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Namn, nummer and adresser - Global översikt

SG2 lead SG in 

numbering

WTSA Res. 20

SG13 lead SG in FN/IMT-

2020/ICN/CCN/Cloud

NTECH and Smart M2M

Future network naming

and addressing schemes

EU Regulations

Fora (not SDO)

Mobile networks

Corporate networks

Domain names

IP-/SIP-addresses

Mobile networks SA/CT

Future task accordning

to EECC directive?

ECC WG NaN

Other regions…

SG20 lead SG in IoT 

identification



ITU
• Bildades 1865 i Paris –

Sverige medlem sedan 

1866

• Ligger i Geneve sedan 

1948 och en del av FN 

sedan 1949

• Tre sektorer – T, R och D

• Primära syfte – hantering 

av spektrum, fungerande 

elektronisk kommunikation 

mellan länder, samt vissa 

nummerfrågor



ITU

Plenipotentiary 
Conference

ITU 
Council

General 
Secretariat

ITU-R

(radiocommunication)

WRCRA

ITU-D

(development)

WTDC

ITU-T

(standardization)

WTSA



ITU-T SG2
• T – standardisering

• SG ansvarig för nummerrekommendationen E.164 och världens alla landskoder (typ CC 46 

för Sverige och globala koder som t.ex. CC 883 för globala tjänster)

• SG2 ansvarig för andra rekommendationer för nummer och adresser – t.ex. E.212 för IMSI 

som finns på SIM-korten

• Ca 100 deltagare från hela världen

• Möts 1-2 ggr om året i Geneve

• Deltagarna är främst operatörer och regulatoriska myndigheter, och några få tillverkare

• Senaste mötet var i april 2017

• Nästa möte november/december 2017



Vad gör PTS på SG2

• Bevakar olika frågor inom 

området – kan lyfta en specifik 

fråga/problem

• Delta i eller leda arbetsgrupper 

som tar fram nya/reviderar 

rekommendationer

• Kan vara editor (PTS är det för 

E.101 och E.212)

• Allt arbete ”contribution driven”



Aktuella SG2-frågor

• Arbete inom M2M/IoT-området för sådana 

applikationer/tjänster som är i behov av 

globala E.164-nummer

• Landskod (CC) 878 kommer att allokeras för 

M2M/IoT (tidigare använd för UPT)

• Nummer under CC 878 skulle kunna 

användas för det europeiska eCall-initiativet

• Ny rekommendation (E.IoT-NNAI) och revision 

av E.164.1 för tilldelningar under CC 878



Aktuella SG2-frågor

• E.118 – telefonkortsnummer på SIM-kort.

• GSMA har specificerat nya 

”telefonkortsnummer” för embedded SIM 

(eUICC) för M2M/IoT – dessa IIN:er är 3 

siffror långa och är tänkt att tilldelas 

tillverkare

• Dagens IIN, enligt E.118, är 2 siffror och 

tilldelas operatörer av PTS

• Översyn kommer att ske av E.118



Aktuella SG2-frågor

• 3GPP MBMS-tjänster (multimedia broadcast 

multicast serivce)

• Mobiltjänst för enbart mottagning av TV-

sändningar

• Mobilabonnenten ska, enligt 3GPP, inte 

behöva ett mobilabonnemang för att se TV

• ETSI/3GPP har begärt en allokering av en 

specifik MCC/MNC för MBMS-tjänster



Aktuella SG2-frågor

• E.157 – CLI (A-nummer) mellan länder

• Rekommendationen håller på att ses över att 

göras med signaleringsoberoende (tidigare 

främst ISUP-inriktad)

• CLI kan lättare manipuleras i IP-baserade 

nät och en revision av E.157 är ett försök att 

få ökad trovärdighet vid överföringen av CLI 

mellan länder och mellan olika nättekniker

• Ytterst blir slutkunden lidande när CLI 

manipulerats



Aktuella SG2-frågor

• ENUM

• Ett frågeformulär ska snart gå ut om i vilken 

skala ITU:s medlemsländer och operatörer 

går över till [Infrastructure]-ENUM för 

hantering av NP i framtida nättekniker

• PTS tänkte skicka detta vidare till 

operatörskollektivet i Sverige så att svar kan 

inlämnas direkt till ITU


