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NaN struktur 



CEPT ECC WG NaN 
• Grundat 1959 i Montreux av ”PTT-aktörerna” (typ Televerket) 

i Europa 

• Regulatörsgrupp sedan 1992 

• Behandlar mest spektrumfrågor 

• NaN – hanterar nummer och nätfrågor 

• Ca 40-50 deltagare från de 48 medlemsländerna 

• Plenarmöte 2 ggr om året på olika platser – plus ett antal 
undergruppsmöten 

• Senaste Plenar-möte var i oktober 2014 i Oslo 

• Kommande Plenar-möte är i slutet av april i Frankrike 



NaN undergrupper 

• PT ES (Emergency Services) 

• PT FNI (Future Numbering Issues)  

• PT NP (Number Portability)  

• PT TRIS (Technical Regulatory Issuse) - Bevakar inte PTS 

• TF LTE (Long Term Evolution in numbering, naming and 
addressing och NaN:s strategigrupp) 

 

 



Vad gör PTS på CEPT ECC WG NaN? 

• Bevakar olika frågor inom området 

 

• Har möjlighet att bidra inom området genom att 
lyfta/presentera en specifik fråga/problem 

 

• Plenary-mötena beslutsfattande när ett dokument 
(Decision, Recomendation, Report, Green paper) anses 
klart för vidare beredning 

 



PT ES 
• Följande aktiviteter är planerade i gruppen: 

• ECC Rapport - Utvärdering av olika alternativ för ett harmoniserat genomförande av 

A-GNSS i Europa. 

• ECC Report - Studera larmcentralernas statistik för noggrannhet och tillförlitlighet i 

lokaliseringsuppgifterna. 

• ECC-beslut och intern rapport. Inrätta en databas för att stödja larmcentralerna med 

kontaktuppgifter. 

• ECC Rapport - Tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter från privata nätverk. 

• Följa händelseutvecklingen av ETSI M.493. 

• Frågan om OTT leverantörer av telefonitjänster (hur vi definierar tjänster som Skype 

och deras relation till 112 bestämmelser 

 



PT FNI 
• Följande aktiviteter är planerade i gruppen: 

• Extra-territoriell användning av E.164-nummer – CEPT behöver skaffa mer input från 

marknaden om behov, krav och förekomst 

• Höll en publik Workshop om detta i Bryssel den 27/1 – ca 50 delegater 

• Aktörerna tycker CEPT:s rapport ECC 194 är för restriktiv 

• Mycket sker idag utan NRA:er vetskap… 

• Nästa steg är att ta fram en ECC Recommendation om vilka principer som bör 

gälla vid extra-territoriell användning av E.164-nummer – olika tillämpningsfall 

ska även lista med fokus på M2M/IoT-tillämpningar och ev. revision av ECC Report 

194 

 



PT FNI 
• ECC Report 212 – Rapport som togs fram 2014 om MNC-utvecklingen och 

lämpliga åtgärder för CEPT:s medlemsländer och ITU-T SG2 

• CEPT bidrag till ITU-T SG2 om att förändra E.212 i juni 2014 

• E.212 öppnad baserad på CEPT:s bidrag 

• Motbidrag till CEPT:s bidrag till mars-mötet för ITU-T SG2 

• E.212 rensad från CEPT:s förslag i Annex B (annexet som beskriver hur NRA:er bör 

tilldela MNC:er under geografiska MCC:er) 

• Nytt SG2-möte i oktober – CEPT håller på att förbereda nytt bidrag mot Annex B i 

E.212 

 



PT FNI 
• eCall – CEPT har noterat att nummerfrågorna är ganska oklar för eCall och gruppen 

har därmed påbörjat arbete med en ECC Recommendation om numrering för eCall 

• Resellers användning av nummerkapacitet studeras 

• Tilldelning av nummerkapacitet till aktörer som inte är anmälda studeras 

• Nummerbehov för OTT-aktörer  

 

 



PT NP  
 • Följande aktiviteter är planerade i gruppen: 

• ECC Rapporter 

• Rapport 1 beskriver hur NP data från en central referensdatabas (typ SNPAC) ska 

kunna användas av fler aktörer, s.k. tredje parts användning – tänkt att gå ut på publik 

konsultation senare i vår och därefter framtagande av ECC Recomendation . Lite oklart 

om även tillgång kan ges till referensdata i länder som saknar CRefDB – se figur 

• Rapport 2 beskriver CLI (A-nummer)-frågor. Rapporten fokuserar på hur A-nummer 

hanteras när ”telefonitjänsten” tillhandahålls av annan aktör än den som NRA tilldelat 

telefonnumret till – två fall: 

• Andra aktören tillhandahåller tjänsten över samma abonnentanslutning som den som 

tilldelats telefonnumret 

• Andra aktören tillhandahåller tjänsten över annan abonnentanslutning än den som 

tilldelats telefonnumret 



PT NP 

• Pågående andra arbeten - exempelvis 

• Byta av tillhandahållare av M2M-tjänster 

• Slutanvändares rättigheter till nummer 

• Harmoniserade nekande-regler vid porteringar – översyn av abonnemangsvillkors 

hinder för porteringar 

• Effektiv valideringsprocess vid porteringar 

• Winback-regler vid porteringar 

• ENUM-liknande lösningar för NP i framtida nät (NGN) 

 



TF LTE (Long Term Evolution in numbering, 
naming and addressing  

• Årlig översyn av Grönpapper om framtida namn-, nummer- och 

adresseringsaspektet 

• Arbetar även med NaN:s strategiska frågor 

• Försöker analysera trender som påverkar nummerområdet 

• Framtida inriktning för NaN 

• Globalt nätverkande inom namn-, nummer- och 

adresseringsområdet – dock något fragmenterad… (se bild) 

• Nästa möte i september 2015 

 


