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2020-12-022

Agenda för dagens webbinar!

- Allmänt kring CESAR2

- Import APs

- Frågeverktyget

- Anslutningspunkten

- Områdesnoder och MeetMe-punkter

- Produktområden

- Produkter

- Hur sitter dessa ihop

- Direktorder

- API
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2020-12-023

Inloggning sker via browser!
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eller API ….
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2020-12-025

CESAR bygger på kartan
WMS-tjänster från Metria på adresser och kartan
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2020-12-026

CESAR2 jobbar med 

säljområdet för att visa

affärsmöjligheten
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2020-12-027

CESAR2 jobbar med 

produktområden och produkter för att visa 

affärsmöjligheter

Svartfiber fastpris
Zon 3

Svartfiber fastpris
Zon 2

Svartfiber fastpris
Zon 1
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CESAR2 jobbar med 

anslutningspunkter för att visa 

anslutningsmöjligheter
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Anslutningspunkter: 25 November 2020

Nationella Operatörer som använder API idag är:
IP-Only (gamla och DGC), Tele2 (gamla och TDC och 
ComHem), Telenor (håller på att implementera), Telia
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Importera Anslutningspunkter Cesar2

Vad behöver man?

- Importmall

- Kokboken

- Mappningsfil

- Er information om era punkter, koordinater, adress, status m.m.

Maila                                                          eller                                                         för att få dessa filer skickade.
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Kokbok                          Mappningsfil

Mappningsfilen – Här sätter du in rätt koordinatsystem

Kokboken (Instruktionsbok för ifyllning av Importmallen)



WWW.SSNF.ORG | SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN

https://www.ssnf.org/nat-i-varldsklass/CESAR/

På vår hemsida finns filmer om import av anslutningspunkter

Där finns en steg för steg video för:

• Kokboken

• Sammanställd Importfil

• Sammanställd Mappningsfil

• Hantering av Importfil med Notepad++

• Importering av punkter
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Frågeverktyget – Vad kan man göra?
Man kan använda sig av Frågor, Rapporter & Sök
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En del av Frågeverktygets funktioner
Du kan se information som:

- Antal förfrågningar

- Antal offerter

- Antal Avtal

- Total eller enskilda summor 

om offerter eller avtal

- Information mot en specifik

säljare/köpare

Och mycket mera.

Du kan även exportera allt

du hittar här till Excel & PDF.
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I syfte att optimera din Cesar2 för Direktorder så tittar vi 

nu lite närmare på anslutningspunkt, produktområde, 

områdesnod/MeetMe och produkt!
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Anslutningspunkt: AP
Anslutningspunkt är en nod som ansluter fastigheter av olika slag till nätet. 

Det kan vara: Villor,  Flerfamiljshus, Galleria, Företag, Övriga byggnader, Master

Anslutningspunkten (AP) tillhör en nätägare/säljare (1).  Den kan ha ett namn(2) och ett unikt ID (3).

(AP) kan ha Gatuadress, postnummer och Ort samt en Fastighetsbeteckning kopplat till sig(4).

Förmågan(5) på AP kan visas med bockrutor där inplacering, Svartfiber, Ethernet, Våglängd, 

Kanalisation, Mast går att bocka i för att tydligare tala om för köpare vad som går att leverera för 

typ av tjänst och anläggning.

Fastighetstyp (6) kan vara SDU, MDU, Galleria, Företag.

Inkopplingstatus (7) kan vara Odefinerat, OnNet, NearNet eller OffNet. För att kunna göra en 

direktorder

så måste status vara definerat.

AP kan användas till att fylla formulärsinformation kring adress i förfrågan om bockruta (8) är ifylld

Övrig info(9) kan fri information skriva för att förtydliga eller hänvisa till något specifikt.
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(3) , (7) samt nya fastighetstyper (6) 

är nytt i senaste uppdateringen
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Områdesnod

Områdesnod är en nod som möjlighet till inplacering finns och ansluter 

anslutningspunkter (AP)

Områdesnoden tillhör en nätägare/säljare (1).  Den kan ha ett namn(2) och 

ibland ett unikt ID (3).

(AP) kan ha Gatuadress, postnummer och Ort samt en Fastighetsbeteckning 

kopplat till sig(4).

Förmågan(5) på en områdesnod kan visas med bockrutor där inplacering, 

Svartfiber, Ethernet, Våglängd, Kanalisation, Mast går att bocka i för att 

tydligare tala om för köpare vad som går att leverera för typ av tjänst och 

anläggning.

Fastighetstyp (6) kan vara SDU, MDU, Galleria, Företag.

AP kan användas till att fylla formulärsinformation kring adress i förfrågan om 

bockruta (7) är ifylld

Övrig info(8) kan fri information skriva för att förtydliga eller hänvisa till något 

specifikt.

Inplaceringsprodukter (9) kan defineras och erbjudas i områdesnoden i 

klasserna D och E enligt PTSFS 2015:2 och 2020:1.
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MeetMe-punkt säljare
MeetMe-punkt är en nod som möjlighet till inplacering finns och ansluter 

områdesnoder, anslutningspunkter(AP) samt är en anslutningspunkt för 

operatöre/köpare till nätägaren.

MeetMe-punkten tillhör en nätägare/säljare (1).  Den kan ha ett namn(2) 

och ibland ett unikt ID (3).

(AP) kan ha Gatuadress, postnummer och Ort samt en Fastighetsbeteckning 

kopplat till sig(4).

MeetMe-punkt kan användas till att fylla formulärsinformation kring adress i 

förfrågan om bockruta (5) är ifylld

Om säljaren har inplacering (6) att erbjuda för köpare ska denna bockruta 

bockas i.

Övrig info(7) kan fri information skriva för att förtydliga eller hänvisa till något 

specifikt.

Inplaceringsprodukter (8) kan defineras och erbjudas i MeetMe-punkten i 

klasserna A, B och C enligt PTSFS 2015:2 och 2020:1.
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Produktområde: Områdesnod och område

Områdesnod 

(1)

Produktområde

Svartfiber (2)

1

2

Ett produktområde (2) innehåller produkter. I detta fall 

svartfiber mono alt. par-produkter.

Produktområdet knyter man till en eller flera 

områdesnod/er alt. MeetMe-punkt/er (1).

Detta utgör A-punkt i förfrågan. Om flera noder/punkter 

finns kopplade till ett produktområde så måste det vid 

beställning köparen välja vilken A-punkt som ska 

användas. Finns det endast en punkt kopplad så sker 

valet av a-punkt automatiskt.
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Exempel Produktområden
Möjlighet att koppla en eller flera 

områdesnoder/MeetMe-punkter 

till de olika Produktområdena.

Ramavtalsområden kan också 

ha samma form och placering

Som övriga Svartfiberområden. Områdesnod

MeetMe

Fastpris Ramavtal Svartfiberområde

Fastpris Ethernetområde

Fastpris Svartfiberområden

Säljområde
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Produktområde:  Produkter - mono

Ett produktområde (21 innehåller produkter. I detta fall 

svartfiber mono alt. par-produkter.

Du kan skapa produkter för olika typer av inkopplingsstatus (2)

samt för olika ändamål (3).

På så sätt kan du lägga in olika priser för olika förutsättning i ett 

fastprisområde.,

Inkopplingsstatus Ändamål

1

2 3
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Produktområde:  Produkter - mono

Det är viktigt om ni redan har gjort produktområden att ni kompletterar med inkopplingsstatus och ändamål.

Om ni inte gör det så kommer det inte gå att göra en direktorder på ett område som har anslutningspunkter, produktområden och definerade tjänster.

Ej komplett produkt för att möta Direktorder kraven. Komplett produkt som har alltid definierat för att Direktorder ska vara möjligt
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Produktområde:  Produkter - mono

Områdesnod kopplas till 

svartfiberområde fastpris! 

Länkad Områdesnod/MeetMe-
punkt
till ditt Produktområde.
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Hur vi sätter en sammanhang i detta!

1 2 3 4

Anslutningspunkt Områdesnod/MeetMe Produktområde Produkter

Direktorder kan göras!
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Glöm ej att göra er synliga för köpare!

För att köpare ska kunna se noder och Meeme-punkter

Så måste ni gör dem tillgänglig för köpare. 

Under flikarna ”Noder” och ”meetme-punkter” så lägger 

ni till köpare.

Om inte köpare kan se Noder och MeetMe så går det 

inte att göra en direktorder.



WWW.SSNF.ORG | SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGEN

Exempel: Direktorder

En köpare vill lägga en 

direktorder på adressen 

”Kuppdamsvägen 10” på 

en monofiberprodukt.
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Exempel: Direktorder: kriterier

Områdesnod Anslutningspunkt Produktområde
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Exempel: Direktorder: Lägg in förbindelse

Adressen fylls i!

Komplett adress hämtas

och produkter i visas!

Produktt väljs!
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Exempel: Direktorder: Välj områdesnod
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Exempel: Direktorder: Ändamål, antal m.m.
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Exempel: Direktorder: Spara!
Allt ser bra ut. 

Tryck på spara 

och skicka sedan 

din Direktorder!

Vald produkt

Vald produkt

Ifylles!
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Tack så för mig. 

Frågor?

Rasmus Rahm
Teknisk Projektledare
Rasmus.rahm@ssnf.org
08-214 710


