporter 
• 1 kvartalsrapport 
 
Testenheder, som er indsamlet under forløbet af planlagte vedligeholdelsesvinduer, samt andre ugyldige testenheder 
fjernes inden statistikken udarbejdes. 
 
Afhængig af den enkelte aftale kan værdier vises for en specifik VPN i henhold til følgende tabel: 
Parameter RT1 B3 B2 B1 
Roundtrip delay Ja Ja Ja Ja 

Packet loss Ja Ja Ja Ja 

Jitter Ja Ja Ja Ja 
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