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1. Introduktion  
Dokumentet angiver kravene til kundens miljø for brug af Touchpoint Experience (TPX). Telias centrale miljø for 
Touchpoint Experience (TPX) er tilsluttet PSTN (public switched telephone network) og internettet. 
 
Dette dokument beskriver de krav til kundens miljø, som skal være opfyldt, hvis Touchpoint Experience (TPX) skal 
virke efter hensigten. For eksempel opstiller dokumentet krav til kundens internetforbindelse, lokale områdenetværk, 
valg af webbrowsere, mobilenheder og IP-telefoner. Det er kundens ansvar at følge anvisningerne i dette dokument. 
 
Særlige indstillinger kan påvirke kravene til miljøet. Dokumentet beskriver de generelle krav og de krav, der gælder 
afhængigt af valgte indstillinger, og muligvis andre produkter eller tjenester, som Touchpoint Experience (TPX) inter-
agerer med.  
 
 

2. Generelle krav til kundens miljø  
2.1 Internetforbindelse og lokalt områdenetværk  
For hvert aktuelt IP-opkald skal der mellem IP-telefonen og Telias centrale miljø for Touchpoint Experience (TPX), 
være 100 Kbit/s til rådighed. Det betyder, at kapaciteten skal være tilgængelig i kundens lokale netværk og internetfor-
bindelse. 
 
Hvis to Touchpoint Experience (TPX) Softphone-brugere kommunikerer og befinder sig på virksomhedens netværk 
bag samme NAT-adresse, vil talestrømmene blive internt forbundet i kundens netværk. 
 
Under optimale forhold vil den samlede forsinkelse mellem telefonerne i et IP-opkald være mindre end 150 ms, og 
envejsforsinkelse mellem en IP-telefon og Telias centrale miljø for Touchpoint Experience (TPX) burde være under 60 
ms. Jitter burde være under 20 ms, og pakketab burde være under 1 %. 
 
IP-telefoner, Touchpoint Experience (TPX)-klientsoftware og ATA-faxadaptere skal have dynamiske IP-adresser tildelt 
af DHCP. 
 
En IP-adresse kan enten være en offentlig IP-adresse eller en privat IP-adresse med anvendelse af NAT og skal 
kunne routes over internettet. 
 
Kundens lokale netværk skal være mindst et 100 Mbit/s netværk med full-duplex Ethernet-netværk. Repeaters og 
hubs bør ikke anvendes. 
 
Tjenesten kan ikke garanteres i trådløst netværk og mobilt IP-netværk til GSM, 3G eller 4G. Kunden skal tillade udgå-
ende internettrafik for følgende protokoller og porte: 
 

Protokol Port Beskrivelse 
HTTPS (TCP) 443 Encrypted web traffic to Touchpoint Experience (TPX) 
SIP/TLS (TCP) STUN 5060-5061 Encrypted call control, presence information and chat 
RTP/RTCP (UDP) 49152-65535  Call Flow 
TLS v.1.2  SSL Encryption 

 
Offentligt DNS-navn for Touchpoint Experience (TPX) på internettet er: https://tpx.telia.dk.     
 
Alle terminaler og PC'ere, der anvendes af kunden med Touchpoint Experience (TPX), skal kunne foretage navneop-
slag i forhold til det offentlige DNS-navn for Touchpoint Experience (TPX). 
 
For at undgå afbrydelse når Telia ændrer IP-adresse til Touchpoint Experience (TPX), skal kunden tillade udgående 
trafik til arbitrære IP-destinationsadresser. 
 
Tjenesten kan ikke garanteres for proxyløsninger. Hvis kunden har nogen form for web-proxyløsning for webtrafik, er 
det kundens ansvar, at denne trafik ikke dirigeres til tpx.telia.dk. Trafik fra Softphone, IP-telefoner etc. påbegyndes 
over HTTP / HTTPS, og hvis webproxyen ikke styrer Touchpoint Experience (TPX)-trafik korrekt, er der risiko for, at 
tjenesten ikke fungerer.  
 
2.2 SSL certifikat 
Touchpoint Experience (TPX)-tjenesten bruger offentlige certifikater. Disse skal fornys, når gyldighedsperioden nær-
mer sig udløb. For at undgå potentielle problemer skal kunden sikre, at IT-miljøet tillader automatisk fornyelse, opda-
tering og tilbagekaldelse af certifikater. 
Hvis du oplever problemer, når du forsøger at logge ind på din Touchpoint softphone, kan årsagen være, at et nød-
vendigt sikkerhedscertifikat ikke er registreret på din computer. 
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Det er meget nemt at registrere dette. Følg denne vejledning: 
1. Åbn Microsoft Explorer- eller Microsoft Edge-browseren (Det er vigtigt, at du bruger en af disse browsere, da brow-

sere som Chrome og Firefox ikke registrerer certifikater automatisk) 
2. Indtast websitet https://tpx.telia.dk (Du behøver ikke logge ind på websitet. Det er nok blot at indlæse siden) 
3. Certifikatet er nu registreret automatisk, og du kan forsøge at logge på din Touchpoint softphone igen. 
 
2.3 E-mailserver  
Hver bruger skal have sin egen e-mailkonto. 
 
Hvis kunden har aktiveret Sender Policy Framework (SPF), skal kundens DNS identificere Telias e-mailserver for at 
være en autoriseret mailserver for klientens domæne. 
 
 

3. PC’ere  
3.3 Webbrowser  
Til administration af Touchpoint Experience (TPX) skal kunden bruge en af følgende webbrowsere:  
• Mozilla Firefox 50 eller nyere 
• Microsoft Internet Explorer 10 eller nyere 
• Safari 6 eller nyere 
• Google Chrome 54 eller nyere 
 
3.2 Touchpoint Experience (TPX) softphone  
Touchpoint Experience (TPX) Softphone kan installeres på både PC og Mac. 
 
PC’en skal have mindst 50 MB ledig plads på harddisken, være udstyret med et lydkort og køre Windows 7, Windows 
8, Windows 8.1 eller Windows 10. 
 
Macs skal have en Intel-processor, køre Mavericks (MAC OS v 10.9-12) Sierra og have mindst 30 MB ledig plads på 
harddisken. 
 
Skærmopløsningen skal være mindst 1024x768 pixels for brugere, som skal have ACD- eller Attendant-visning. 
 
Telia understøtter ikke brug af Touchpoint Experience (TPX) softphone i flerbruger-, tynde klient-, app-streaming- eller 
lignende miljøer. Touchpoint Experience (TPX) softphone kan bruges i sådanne miljøer på "as is"-basis. Telia vil kun 
gå videre med supportanmodninger, der er reproducerbare i et normalt enkeltbrugermiljø. 
 
Telia anbefaler, at kunden validerer Touchpoint Experience (TPX) softphone i et eksisterende miljø sammen med de 
forretningsrelaterede applikationer, der skal køre samtidig, på alle de typer hardware, hvor softphone skal installeres. 
Applikationen kan downloades ved brug af Touchpoint Experience (TPX) User Web Gui ved at logge ind på bruger-
kontoen. 
 
3.3 Apps 
Kunden skal selv opgradere og downloade App-klientsoftware via Apple App Store og Google Play. 
 
3.4 Microsoft outlook 
PC’ere, der bruger add-on-tjenesten Calendar Connection (Microsoft Outlook), skal bruge Outlook 2007 eller nyere. 
 
3.5 Fjerninstallation 
Hvis kunden anvender fjerninstallation af software som f.eks. Microsoft WSUS, skal kunden sikre, at softwaren er hen-
sigtsmæssigt pakket og distribueres korrekt. 
 
3.6 Lokal firewall 
Hvis kunden anvender lokal firewall på PC'erne, kræver det netværkstrafik tilladt i henhold til dette dokument. 
 
Anvisninger i opsætning af Firewall: 
1. I Firewall-indstillingerne skal IP-range indstilles om "allowed". Det sikrer, at det er åbent for både indkommende og 

udgående trafik, så tjenesterne i Touchpoint Experience (TPX) kan fungere korrekt. 
2. I Firewall-indstillingerne skal følgende deaktiveres: 

a. SIP-inspektion 
b. All-SIP-aware 
c. SIP-ALG 
d. SIP-algoritme 
e. RTP-sessionstimer 

https://tpx.telia.dk/
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3. For at opnå optimal samtalekvalitet skal der oprettes et separat dedikeret voice VLAN med QoS til al SIP-trafik 
(hvis virksomhedens switch understøtter dette). 

 
3.7 IP-telefoner  
Telia understøtter kun Mitel-godkendte telefoner på Touchpoint Experience (TPX), og de skal købes hos Telia. Kon-
takt Telia, hvis du vil vide hvilke IP-telefoner, der understøttes af Touchpoint Experience (TPX). 
 
3.8 ATA-faxadapter  
Kunderne skal bruge ATA-faxadapter, der understøttes af Touchpoint Experience (TPX). 
 
Kunderne må ikke tilslutte ATA-faxadapter direkte til internettet uden at sikre, at adapterne er beskyttet for indkom-
mende netværkstrafik bag en firewall. 
 
Kunden er ansvarlig for at sikre, at de enheder, som skal tilsluttes en ATA, er kompatibel, og står selv for tilslutning af 
udstyret på ATA adapteren. 
 
3.9 Mobilenheder 
Mobilenheder skal have mobilabonnementer fra Telia, og tilhørende SIM-kort skal være aktiveret. 
 
For at tilgå Touchpoint Experience (TPX)-funktionerne fra mobilenheder skal mobilabonnementet være integreret i 
Touchpoint Experience (TPX). 
 
Kunden kan bruge Touchpoint Experience (TPX)-app’en på enhver af følgende mobilenheder: 
• Mobilenheder/Smartphones/Tablets med de seneste to Android versioner 
• iPhones eller iPads med de seneste to versioner af iOS  
 
Bemærk, at også nylige indkøbte enheder skal opdateres. Bemærk, at mobil voicemail er slukket i mobilenheder, da 
voicemail er tilgængelig i Touchpoint Experience (TPX). 
 

3.10 MS exchange information & synchronization   
For at optimere tjenesterne i Touchpoint Experience (TPX), MS Exchange Information and Synchronization, skal kun-
dens Exchange-målmiljø opfylde følgende krav:   
• Microsoft Exchange Server 2007 SP1 - 2013. Kalender integration fungerer med Office 365. 
• Kommunikationsgrænsefladen Exchange Web Services offentliggøres på port 443 eksternt og har et offentligt 

DNS-navn. 
• Tillader indkommende trafik til Exchange Web Services på port 443 fra Telia Touchpoint Experience (TPX) IP-net-

værk 194.255.209.128/26. 
• Tillader Basic Authentication over https fra Telia Touchpoint Experience (TPX). 
 
Telia har en bruger i klientens Exchange-system med de nødvendige rettigheder. Der er muligvis ikke brug for perio-
disk ændring af adgangskode for brugeren. 
 
Kalenderintegrationen kræver 1,6 kbit/s pr. bruger, der er tilgængelig mellem kundemiljøet og Telia Touchpoint Expe-
rience (TPX). Synkronisering mellem Telia Touchpoint Experience (TPX)-tjenesten og kundens Exchange finder sted 
hvert 10. minut. 
 
 

4. Andre krav til produkter og tjenester i kundens miljø  
Hvis kunden har bestilt andre produkter og tjenester, der skal interagere med Touchpoint Experience (TPX), kan der 
tilføjes yderligere krav til målmiljøet. Kontakt Telia for yderligere oplysninger. 
 
 

5. Anbefalinger  
5.1 Lokalt netværk  
Kunden skal have adgang til offentligt netværk for at bruge Touchpoint Experience (TPX) eller skal åbne firewall i et 
privat netværk. Den tekniske opsætning af firewall er beskrevet i afsnit 2.6. Nutidens IP-netværk er ofte af høj kvalitet 
med lav latens og ringe pakketab. Anbefalingen er at bruge trådet netværk.  
 
Det er som regel ikke et krav, at opkaldstrafik prioriteres i driftsnetværksmiljøet designet til IP-telefoni, men for at 
undgå flaskehalse ved stor trafikvolumen på det lokale netværk kan det være nødvendigt at prioritere stemmetrafik 
frem for anden data kommunikation. 
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6. Hvordan kunden kan fejsøge på Touchpoint Experience (TPX)  
6.1 Dårlig stemme / robotagtig stemme på softphone eller SIP-telefon 
• Kan være tegn på langsom internetforbindelse for softphone- og SIP-telefonapplikationer. 
• Sørg for, at firewall ikke foretager RTP-pakkeinspektion. 
• Kan være tegn på høj computer/laptop CPU-belastning, skal være under 80 % for at undgå dårlig stemme. 
• Sørg for, at ingen andre computer-/laptop-applikationer optager for mange CPU-ressourcer som f.eks. virusscan-

ning. 
• Forsøg at bruge et headset til fastnettelefon i stedet for et Bluetooth-headset. 

 
6.2 Envejsstemme på softphone eller SIP-telefon 
• Tjek indstillingerne for PC’ens/laptoppens højttaler og mikrofon. 

 
Arbejde med andre computerapplikationer: 
• Sørg for at bruge samme højttaler- og mikrofonindstilling for Softphone som ovenfor. 

 
6.3 Dårlig stemme / robotagtig stemme på mobiltelefon 
• Dårlig radioforbindelse, som straks skal rapporteres til Telia. 
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