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PROGRAM

• Smallworld og telekommunikasjon

• Entreprenørenes utfordringer

• Prosessene med dokumentasjon

• Prosess # 1, video

• Prosess # 2, video

• Oppsummering



SMALLWORLD OG 
TELEKOMMUNIKASJON

• Smallworld leverer nettinformasjon som gir telekom-selskapene 
bedre data om sine kunder 

• Smallworld leverer nettinformasjon som gjør det enklere for 
operatørene å løse sine oppgaver 



SMALLWORLD

• DATAMODELL for fysisk nett

- Ute i geografien � Traseer, noder, skap, kummer, bygg, etc. 

- Inne i grøfter, bygg og rom � skjøtebokser, rør, fiber, hyller, kort 
og porter, etc.

- Funksjonell logisk datamodell, tett integrert og rask, for 
kapasitet, samband og tjenester

- Planlegging og dokumentasjon i samme applikasjon

- Prosjekter og prosjektflyt

• INTEGRASJONER

- Kundesystem, Ordresystem, Overvåking, Vedlikehold etc.



ENTREPRENØRENES 
UTFORDRINGER

• Entreprenørene dokumenterer nett for flere netteiere

• Prosessene er gjerne svært forskjellige

• Smallworld gir entreprenører og netteiere gode 
verktøy



PROSESSENE

PROSESS 1 –
Fortettingsprosjekt, villa
• Entreprenør bygger og 

skjøter fibernettet, basert på 
grovplan

• Fibernettet dokumenteres 
etter bygging, med skjøting 
og oppkobling av 
leveranspunkter

PROSESS 2 –
Borettslagsprosjekt

• Fibernettet dokumenteres så 
langt som mulig før bygging, 
med skjøting og utplassering 
av utstyr

• Entreprenør bygger og 
skjøter basert på detaljene i 
det planlagte nettet

Smallworld har utviklet automatiseringsverktøy i samarbeid med netteierne.

Netteierne har forskjellige prosesser. 2 eksempler presenteres.



AUTOMATISERT FTTH-
DOKUMENTASJON FOR 
PROSESS 1



Blokk med leiligheter

Skjøteskap

Trasé

Rekkehus



ELEMENTER SOM AUTOMATISERES

1. Plasser ut kundeutstyr (CPE)

2. Koble CPE mot Leveransepunkt

3. Trasé og rør til CPE

4. Fiberkabel med kveil fra skjøteskap til 
CPE

5. Koble fiber i skjøteskap, fibernummer 
velges først manuelt

6. Koble fiber i CPE



VIDEO #1

C:\Users\sverre\Desktop\XYZ Smallworld 20150114\FTTH verktøy - Prosess 
1.mp4



OPPSUMMERT

Prosess #1 har vist:

• Sluttdokumentasjon av område som fortettes

• Basert på detaljert underlag fra entreprenør

• Verktøy for automatisert FTTH-dokumentasjon 
reduserer tidsforbruk til en brøkdel av tiden det 
normalt ville ta med kun manuelle verktøy.



AUTOMATISERT FTTH-
DOKUMENTASJON FOR 
PROSESS 2



Blokk med leiligheter som skal planlegges/dokumenteres

Blokk med leiligheter

Skjøteskap

Trasé

Rekkehus



ELEMENTER SOM 
AUTOMATISERES

1. Plasser ut kundeutstyr (CPE)

2. Koble CPE mot Leveransepunkt

3. Rør og fiber fra skjøteskap til CPE

4. Koble fiber i skjøteskap

5. Glattskjøt i skap



VIDEO # 2

C:\Users\sverre\Desktop\XYZ Smallworld 20150114\FTTH verktøy - Prosess 
2.mp4



OPPSUMMERT

Prosess #2 har vist:

• Planlegging og dokumentasjon av en blokk med 
leiligheter

• Flere regler, her også for skjøting, gir muligheten for en 
større grad av detaljert planlegging før bygging

• Verktøy for automatisert FTTH-dokumentasjon 
reduserer tidsforbruk til en brøkdel av tiden det normalt 
ville ta med kun manuelle verktøy.



GEVINSTER

• Kvalitet

• Konsistens

• Færre feil

• Lavere kostnader i nettets 
levetid



SPØRSMÅL?

Smallworld på nett

Lars Ihler, Smallworld Systems AS

lihl@smallworld.no

92237410



WEBKLIENTEN 
SMALLMAP

E:\XYZ Smallworld 20150114\Smallmap_Prosess1.mp4


