
F U N K T I O N S B E S K R I V N I N G

Öppet API för direktaktivering
från Tjänsteguiden 3.0

Första versionen av funktionsbeskrivningen för ett öppet API 
mellan Tjänsteguiden och de på marknaden förekommande 
provisioneringssystemen.
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Bakgrund
Möjligheten att direktakviera tjänster har efterfrågats under en längre tid, såväl från 
tjänsteleverantörer som stadsnät. Anledningarna till det är flera:

a) Den manuella hanteringen tar tid och kostar stora pengar, både hos stadsnäten och 
tjänsteleverantörerna. En automatisering skulle innebära stora 
kostnadsbesparningar.

b) För kunden upplevs det irriterande att, när man väl hittat den tjänst man vill ha, 
studsa iväg till tjänsteleverantörens hemsida för att börja på nytt att hitta fram till 
beställning. 

c) Stadsnätets Tjänsteguide är den naturliga platsen att söka tjänster och kunden bör 
kunna fullfölja hela processen inom ramen för Tjänsteguiden.

Syfte
Målet med projektet är att så långt det är möjligt helautomatisera denna val- och 
köpprocess som likväl är en order- och aktiveringsprocess. Det innebär att ett nära 
samarbete mellan Tjänsteguiden och stadsnätets provisioneringslösning måste skapas. 

Funktionen ska även kommunicera med tjänsteleverantörens orderprocess, vare sig 
den sker manuellt eller automatiskt.

Schematisk överblick
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Processen steg för steg

Tjänsteguiden Provisioneringssystemet

Med provisioneringssystem menar vi de processer och system som stadsnätet 
använder för att aktivera en kund utifrån en beställning.
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a. kunden dirigeras till stadsnätets Tjänste-
guide på Internet som har en särskild 
förstasida med information för 
förstagångskunder som upplyser om att 
han måste börja med att beställa en 
Internettjänst

b. Tjänstegudein redirectar en förfrågan till 
stadsnätets provisioneringssystem (ev via 
en proxyserver) och efterfrågar kundens 
port-ID (eller liknande). Systemet 
returnerar besökaren med rätt ID.

1. En ännu inte aktiverad kund sätter i 
nätverkskabeln i stadsnätsuttaget 
och skriver in www.ikea.se i sin 
webbläsare

4. Om tjänsten kan direktaktiveras 
skickar API en aktiveringsorder till 
provisioneringssystemet

5. Tjänsteguiden veriferar och 
meddelar kunden att tjänsten är 
aktiv

2. En icke-aktiverad eller aktiverad 
kund surfar till Tjänsteguiden och 
beställer en tjänst

7. Om tjänsten inte kan direktaktiveras 
skickar API:et en beställningsorder 
till provisioneringssystemet

3. API frågar om portens status

c. Provisioneringssystemet skickar tillbaka 
information om tjänsten kan 
direktaktiveras eller inte samt annan 
statusinformation 

d. Provisioneringssystemet aktiverar tjänsten 
på porten och lagrar beställnings-
informationen

8. Alla beställningsorder sparas i 
Tjänsteguidens Orderdatabas som 
skickar beställningen till 
tjänsteleverantören antingen som 
mail eller automatiskt via API

e. Provisioneringssystemet driver processen 
och aktiverar tjänsten när alla kriterier är 
uppfyllda
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1. Kunden kan komma till Tjänsteguiden antingen via t ex ett NATat svart-IP eller 
direkt via en aktiv port och sin Internetleverantör

2. Först när kunden hittat tjänst och klickar på Beställknappen skickas han (bakom 
kulisserna) till en server i stadsnätet som hämtar kundens port-ID och returnerar 
det till Atlas.

3. När svaret innehåller ett port-ID får kunden fylla i sin beställning. Sedan går 
processen via API:et till provisioneringssystemet som svarar på ett antal frågor.

4. Beställningsordern skickas därefter till systemet och sparas i en Orderdatabas. 
Såväl stadsnätet som tjänsteleverantören har access till sina beställningar i 
databasen.

5. Orderdatabasen skickar beställningen till tjänsteleverantören, antingen som mail 
eller automatiskt via API till leverantörens system.

Specifikation

Specifikationen för dataanropen och kommunikationen mellan systemen redovisas i 
en separat API-specifikation som uppdateras löpande och finns på 

http://www.stadsnatsfabriken.se/special/activation.php

Ambitionen är att vi ska kunna presentera Specifikation 1.0 i oktober.
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Flyttanmälan, Mina sidor och mervärden i API:et
Förutom att automatisera orderhantering och aktivering ska vi också ta höjd för andra 
manuella och tidskrävande funktioner, t ex flyttanmälan.

Det öppna API:et medger att vi skapar Mina Sidor för varje stadsnätskund, där flera 
automatiserade funktioner kan göras, till exempel

a) Personuppgifter (kopplade till port-ID) 1

b) Flyttanmälan, ta med mina tjänster

c) Visa mina tjänster

d) Ändra på mina tjänster (ändra hastighet, tilläggtjänster etc)

e) Visa driftstatus och trafikinformation

f) Ärendehantering

g) Lägga till tjänster -> via Tjänsteguiden

h) Nås av information och erbjudanden från stadsnätet

i) Mina samhällstjänster

Flyttanmälan kan göras på sådant sätt att kunden deaktiverar (parkerar) sina tjänster 
på nuvarande port och reaktiverar dem igen från den nya porten. Via API:et kan vi 
kontrollera att de är möjliga på den nya porten. 
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1 all datalagring av personuppgifter kommer att ske enligt principen om samtycke (PUL) och kommer 
inte att lämnas ut till utomstående part.



Personlig inloggning

Mina Sidor innebär att varje kund har ett eget login, som efter registrering används 
som identifiering. Det innebär t ex att kunden kan sitta på jobbet och beställa tjänster 
till sitt stadsnätsuttag hemma. 

Registrerade medlemmar ger oss möjligheter till

a) statistik

b) riktade utskick och kampanjsidor på webben

c) enkäter via webben

d) diskussionsforum för medlemmar

e) betygssättning av tjänster och leverantörer

Följ projektet på 

http://www.stadsnatsfabriken.se/blog
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