Integration och utveckling
I ett stadsnät förekommer, förutom aktiva nätelement,
även system och servrar. Dessa behöver integreras med
varandra för att kunna samordnas till ett gemensamt
och samverkande system.
Vi har utvecklat egna provisioneringssystem och nätnära stödsystem från
grunden. Detta innebär att vi tar en idé eller ett behov till ett färdigt system klart
för integration.
Vi har lång erfarenhet av denna typ av integrationer, från anpassningar av delsystem till fullständiga
systemlösningar och systemintegrationer. Med en övergripande förståelse för näten, gränssnitten samt de
förekommande processer som ett stadsnät bygger på, kan vi snabbt förstå behov, problem och leverera de
lösningar som krävs.
Våra utvecklare arbetar alltid i nära dialog med våra kunder och med våra egna projektledare och
nätverkstekniker. Detta för att säkra förståelsen för såväl aktuella kundkrav som för de tekniska lösningarna i
nätet. Denna nära samverkan tillsammans med en väl etablerad metodik för utveckling, testning,
ändringshantering och versionshantering är vår garanti för väl fungerande systemlösningar.

Integration och utveckling

Integration

Vi har lång erfarenhet av integrationer, från
anpassningar av delsystem till fullständiga
systemlösningar och systemintegrationer.
Vi erbjuder konsulttjänster för system och nätintegration;
−
−
−
−

Utveckling

Integration mellan affärs- eller provisioneringssystem och
nätstödsystem
Integration av RADIUS-servrar med servicenoder och
policyroutrar
Integration av web-portal och självregistreringssidor mot
kunddatabas
Integration av kontrollsystem mot nät

Nära samverkan och en väl etablerad metodik
för utveckling, testning, ändringshantering och
versionshantering är vår garanti för väl
fungerande systemlösningar.
Vi erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling:
−
−
−
−
−
−

Vår kompetens

Systemarkitektur
System och databasdesign
Anpassning av registreringsportaler och websidor mot
stödsystem
Utveckling och anpassningar av integrationsgränssnitt och
bryggor
Anpassningar och utveckling av funktionalitet i anslutning till
provisioneringssystem
Utveckling och anpassningar av RADIUS och andra nätnära
stödsystem

Våra konsulter behärskar de flesta vanligt förekommande
utvecklingsspråken som Java, SQL, PHP, HTML/XML/SOAP,
TCL, Net, RegExp etc.
Våra konsulter är certifierade på de flesta på marknaden
förekommande produkter och leverantörer samt är utbildade i
framtidens utmanande teknik.

Miljöpåverkan

När vi producerar Open mjukvaran sker detta i huvudsak i vår
miljövänliga Datacenteranläggning. Den elenergi som förbrukas
kommer från förnyelsebara energikällor d.v.s. källmärkt el.
Våra mjukvaror installeras på virtuella servrar som har en mycket
lägre strömförbrukning än om dessa mjukvaror skulle vara
installerade på fristående servrar placerade ute i landet.
Den automatiserade funktionen som mjukvaran ger möjlighet
sparar även mycket tid och energi som annars skulle krävs
genom manuell hantering.

Vill du veta mer?

Vi ser fram emot att få komma i kontakt med er för att diskutera
era behov och utmaningar.
Vi levererar kostnadsfri offert.
T. 08-635 95 00
W. www.fiberdata.se

Ett starkt lag
för ett starkt nät

