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 מבוא .1

 השירות .1.1

 כללי  .1.1

  ,יגברו האחרונות. מחלוקות יובאו לבירור בפני המשרדבכל מקום בו הכתוב בנספחים סותר את הוראות תיק השירות. 

  בבית לקוח  "(השירות)להלן: "ועד לשקע הראשון  ספק השירות לשנקודת החיבור מ על גבי רשת הוט טלקוםשירות גישה רחבת פס תספק הוט טלקום

  .בכפוף למגבלות טכנולוגיות ולקיומה של תשתית זמינה, הקצה

 הוט טלקום מבוססת על רשת תשתית האינטרנט בHFC  .)רשת היברידית של סיבים אופטיים וכבלים קואקסיאליים( 

  רשת האינטרנט בכבלים של הוט טלקום הוקמה על בסיס טכנולוגייתDOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification .)

 ללקוחות קצה.שיתופית ( על גבי רשת כבלים Dataלהעביר נתונים ) תהטכנולוגיה מאפשר

  ישמשו הן באספקת שירות תהליכי העבודה המתוארים בנספח זהBSA  הסיטונאית שירותי הטלפוניהוהן באספקת. 

 מטרת נוהל זה .1.1

  הסדרת תהליכי עבודה ליישום  תיק השירותBSAללא ממשקי וזאת לצורך העמדת מוצר מדף  א'שלב ב , בין ספקי השירות ובין הוט טלקוםAPI.  

 

 הגדרות במסמך זה .1.1

 המעוניין להתקשר עם בעל התשתיתבעל רישיון  – ""הספק או השירות ספק. 

 שירותספק המי שקשור עם  – לקוח הקצהאו  מנוי/לקוח ( בהסכם לטובת קבלת שירותים כמשתמש קצהEnd User.) 

 אינטרנטהגישה אל ספקי הבעלת תשתית  .טלקום הוט –הוט טלקום או  בעל התשתית . 
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 השירות באמצעותה מסופק רשת הוט טלקוםמ המהווה חלק ,מודם כבלים – מודם.  

 טלקוםרשת הליבה של הוט  – מקטע הליבה.  

 עשרות נתבימתבססת על ה ,טלקוםהוט רשת הגישה של  – / אגרגציה השיגמקטע הCMTS   כלל המודמים ברשת ההמקשרים בין-DOCSIS 

 קולים בין שכבות מידע. ופרוט תהמרמבצעים ו

  אגרגציהגישה/במקטע הליבה או במקטע ה ספק השירותטלקום אל הוט הממשק של  נקודת –נקודת החיבור . 

 השקע הראשון בבית לקוח הקצה. – הרשת סיום נקודת 
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 פירוט תהליכי העבודה .2

  נקודת החיבור .1.1

  אפשריות שתי תצורותאחת מטלקום בהוט יתחבר לרשת ספק האינטרנט: 

o שירותי  גיגה לשנייה. 1החיבור יבוצע ברוחב פס מינימלי של  לרשת הליבה של הוט טלקום. ותבסיב ישיר מגובהחיבור  – ליבת הרשתב

, כפי צד ג'  )בין אם במישרין ובין אם באמצעות יסופקו על ידי הוט טלקום, או עצמאית על ידי הספק או על ידי צד ג' לצורך החיבור תמסורת

 .הצדדים, על חשבון הספק(שיוסכם בין 

 או:

o המאגד מספר  אגרגציה חיבור לנתביבוצע  – אגרגציהגישה/מקטע הבCMTS'יסופקו על ידי הוט  לצורך החיבור . שירותי תמסורתים באזור

 .(, כפי שיוסכם בין הצדדים, על חשבון הספקצד ג'  )בין אם במישרין ובין אם באמצעותטלקום, או על ידי הספק 

 גלישהחבילות  .1.1

בשלב ראשון חבילות הגלישה הנמכרות ללקוחות הוט טלקום. בהמשך ניתן יהיה למכור עד יהיו שיירכשו על ידי ספק השירות ת גלישה( יו)מהירו הגלישה חבילות

בטווח חבילות הגלישה הנמכרות ללקוחות הקצה של הוט טלקום, ובכפוף למגבלות ו שיוגדרו בהתאם למגבלות התפעוליות והטכניות ברשת הוטחבילות נוספות  1

 פריסה בשטח והיתכנות מכירת המהירות הפרטנית. 

  מודם כבלים .1.1

  בטכנולוגיית מסוג מודם כבלים קצה לצורך אספקת השירות, יהיה על ספק השירות להתקין ציודDOCSIS . 

 ציוד הקצה יעבור בדיקות תאימות במעבדת הוט טלקום, ורק לאחר קבלת אישור פרטני לכל ציוד קצה ניתן יהיה לקלוט אותו במערכות הוט טלקום 

 ולהפעילו ברשת. 

 השירות, אשר לקוחות ספקילו טלקום הוט לקוחותל שירותית פגיעה תיגרם שלאלכך  על ידי ספק השירות ובאחריותו, בכפוף יסופקהכבלים  מודם 

  משותפת. רשת את אותה חולקים
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  הלקוח בבית השירות ספק מטעם טכנאי ידי על שיותקנו וככל אם, הנוספים הרכיבים לכלל הטכני המפרט את השירות לספקי תעביר טלקום הוט ,

 .RF-ה תשתית בסיס על הקצה לקוחות בבתי שיותקן אחר רכיב וכל מפצלים, מגברים ,שקעים, כבלים: זה ובכלל

  בנספח "דרישות סף לציוד קצה הפועל  כמפורטוהאישורים הנדרשים,  , ההיתריםציוד הקצה יעמוד בכל הדרישות הטכניות, דרישות הסף, המפרטים

 נוהל זה.מ כחלק בלתי נפרד ", המצורףDOCSISבטכנולוגית 

 
 

  אספקת השירות .3

 אופן הפעלת השירות .1.1

 כללי .1.1.1

  ובכפוף לזמינות התשתית בפועל. על ידי הוט טלקום שיוקם לטובת אספקת השירותיעודי מוקד יתיאום הזמנת השירות יתאפשר באמצעות , 

 יו לטובת הקמה במערכות ולטובת נהלי העבודה בין הוט טלקום וספק השירות, בטרם יפנו נציגי ספק השירות למוקד הייעודי בהוט טלקום, יהיה על

 להעביר את הפרטים הבאים:

o  ח.פ מספר 

o רלוונטיות להתקשרותדוא"ל וכתובות קשר  ישנא 

o הייעודיים של הספקשירות המוקדי בטלפון ואנשי קשר  פרמס 

o  הספקשל הרלוונטי פרטי מרכז הבקרה  

o טווח המספור ממנו יגיעו שיחות טלפון נכנסות למוקד הוט טלקום 

 תיאום טכנאים .1.1.1

  לקוחות ספקי השירות.טלקום והוט כל אפליה בהקצאת טכנאים או אפשרויות שיבוץ בין לקוחות תחול לא 
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 ה ככל שבעל התשתית, ובכלל זה המוקדנים והטכנאים הפועלים מטעמה, פועלת אל מול לקוחות הקצה בתיאום הגעה )חלונות הזמן, התראה מראש להגע

יועברו באופן זהה לנציגי ספק השירות לבית וכיוצ"ב(, יפעל ספק התשתית באופן זהה ושוויוני אל מול לקוחות ספק השירות, כאשר ההודעות והטלפונים 

 במוקד המתאים.

 ייקבע SLA תוך פרקי זמן מוסכמים וסבירים. למען הסר ספק, הפנייה מטעם טכנאי בעל התשתית הוט טלקום  ה מטעם ספק השירות לפניית טכנאילמענ

 תיעשה באמצעות שיחת טלפון למוקד ספק השירות ולא תיעשה באמצעות מסרונים.

  לקוחות טיפול בספקיות השירות, ובכלל זה תתקיים מערכת תמריצים אחידה לטיפול בלקוחות המסופק לתיקון התקלות לא תפלה בשירות הוט טלקום

 בעל התשתית, לקוחות של ספקיות שירות בעלות זיקה לבעל התשתית, ולקוחות של ספקיות שירות אחרות.

 

 ממשקי העבודה  .1.1.1

  לא יפנו למוקד השירות  של ספק השירות לקוחות הקצהללקוחות הוט טלקום, אלא למוקד השירות הייעודי. יפנו למוקדי השירות לא השירות נציגי ספק

 הייעודי.

 יכלול בכל פניה של נציג מטעם חברת הספק לביצוע הזמנה חדשה או שינוי כלשהו יבצע נציג מוקד השירות הייעודי בהוט טלקום תהליך זיהוי בסיסי ש

 הפרמטרים הבאים:את 

o  ספרות 1קוד ספק בן 

o  )זיהוי מספר הטלפון ממנו בוצעה ההתקשרות )יש לוודא כי השיחות יוצאות ממספר מזוהה 

 תף בכל פנייה מטעם ספק השירות עבור לקוחות שברשותו )שדרוג קצב, טיפול בתקלות, מעבר דירה וכד'(, יתבצע תהליך של אימות מספר המזהה המשו

 ק.אל מול קוד הספ

  אפיון שיועבר על ידי הוט טלקום לכלל ספקי  שיוקם על פיעד להקמתו העתידית של ממשק ממוחשב, ותבוסס על ממשק טלפוני הפעילות תבוצע ידנית

 השירות. 
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  )כולל קדם מכירה( שירותוהפעלת הזמנת  .1.1

 הקצה ית לקוחבב בפועלכבלים , ובכפוף לזמינות תשתית תהליך קדם המכירה והזמנת השירות יבוצעו מול המוקד הייעודי לתמיכה בשוק הסיטונאי. 

 :הפרטים הנדרשים לצורך הזמנת שירות 

o  מדוייקתכתובת 

o (מאפייני השירות )רוחב פס ותצורת חיבור 

  שיימסרו:במקרה בו קיים לקוח פעיל בהוט, לצורך אימות הפרטים של הלקוח תתבצע יידרשו הפרטים הבאים, תוך בדיקת התאמה בין המזהים 

 :מס' תעודת זהות בצירוף אחד מהבאים 

  כתובתMAC של ציוד הקצה המספק אינטרנט 

 1 )ספרות אחרונות של אמצעי תשלום )כרטיס אשראי / חשבון בנק 

 מס' לקוח כמופיע בחשבונית 

 או לחילופין:

  כתובתMAC :של ציוד הקצה המספק אינטרנט בצירוף אחד מהבאים 

 מהבאים: מס' תעודת זהות בצירוף אחד 

 1 )ספרות אחרונות של אמצעי תשלום )כרטיס אשראי / חשבון בנק 

o  

 לטובת כל פנייה  שישמספק. מספר לקוח זה להוט טלקום והמשותפת ליהווה את מספר הלקוח במערכת מזהה, שת הלקוח יוקצה מספר לאחר הקמ

 .שירות או שינויים בובנוגע ל עתידית

  שירותוהפעלת התהליך הזמנת להלן:  
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 תקנהה .1.1

 כבלים בטכנולוגיית  מודםDOCSIS  ולמתן השירות.  הכבלים רשת גבי על מידע העברת שירותי לאספקת כבסיסמשמש 

  ,על ידי טכנאי הוט ויבוצעשקע הראשון בדירה ובדיקת תקינות העוצמות בחיבור ככל שנדרש . 

  על ידי הוט טלקום ספק השירות ורק על ידי טכנאים שהוסמכו לכךתבוצע על ידי טכנאי מטעם התקנת ציוד הקצה. 

 ובכלל, הלקוח בבית השירות ספק מטעם טכנאי ידי על שיותקנו וככל אם, הנוספים הרכיבים לכלל הטכני המפרט את השירות לספק תעביר טלקום הוט 

  .RF-ה תשתית בסיס על הקצה לקוחות בבתי שיותקן אחר רכיב וכל מפצלים, מגברים ,שקעים, כבלים: זה

  ספי העבודה התקינים לשקע ראשון בהוט טלקום ברמתTx ו-Rx ולמשרד התקשורת ויצורפו לתיק השירות יועברו לספקי השירות. 

  על ידי טכנאי הוט טלקוםלשקע ראשון בדירה  ההתקנהתיאור תהליך: 
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, ומאשר את ביצוע תחת המספר המזהה המשותף( נמצא בכתובת המופיעה 18)או נציג מטעמו מעל גיל הקצה להתחיל בביצוע התקנה, רק במידה ולקוח יהיה *  ניתן 

  טכנאיוואי המוצע על ידי התההתקנה בהתאם ל

 

 עבודת תשתית להשלמת התקנה .1.1.1

  ,במקרים אלו  לצורך השלמת ההתקנה.הקצה כי נדרשת עבודת תשתית בחצר לקוח יתברר גם לאחר הגעת טכנאי מטעם הוט טלקום, במקרים מסוימים

  .והיא תיסרק להשלים את ההתקנההמתקין לא יוכל 

  נפרדת לביצוע העבודה לתאם עבודת תשתיתהשירות באחריות ספק . 

 שינוי במאפייני השירות .1.1

  ף הספציפיתחת מספר הלקוח המשותלכל לקוח עבורו נדרש שינוי שירות תיפתח הזמנה . 

 לבצע הזמנה חדשה במידת הצורך.  באחריות הספקויסגרו ללא ביצוע  השינויי שירות אשר לא יתאמו את התנאים והחבילות, לא יבוצעו. הזמנות אל 

  1.1.1כל שינוי שירות מצריך את זיהוי נציג ספק השירות לפי המופיע בסעיף . 

  הלקוח לא תואם את המופיע במערכות פניה בה מספר . פנייה ללא מספר לקוח, או המזהה המשותףבכל פנייה לשינוי שירות יש לציין את מספר הלקוח

 לא תטופל. –הוט טלקום 

 שינוי שירות .1.1.1

  ויצריכו את עדכון מערכות ה קוחבבית לטכנאי מטעם ספק השירות חלק משינויי השירות יצריכו ביקור-provisioning .באם הוחלף ציוד קצה 

  עם השלמת הפעולה במערכות הוט טלקום ישתנו  .יבוצע במערכות הוט טלקום)שנמוך/ שדרוג, הקפאה או ניתוק( מחשובית שינוי שירות אשר ניתן לבצע

 מאפייני השירות בהתאם לבקשה.

 בהוט טלקום תיאור תהליך שינוי שירות: 
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 מעבר דירה .1.1.1

  .לניהול מעבר דירה של לקוח יש לפתוח הזמנה לשינוי שירות מסוג מעבר דירה 

  לפני ביצוע ההזמנה בפועל. הקצה בהזמנת מעבר דירה יש לוודא באמצעות הממשק כי קיימת תשתית בכתובת החדשה של לקוח 

 ובדיקת תקינות העוצמות בדירהלשקע הראשון צע חיבור לבעל מנת  ,טכנאי מטעם הוט טלקום ישנו צורך בביקורהחדש במען  התקנעת ההב . 

 תיאור תהליך מעבר דירה: 
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 טיפול בתקלות

 ניטור וטיפול בתקלות .1.3

 כללי .1.3.1

 תינתן עד לשלב הממוכן, ככלל, מקטעי רשת הליבה של הוט טלקום מנוטרים על ידי מרכז הבקרה של הוט טלקום.  – תקלות במקטעי הרשת

לגבי צפי הטיפול עדכון  התראה טלפונית לכל ספקיות השירות בכל מקרה בו נדרש דיווח למשרד התקשורת בהתאם לנוהל אירוע מיוחד, הכוללת

 עדכון לגבי סיום הטיפול בתקלה.  , ככל הניתן, וכן יועברבתקלה זו

  תקלות במקטע שביןCMTSהמשפיעה על לקוחות של ספק השירות תועבר הודעהע זה במקטתקלה  שתאותרבמקרה  – /אגרגציה לבית הלקוח 

הגדרת התקלות  .עדכון לגבי סיום הטיפול בתקלהכן ו ,, ככל הניתןעם עדכון לגבי צפי הטיפול בתקלה זו ,מתאימה למרכז הבקרה של הספק

 .והיקף החומרה בהתאם לקבוע בתיק השירות

 לספק השירות תינתן היכולת לבצע ניטור לפרמטרים התקינים הדרושים לפעולת מודם הכבלים בבית הלקוח בעזרת  – הקצה תקלות בבית לקוח

 מערכת בקרה ייעודית למודם כבלים שתספק הוט טלקום ותשקף שקלול של הפרמטרים ההכרחיים לתקינות הציוד. גישה ל

 ממנה מושפע ציוד הקצה: תקלת רשת/בניין, או תקלה בדירה / ציוד הקצה. מהות התקלהביחס לתיתן אינדיקציה לנציגי ספק השירות  המערכת  

 .הוט טלקום אחראית על טיפול בתקלות עד השקע הראשון בדירה, ואינה אחראית לתקלות בדירה של לקוח הקצה 

 ההתקנה בבית הלקוח ו/או התקנה קצה שסיפק ספק השירות ו/או בשינוי מתווה ההיה ומקור התקלה הינו בציוד  – תקלות בצד ספק השירות

תיקון התקלה הינו  – ו/או שימוש בניגוד להוראות ההפעלה ו/או נזק שנגרם באחריות הלקוח לא מורשית שלא בוצעה על ידי הוט טלקום

יתברר באחריות ספק השירות. הוט טלקום תהיה רשאית אך לא חייבת לסייע לספק השירות בתיקון התקלה, בכפוף לתשלום. בנוסף, אם 

שהתקלה האמורה גורמת להפרעה ללקוחות אחרים של הוט טלקום או של ספק השירות או להפרעה ברשת, מבלי לגרוע מכל זכות אחרת אשר 

  .תהיה להוט טלקום הזכות לפעול לניתוק השירות הגורם להפרעה ברשת תעמוד להוט טלקום לפי הוראות כל דין או הסכם,

:תהליך טיפול בתקלהתיאור 
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 :בשקע ראשון על ידי טכנאי הוט טלקום תיאור תהליך טיפול בתקלה
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התיקון , ומאשר את ביצוע תחת המספר המזהה המשותף ( נמצא בכתובת המופיעה18)או נציג מטעמו מעל גיל הקצה רק במידה ולקוח  טפל בתקלהליהיה *  ניתן 

  טכנאיוואי המוצע על ידי התבהתאם ל

 

 אסקלציה  .1.3

  לתמיכה במקרים מורכבים ו/או מקרים שהמענה הראשוני שניתן להם לא פתר את הבעיה.יוקצו רפרנטים במוקד התמיכה 

  התמיכה של הספק ורק ים במוקדי רק על ידי בכיר. האסקלציה תבוצע ייקבע בעתידשאו דרך ממשק ייעודי ו/תבוצע טלפונית לרפרנטים אסקלציה

 .של תקלות חוזרות במקרים


