ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Οι πιο κάτω διαδικασίες εγκατάστασης εφαρμόζονται σε σχέση με εγκατάσταση τερματικού εξοπλισμού
συστήματος γραμμών στους χώρους του κάθε Μέρους.
Το Μέρος στο οποίο η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί πρέπει να παρέχει:
(i)

Ικανοποιητικό χώρο για εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού με
ικανοποιητική πρόσβαση από μπροστά και από τις δύο πλευρές.

(ii)

Καθαρό χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού, απαλλαγμένο από σκόνη, κλιματιζόμενο με
θερμοκρασία 20-25 Cο και σχετική υγρασία μικρότερη του 60%. Επίσης ο χώρος πρέπει να είναι
απαλλαγμένος από κραδασμούς και ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

(iii)

τις αναγκαίες διευκολύνσεις (διασωληνώσεις, υποδομή) στα σημείο εγκατάστασης, όπου
εφαρμόζεται.

(iv)

Την αναγκαία παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) .

(v)

Κατανεμητή ομοαξονικών καλωδίων είτε μέσα στο ίδιο το ικρίωμα είτε σε διπλανό χώρο και
τερματισμό σε αυτόν όλων των καλωδίων του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που ο κατανεμητής
εγκαθίστανται σε διπλανό χώρο, τότε πρέπει να παραχωρείται επιπλέον χώρος από αυτόν που
αναφέρεται στο σημείο (i). Το Μέρος που παρέχει τη Διασύνδεση έχει την ευθύνη να φέρει
μέχρι τον κατανεμητή τα δικά του ομοαξονικά καλώδια και να τα τερματίσει με αρσενικούς BNC
συνδετήρες. Οι συνδετήρες όπου τερματίζεται ο εξοπλισμός στον κατανεμητή του Μέρους
θεωρούνται ως το σημείο παροχής υπηρεσίας, και η ευθύνη του Μέρους περιορίζεται μόνο
μέχρι σε αυτό το σημείο.

Πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού έχουν μόνο άτομα εξουσιοδοτημένα από τα δύο Μέρη
και κατά τις μη εργάσιμες ώρες θα πρέπει να είναι κλειδωμένος.
Σε περίπτωση που ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού εσωτερικού χώρου δεν είναι επανδρωμένος,
είναι απαραίτητο όπως ο κλιματισμός έχει τη δυνατότητα αυτόματης επανεκκίνησης σε περίπτωση
διακοπής και επαναφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος.
Η μέγιστη δυνατή απόσταση του εξοπλισμού των συστημάτων γραμμών Διασύνδεσης και του εξοπλισμού
του Μέρους για την λειτουργία των Ζεύξεων 2 Mbps, πρέπει να συνάδει με τη σύσταση ITU-T G.703
2. Σηματοδοσία SS7
Η διαδικασία δοκιμών της σηματοδοσίας θα διεξάγεται σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης
Τηλεπικοινωνιών ( ITU) και θα συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:
MTP Level 2 Tests-ITU
MTP Level 3 Tests-ITU
ISUP Basic Call Tests
ISUP Supplementary Services Tests
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3. Δοκιμές Υπηρεσιών
Τα Μέρη θα συμφωνούν εκ των προτέρων τη διαδικασία ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ
τους, καθώς και τη διαδικασία δοκιμών συμπεριλαμβανομένων της σύστασης και απόλυσης κλήσεων
με στόχο τη σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών Διασύνδεσης.
4. Δρομολόγηση Κλήσεων
Οι δοκιμές δρομολόγησης κλήσεων θα διεξάγονται ώστε να ελέγχεται η ορθότητα των δεδομένων
δρομολόγησης στα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών των δύο Μερών και θα καλύπτουν όλες τις
Υπηρεσίες Διασύνδεσης που θα προσφέρονται με βάση τη Συμφωνία Διασύνδεσης. Οι δοκιμές θα
πραγματοποιούνται από τον Παροχέα, σε συνεργασία με την PRIMETEL.
5. Δοκιμές Χρέωσης
Οι δοκιμές χρέωσης θα πραγματοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η σωστή χρέωση των Υπηρεσιών
Διασύνδεσης που θα παρέχονται βάσει της Συμφωνίας Διασύνδεσης και θα περιλαμβάνουν μεταξύ
άλλων:
(i)
Έλεγχος της ορθής αποστολής και λήψης των απαραίτητων κριτηρίων χρέωσης για όλες τις
περιπτώσεις κλήσεων που πραγματοποιούνται βάσει της παραγράφου 3 πιο πάνω.
(ii)

Έλεγχος της ορθής καταχώρησης της χρέωσης σε αρχεία (αριθμός κλήσεων και συνολική
διάρκεια κλήσεων σε δευτερόλεπτα).

(iii)

Αντιπαραβολή των αρχείων χρέωσης των δυο Μερών προκειμένου να διαπιστωθεί η ταύτιση
των καταχωρήσεων.

(iv)

Παράδοση από κάθε Μέρος των μορφοποιημένων Πληροφοριών Χρέωσης (Τιμολόγιο και
Πληροφορίες Τιμολογίου) οι οποίες θα ανταλλάσσονται περιοδικά προκειμένου να
διευθετούνται οι οικονομικοί διακανονισμοί μεταξύ των δυο Μερών και να ελέγχεται η
ταύτιση των στοιχείων που προέκυψαν από τις δοκιμαστικές κλήσεις.

6. Αποδοχή Υπηρεσιών Διασύνδεσης
6.1. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω δοκιμές και έλεγχοι των Υπηρεσιών Διασύνδεσης είναι επιτυχείς, τα
Μέρη προχωρούν σε έγγραφη αποδοχή των Υπηρεσιών Διασύνδεσης.
6.2. Σε περίπτωση που οι δοκιμές και έλεγχοι των Υπηρεσιών Διασύνδεσης δεν είναι επιτυχείς τα Μέρη θα
πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την επιτυχή συμπλήρωση τους σε εύλογο χρονικό
διάστημα.
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