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Denna presentation är kompletterad med kommentarer för att förtydliga vissa av bilderna. Om du är 
intresserad av att veta mer om Hubory och vad vi menar med att vi förenklar och automatiserar 

stadsnätsaffären ser vi fram emot en kontakt. 

johan.hagert@hubory.se 
0704499313  

mailto:johan.hagert@hubory.se


Kort om Hubory
Grundades 2015 med visionen att förenkla och automatisera öppna-nät affären genom en smart API Hub (en 
system- och stadsnätsaggregerande hub). Första stadsnätet kopplades upp under 2016 och lösningen har sedan 
dess kompletterats med funktionalitet och utvecklats med hjälp av feedback från användare (tjänsteleverantörer 
och stadsnät).

Hubory HUB (API Hub / API Tolk) gör det möjligt för 
tjänsteleverantörer att hantera grundläggande funktioner i olika 
stadsnät från ett enda gränssnitt - antingen via vårt 
webbgränssnitt eller via API (vi följer branschstandard och ser 
väldigt positivt på utökad API funktionalitet)

Idag är Hubory mitt uppe i Fas 2 vilket innebär att lösningen är 
intrimmad och förberedd att ansluta ett obegränsat antal 
stadsnät och användas av ett obegränsat antal 
tjänsteleverantörer. Hubory HUB är designad för att kunna 
hantera mängder av samtidiga transaktioner (felanmälningar, 
felsökningar, provisioneringar och avprovisioneringar). 
 Anslutningar till Stadsnätens 

provisioneringssystem och 
felhanteringssystem



HUBORY FÖRENKLAR OCH  

AUTOMATISERAR STADSNÄTSAFFÄREN

En lösning som 
adresserar några av de 

utmaningar tjänsteleverantörer 
som verkar i stadsnät tampas 

med



• Mail 
• Telefon 
• Webb 
• API

olika arbetssätt i olika stadsnät…

&

MYCKET ATT HÅLLA REDA PÅ

• Adresser

• Produkter 

• Paketeringar

• Priser


• Kampanjer

• Affärsregler


…svårt att förenkla och automatisera

Komplexiteten för 
tjänsteleverantörer, med många 

olika parter (Stadsnät/KO) som alla 
fungerar på lite olika sätt, leder till att det 

oerhört svårt att skapa automation i 
slutkundsgränssnitten - dvs att bygga 

slutkundsanpasade lösningar             

för tjänsteleverantörer i stadsnät

Beställning och felanmälan via:



ORDERHANTERING 
FELHANTERING

SYSTEMAGGREGERANDE HUB

ADRESSHANTERING

Genom att samla 
stadsnätens olika system för 

provisionering och felanmälan i ett enda 
gränssnitt kan vi skapa förutsättningar för att bygga 

de lösningar om slutkunder förväntar sig. Med Hubory 
får tjänsteleverantörerna 1st gränssnitt till flera stadsnät 

och Stadsnäten får en flexibel teknikpartner som tar 
hand om det externa TL API:et och ett 
användarvänligt webbgränssnitt för 

orderhantering och felsökning. 

Stadsnät 1  
BSS/OSS

Stadsnät 1  
Felärendesystem

Stadsnät 2

Stadsnät 3

Stadsnät 4

Tjänsteleverantör 1
Kundförväntningar 

Snabb service!
Utan bra 

adresskvalitet är det oerhört svårt 
att skapa automation. Därför har Hubory en 

egen adresstvätt som jämför och rättar upp adresser 
med automatik. Vi kan även erbjuda adressförvaltning 
som dels ser till att adresserna är korrekta men som 

även gör det möjligt att arbeta med fler attribut på 
varje adress än många 
provisioneringssystem 



KUNDFÖRVÄNTNINGAR
What consumers value most 

Genesys State of Customer Experience 

För slutkunder är det viktigt med snabb 
service, vi konsumenter ogillar helt enkelt att 

behöva vänta. 
Detta är en av flera undersökningar som pekar 

ut detta som en tydlig trend.

Slutkunder vill ha omedelbar service! 

Huborys syn på detta är att Stadsnät 
och Tjänsteleverantörer har ett 
gemensamt ansvar för att leverera en 
riktigt bra kundupplevelse. 

Vi tror att lösningen är förenkling och 
automation - att system måste bli 
bättre på att kommunicera och utbyta 
information med varandra.  

Genom att ansluta stadsnät till Hubory 
skapar vi förutsättningarna för just 
detta.



Huborys system- och stadsnätsaggregerande HUB är designad för snabba och 
transaktionsintensiva flöden. Förutom att kunna hantera provsioneringar, felanmälningar 
och felsökningar kan vi även integrera med andra lösningar som behöver snabb access 
till olika datakällor.  

Ett exempel som illustrerar nyttan av en systemaggregerande HUB och att överträffa 
slutkundens förväntningar på omedelbar service är en CHATBOT (en digital 
medarbetare).  

Vi är övertygade om att chatbot kommer att bli allt vanligare och av den anledningen är 
det självklart för oss att förbereda vår lösning för den typen av teknologi. Vilket vi nu har 
gjort och vilket är bakgrunden till vårt samarbete med Ebbot. 

På ebbot.ai/hubory  har vi tillsammans med Ebbot lagt upp ett exempel (det vi visade på 
Bredbandsbåten) på en chatbot i ett Stadsnätssammanhang

https://ebbot.ai/hubory.html
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