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IT Partners Telco sp. z o.o. (dalej „OSD”) udostępnia za pośrednictwem Systemu
Komunikacyjnego następujące funkcjonalności:
 dostęp do aktualnych informacji o sieci i infrastrukturze telekomunikacyjnej;
 terminową obsługę usług hurtowych, w szczególności w zakresie:
o

składania i rozpatrywania zamówień na usługi hurtowe,

o

zgłaszania i obsługi reklamacji, awarii, nadzoru, prac planowych dotyczących
usług hurtowych;

 dostęp do treści Oferty Hurtowej na dostęp telekomunikacyjny do sieci i infrastruktury
telekomunikacyjnej;
 obsługę reklamacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych, z którymi OSD ma
podpisane umowy na dostęp telekomunikacyjny;
 obsługę awarii występujących w sieci telekomunikacyjnej powstałej w ramach Projektu;
 przekazywanie informacji na temat planowanych
telekomunikacyjnej powstałej w ramach Projektu;

prac

dotyczących

sieci

 obsługę w zakresie nadzoru OSD;
 przesyłanie innych dokumentów i korespondencji w wersji elektronicznej.
OSD udostępnia za pośrednictwem Systemu Komunikacyjnego informacje dotyczące Sieci
POPC, a w szczególności:
 listę PDU (w tym PPDU) wraz z podaniem ich indywidualnych, unikalnych
identyfikatorów, dokładnej lokalizacji w postaci Punktu Adresowego lub współrzędnych
geograficznych oraz listy urządzeń telekomunikacyjnych wykorzystywanych w danej
lokalizacji do świadczenia Usług oraz rodzajów portów,
 informacje dotyczące możliwości świadczenia Usług w danym PDU wraz ze
wskazaniem parametrów technicznych, takich jak opcja usługi czy technologia,
 informacje dotyczące obsługiwanego obszaru geograficznego i punktów adresowych w
zasięgu Sieci POPC przyporządkowanych poszczególnym PDU przedstawione
poprzez dokładne lokalizacje w postaci Punktu Adresowego i jego współrzędnych
geograficznych w układzie cs92 oraz technologią, w ramach której zapewniony został
dostęp do Internetu,
 listę odcinków kabli telekomunikacyjnych dostępnych w danym PDU z uwzględnieniem
liczby włókien i ich zajętości,
 informacje na temat Kanalizacji Kablowej, a w szczególności listę odcinków kablowych
wraz z informacjami o przekroju i liczbie otworów Kanalizacji Kablowej z
uwzględnieniem ich zajętości,
 informacje dotyczące możliwości technicznych oraz warunków dołączenia Kanalizacji
Kablowej OK do Kanalizacji Kablowej OSD,
 informacje na temat dostępnej powierzchni kolokacyjnej ze wskazaniem dokładnej
lokalizacji oraz ilości dostępnej powierzchni kolokacyjnej,
 listę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (CPE) kompatybilnych z Siecią POPC.
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