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Bilaga 1b Beskrivning av NetBusiness Connect
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Inledning

1.1 Allmänt
NetBusiness Connect används tillsammans med NetBusiness Web.
1.2 Certifikat
NetBusiness Connect använder certifikat för SSL-kryptering. Skanova och Operatören ska utväxla
certifikat med fullständig CA-kedja (Certificate Authority).
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Tekniskt beskrivning

2.1 Allmänt
Kommunikation via NetBusiness Connect sker som transaktioner av dokument (överföring av strukturerad
information) mellan Parterna; se nedanstående schematiska bild.
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2.2 Tekniska kundgränssnitt
Nedanstående tekniska gränssnitt finns att tillgå för Operatören:
(i) NEBI Ws för förfrågan, beställnining och felanmälan
För NeBI Ws består transaktionerna av XML-data
(ii) VMS för GIS-data
För VMS består svarstransaktionen av en bildfil med den information som är aktuell för tjänsten
som anropas
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Anvisningar för gränssnitten och specifikation och formatering av överförd information framgår av
dokument som Skanova tillhandahåller via NetBusiness Web under rubriken ”Teknisk information”.
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Implementering

För inkoppling av Operatören mot valt gränssnitt, upprättas en gemensam tidplan.Testförfarandet för
respektive gränssnitt beskrivs i anvisningarna för respektive gränsnintt.
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Ändring av NetBusiness Connect

Ändring som påverkar befintligt gränssnitt får införas tidigast nittio (90) dagar efter det att Skanova lämnat
information om ändringen. Ändringen meddelas och beskrivas på funktionellnivå etthundraåttio (180)
dagar innan ändringen införs. Där så är möjligt kan Skanova erbjuda operatören, efter särskild
överenskommelse, att ändringen införs parallellt med befintlig version.
Ändring som inte påverkar befintliga gränssnitt får införas tidigast trettio (30) arbetsdagar efter det att
Skanova lämnat information om ändringen.
Ändring ska specificeras så att Operatören kan vidta nödvändiga åtgärder. Operatören kan vid behov
begära kompletterande dokumentation, sådan begäran ska ske skriftligen.
Operatören kan begära test av ändrad funktionalitet. Skanova äger rätt att begära ersättning för sådana
tester.
Vid införande av ändrad funktionalitet, beaktar Skanova utfallet från samtliga operatörers tester. Om dessa
sammantaget visar att NetBusiness Connect för flertalet operatörer kommer att fungerar sämre med den
ändrade funktionaliteten, kan Skanova besluta att senarelägga införandet av ändringen. Krav på
senareläggning av införande skall ha inkommit skriftligt till Skanova senast tio (10) arbetsdagar innan
ändringen är planerad att införas.
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Dokumentändringsinformation

Uppdaterat kapitel 2.2 med information om VMS
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