Introduktion til Bypass
Kort beskrivelse af funktionerne ved funktionen ”Bypass”. Fordele og ulemper beskrives kort,
ligesom en kortfattet opsummering er indsat sidst i dokumentet.
Til eksemplerne benyttes Telia Hasselager Fastnet nummerserie 88819700 -9799, hoved nummer på
PBX er 88819700.

Eksempel 1. Normal kald.
Et normalt kald fra PBX’en. 88819798 ringer til 28279798
Forudsætning for kaldet er at ISDN30 accessen er sat op til at vise lokal numre / individuelt A
nummer visning. Er ISDN30 accessen sat op til kun at vise hoved nummer, vil dette blive takseret
og vist hos B abonnent.
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Eksempel 2. Viderestillet kald via PBX
Et viderestillet kald, som en standard ISDN30 sættes op i Telia fast net.
86159352 ringer til 88819798, der har viderestillet til mobil 28279798. Ved viderestillingen i PBX
indsætter PBX det oprindelige kaldene A nummer, 86159352. Da Switchen ikke genkender
86159352 som et nummer tilhørende ISDN 30 accessen (88819700 -9799), påtrykkes hoved
nummer 88819700 som takseres for kaldet, og det vises hos B abonnent.
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Eksempel 3. Viderestillet kald via PBX, Bypass
Et viderestillet kald med ”Bypass” funktion. Det er en Ericsson feature i switchen, der findes ikke
nogen officielt standard for funktion. Der er selvfølgelig efter gældende regler, hvordan numrene
videreføres i ISUP protokollen mellem operatørerne.
86159352 ringer til 88819798, der har viderestillet til mobil 28279798.
Ved viderestillingen i PBX indsætter PBX det oprindelige kaldende A nummer 86159352. Da
ISDN30 accessen har ”Bypass” funktion, ”Bypasses” det oprindelige A nummer, til den operatør
som har den abonnent, der er viderestillet til, i dette tilfælde Telia Mobile. Dette gøres i et specielt
felt kaldet ”Generic number”, som også kan gå under navnet ”additional calling number”. Det
nummer, som kommer til at stå som A nummer i det viderestillede kald bliver hovednummeret
88819700 (idet 86159352 ikke kendes af switchen som tilhørende ISDN30 linien) som sendes til
modtager operatøren. Det er også 88819700 der takseres for kaldet.

Fordele:
Det oprindelige A nummer vises i Display, vel og mærke hvis operatøren understøtter visning af
Generic number. Pt. kan vi kun garanterer at Telia understøtter dette.
PBX har kaldskontrollen og kan taksere internt.

Ulemper:
Kan kun anvendes i Telia’s net.
Specielle tjenester, der baserer sig på A-nummer fra ISDN30 accessen vil ikke fungere. Disse kan
kun baseres på hovednummeret. F.eks. spærrings tjenester, tjenester med geografisk dirigeringer
m.fl.
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Nogen PBX anlæg har flere lokationer under sig. F.eks. kan der være en hoved afd. i Herlev og en
under afd. i Kolding. PBX’en er placeret i Herlev, Kolding under afd. har IP interface mod Herlev
og laver udringning via PBX i Herlev. Uden bypass ved vi lokalnumrene ligger geografisk og kan
håndtere tjenester med geografisk dirigering, blandt andet 112 tjenesten. Kunder med Bypass til
over for alarmcentralen præsenteres som IP-kunder uden sikker stedsangivelse.
Bypass funktionen kan udnyttes til at sende hvilket som helst nummer man ønsker ud i nettet. Hvis
nogen bevidst ønsker tilbagekald (til f.eks. overtakseret numre) kan Bypass funktionen udnyttes.
Nok sender netværket det godkendte A-nummer med, men det er Generic number, der vises hos
modtageren. Modtageren af kaldet, kender kun Generic number og vil ved mistet opkald måske
ringe tilbage til det viste nummer, ikke det korrekte A nummer.
En anden ulempe er at de lokale numre, som før er blevet præsenteret og takseret, fremover vil blive
betragtet som Generic numbers og takseringen vil udelukkende ske på hovednummer.
Ringer 88819798 til 28279798 samtidigt med Bypass funktion er aktiveret, vil det pt. kun være i
Telia net vi kan garantere at nummeret bliver vist. I andre net vil det kun være hovednummeret, der
bliver vist.
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