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3. NBA NL OPERAATORI KASUTUSJUHEND
1. ÜLDINE INFO
Kaesoleva dokumendi eesmargiks on anda operaatoritele ulevaade NBA NL kasutamisvoimalustest ning
eeldustest, millele operaator peab vastama, et antud rakendust kasutada.

Tootamiseks on operaatoril voimalik valida kahe mooduse vahel:
1) M2M liides – operaatorile edastatakse sonumeid numbriliikuvuse protsessi raames ule
veebiteenuste.
2) Veebiliides – operaator teeb omapoolsed toimingud spetsiaalselt numbriliikuvuse jaoks loodud NBA
NL veebikeskkonnas.

2. M2M LIIDES
M2M liides voimaldab operaatoril suhelda NBA NL serveriga ule veebiteenuste. See voimaldab operaatoril
automatiseerida numbri liikuvuse protsessi ning vahendada operaatori tootajate koormust. M2M liidese
kasutusele votmine eeldab operaatorilt veebiteenuste implementeerimist, mis osakavad vastuvotta NBA NL
saatja poolt edastatavaid sonumied ning saata sonumeid NBA NL vastuvotjale.

2.1 M2M liidese sõnumite saatmine ja vastused
Igale sonumile, mille operaator edastab NBA NL vastuvotjale voi NBA NL operaatori vastuvotjale tuleb
genereerida ka vastus. Vastus on string, mis naitab ara, kas sonum joudis adressaadini ning kas sonumit oli
voimalik toodelda.

NBA NL saadab onnestunud sonumile vastuse jargneval kujul:
OK + <tuhik> + <vastuvoetud sonumi unikaalne id NBA NLis>
Operaatori vastuvotja peab tagastama
OK + <tuhik> + <signatuur>

Sonumi vastuvotmisel kaivituvad NBA NL-is jargmised kontrollid:
1. Kas pakutud VOP eksisteerib susteemis (viga 1010)
2. Kas pakutud DOP eksisteerib susteemis (viga 1020)
3. Kas M2M kasutaja on see, kellena ta ennast esitleb
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Kui operaatori poolt saadetud sonum ei labi positiivselt antud kontrolle, saadetaks operaatorile vastus
jargneval kujul:
NOK +<tuhik> + <veakood>
Kui sonum ei vasta monele muule kontrollile, edastatakse tema saatjale veakood juba jargmise
vastussonumiga (vaata sonumit Tveateade).

2.2 Sõnumi saatja
Sonumi saatja on NBA NL rakenduse osa, mis saadab sonumeid operaatori vastuvotjale. Operaatori
vastuvotja poole peal noutavad teenused on tapsemalt kirjeldatud kaesoleva dokumendi lisas 4.1 .

3. VEEBILIIDES
3.1 Üldine info
3.1.1 Sisselogimine
NBA NL-i sisselogimiseks peab kasutaja esmalt logime NBA keskkonda. Kui kasutajal on olemas oigused NBA
NL-i sisenemiseks siis kuvatakse kasutajale selle kohane link menuus.
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3.1.2 Veateated
Veateated kuvatakse veebiliideses punases kirjas lehekulje alumises osas.
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3.2 Toimingud numbri teisaldamisel
3.2.1 Teisaldus taotluse esitamine
Kasutaja valib menuust Üus taotlus VOP poolt voi Üus nv-taotlus VOP poolt (numbrivahemiku
teisaldamiseks) .
Kuvatakse jargmine vorm

Kasutaja taidab kohustuslikud valjad:
• Doonoroperaator
• Taotluse number (unikaalne operaatori taotluste numbrite hulgas)
• Teisaldatav number
o

Kohustuslik ainult uksiku numbri teisaldus taotluse puhul

• Teisaldatava vahemiku algus
o
Project / NBA
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• Teisaldatava vahemiku lopp
o

Vahemiku teisaldamisel (Valides „Üus nv-taotlus VOP poolt“ vormi )

• Numbri liik
• Tarbija nimi
• Tarbija kood
• Tarbija liik

Ülejaanud valjad on ei ole teisalduse taotluse vormistamisel kohustuslikud.
Kui vorm on korrektsete andmetega taidetud ning saatmine onnestub, siis kuvatakse peale „saada taotlus”
nupule vajutamist kasutajale taotluse andmete lehekulg.

3.2.2 Taotluse andmed

Taotluse andmed lehel kuvataks taotluse hetke seisund ja kasutajale lubatavad toimingud. Toimingud on
jargnevad:
•
•
•
•
•
•

Taotluse tuhistamine
Taotluse kinnitamine
Taotluse tagasilukkamine
Teisaldamise kuupaeva ja marsruutimise info maaramine
Teisaldamise kuupaeva ja marsruutimise info kinnitamine
Taotluse muutmine
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3.2.3 Taotluse tagasilükkamine
VOP-i poolt esitatud taoltuse tagasilukkamisks vajutab kasutaja taotluse andmete vormil nupule „Taotluse
tagasilukkamine”.

Kasutaja valib valikust tagasilukkamise pohjuse ning soovi korral sisestab tagasilukkamise pohjuse. Kasutaja
vajutab nupule „Lukka taotlus tagasi”.

3.2.4 Taotluse muudatuse saatmine
Kui taotlus on DOP-i poolt tagasilukatud ning VOP on voimeline DOP-i poolt viidatud vead korvaldama saab
VOP taotluse uuesti saata. Selleks vajutab ta taotluse andmete lehel „Taotluse muutmine” nupule ning talle
kuvatakse jargnev vorm:
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Operaatorii esindaja saab antud vormil muuta jargnevat info („*”-ga margitud kohustuslikud valjad):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numbri liik*
Tarbija nimi*
Tarbija kood*
Tarbija liik*
Volitatud isiku kood
Volitatud isik
Volitaja kood
Volitaja
Lisainfo

Kasutaja taidab kohustuslikud valjad ning vajutab nupule „Saada taotlus uuesti”.

3.2.5 Teisaldus taotluse kinnitamine
Kui taotlus on VOP-i pootl saadetud ning DOP soovib seda kinnitada siis vajutab ta taotluse andmete lehel
„Taotluse Kinnitamine” ning talle kuvatakse jargnev vorm:
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Kasutaja voib soovi korral lisada mone markuse ning vajutab nupule „Kinnitan taotuse”.

3.2.6 Teisaldus kuupäeva ja marsruutimisinfo määrmine
Kui taotlus on DOP-i pootl kinnitatud ning VOP soovib maarata marsruutimise kuupaeva vajutaba ta taotluse
andmete vormil nupule „Teisaldus kuupaeva maaramine” ning talle kuvatakse jargnev vorm:
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Kasutaja sisestab jargmised andmed(„*”-ga kohustuslikud):
•
•
•
•
•
•

Teisalduse kuupaev* (susteem kuvab vaikimisi esimese voimaliku)
Teisaldus kellaaeg*
Marsruutimisnumbri prefiks* (susteem kuvab vaikimisi 981)
Signaal punkti kood*
Riigisisene tahenduslik number* (susteem kuvab vaikimisi numbri enda)
Markused

Kasutaja vajutab nupule „Lisan marsruutimise info”.

3.2.7 Teisaldus kuupäeva kinnitamine
Kui VOP on marsruutimise info ja kuupaeva sisestanud ning DOP soovib neid kinnitada vajutab taotluse
andmete vormil nupule „Teisaldus kuupaeva kinnitamisele” ning talle kuvatakse jargnev vorm:
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Soovi korral voib kasutaja lisada markused. Kasutaja vajutab nupule „Kinnitan teisalduse kuupaeva”.

3.2.8 Taotluse tühistamine
VOP ja DOP saavad taotlust tuhistada koikides olekutes enne, kui teisaldus on joudnud olekusse
„Teisaldamisel”.
Selleks vajutavad nad taotluse andmete lehel nupule „Taotluse tuhistamine” ning kasutajale kuvatakse
jargnev vorm:
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Kasutaja sisestab tuhistamise selgituse ning vajutab nupule „Tuhista taotlus”.
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3.3 Otsingud
NBA NL veebikeskkond sisaldab otsinguid pooleli teisalduste otsimiseks, tuhistatud voi teisaldatud numbrite
otsimiseks ning sonumite otsimist(sonumite ajalugu menuus).

3.3.1 Pooleli teisaldused
Antud otsing voimaldab kasutajal otsida koik teisaldusi, mis ei ole loppenud (tuhistatud voi teisaldatud
seisundis).
Kasutaja valib menuus „Pooleli teisaldused” ning talle kuvatakse jarmine vorm :

Kasutaja saab teostada jargmised valikud:
•
•
•
•
•
•
•
•

Taotluse olek – voimaldab otsida vaid kindlas olekus teisaldusi
Taotluse number – voimaldab otsida kindla numbriga teisaldust
Sidevahendi number(vahemiku puhul algus) – otsib sidevahendiga seotud teisaldust(voi vahemiku
algust)
Teisaldatava vahemiku lopp – vahemiku lopu maaramine
Taotluse sisestuse kuupaev – otsib sisestamise kuupaeva jargi
Teisalduse kuupaev – otsib teisalduse kuupaeva jargi
Operaatori roll – maarab ara kasutajana sisseloginud operaatori rolli teisalduses (VOP voi DOP)
Teine operaator – maarab teise osapoole teisaldustes

Vajutades „Otsi” kuvatakse kasutajale koik otsingu tingimustele vastavad teisaldused jargneval vormil:
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Vajutades „Teisalduse number” lingile kuvatakse kasutajale teisalduse andmed
Vajutades lingile „Staatuste ajalugu” kuvatakse kasutajale ajalises jarjekorras koik olekud koos oleku alguse
ajaga., mis teisalduse on olnud
3.3.1.1.1 Taotluse andmed

Project / NBA

16 (24)

3.3.1.1.2 Staatuste ajalugu

Esimeses lahtris on kirjas staatuse algus ja teises staatus ise.

3.3.2 Teisaldatud ja tühistatud
Teisaldatud ja tuhistatud otsing voimaldab kasutajal otsida taotlusi, mis on joudnud uhte kahest voimalikust
lopp olekust. Antud otsin asub menuus Pooleli teisalduste otsingute all.
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Kasutaja saab teha jargmised valikud:
•
•
•
•
•
•
•
•

Taotluse olek – voimalik valida 2 taotluse oleku vahel (tuhistatud ja teisaldatud)
Taotluse number – taotluse number (soltub operaatori rollist – VOP siis enda oma, DOP siis teise
operaatori oma)
Sidevahendi number – sidevahendi number, mille teisaldusi otsitakse
Teisaldatava vahemiku lopp – vahemiku lopu maaramine
Taotluse sisestamise kuupaev – Kuupaev, millal taotlus sisestati
Teisaldus kuupaev – Kuupaev, millal teisaldus toimus (voi toimuma oleks pidanud)
Operaatori roll – operaatori roll antud teisalduses (VOP voi DOP)
Teine operaator – teise operaatori valik

Peale „Otsi ” vajutamist kuvatakse operaatorile analoogne tulemuste vorm „Pooleli teisaldused” otsingu
tulemustega.

3.3.3 Sõnumite otsing
Sonumite ajalugu voimaldab operaatoril naha talle saadetud voi tema poolt saadetud sonumite infot ning
teostada otsinguid nende sonumite pohjal, kus operaator on saatjaks voi vastuvotjaks.
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Kasutaja saab seada otsingule jargmised piirid(„*”-ga on margitud kohustuslikud valjad) :
• Ajavahemiku algus*
• Ajavahemiku lopp*
• Sonumi tuup
• Suund
• Saaja operaator
o

Tehnilise Jarelevalve Ameti kasutaja puhul on rippmenuu valitav

o

Numbriloa omanik tuupi kasutajatel on operaatori valik eelnevalt taidetud ning ei ole
muudetav.

• Taotluse number
• Teisaldatav number
• Sonumi number

Vajutades nupule „Otsi”, kuvatakse kasutajale jargmine vorm andmetega:

• Vajutades sonumi numbri linigle on kasutajal voimalik naha sonumit sellisel kujul , nagu ta saadeti
operaatoritele emaili teel.
Project / NBA

19 (24)

• Vajutades sonumi staatuse lingile naeb kasutaja, millistele operatoritele on sonumi saatmine
onnestunud ja millistele mitte.

3.4 M2M kanali haldamine
M2M kanali saab operaatorile lisada vaid Tehnilise Jarelevalve Ameti kasutaja. Operaatorile voimaldatakse
veebiliideselt kanalit peatada, kaivitada ja kanali andmeid muuta. „Nimi“ veerus lingile vajutades kuvatakse
vastava operaatori andmestikku.

3.4.1 M2M kanal
M2M kanali andmete vaatamiseks valib kasutaja menuust Admin>M2M kanal. Kasutajale avatakse jargmine
vorm:

Kanali peatamiseks vajutab kasutaja lingile „Peata”. Operaatori kanaliks jaab endiselt M2M, kuid sonumeid
edastatakse talle emaili teel.

Kanali kustutamiseks vajutab kasutaja lingile „Kustuta”. Peale kustuta vajutamist loetaks operaatori kanaliks
emaili kanal. (NB! Peale kustutamist saab kanali kasutajale uuesti lisada vaid Tehnilise Järelevalve
Ameti administraator).
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Kanali kaivitamiseks on vormil nupp „Kaivita”. NB! Kui kanali seadetes on midagi valesti või kanali ping
ei vasta, kuvatakse kasutajale selle kohane veateade ning kanalit käivitada ei saa.

3.4.2 M2M kanali käivitamine
Kui kasutaja on kanali andmete lehel vajutanud „Kaivita”, kuvatakse talle jargmine vorm:

Kasutajal on voimalik tellida NBA NL-ist uuesti sonumid, mida ta saada soovib. Selleks linnutab ta valiku
„Saada sonumid uuesti”. Kasutaja sisestab veel viimase sonumi, ille ta korralikult katte sai ning toodelda
suutis (vaikimisi kuvab susteem sinna viimase sonumi numbri, millele operaator on vastanud OK-ga). Koik
sonumid, mis on operaatorile saabunud peale margitud sonumit, saadetakse uuesti.
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3.4.3 M2M kanali muutmine
Kasutaja vajutab kanali andmete lehel nupule „Muuda”. Kasutajale kuvatakse kanali muutmise vorm:

Kasutaja taidab jargmised valikud:
•
•
•
•
•
•
•

Operaator – operaator, kellele hakatakse kanalit lisama. Igal operaatoril voib olla uks M2M kanal ja
juba kanalit omavaid operaatoreid valikus ei kuvata.
Operaatori veebiteenuse aadress – aadress, kuhu NBA NL hakkab poorduma, kui teeb paringuid
operaatori susteemile.
Kanali probleemidest teavitamise email – email, millele saadetakse hoiatava sisuga teateid, kui
kanaliga on midagi korrast ara.
Saada ka email – margistades antud valiku saadetakse teisaldusete sonumeid ka operaatori emaili
aadressidedele, mis operaatoril seadistatud on.
Opreraatori IP – Operaatori IP aadress.
M2M versioon – tuleb valida kanali versioon (1 voi 2).
Operaatori avalik voti – operaatori avalik voti, millega kontrollitakse operaatori poolt saadetavate
sonumite signatuure.

3.4.4 Sertifikaadid
NBA NL vajab operaatoritega suhtlemisel M2M kanali kaudu operaatori kanali avaliku votit. Selle peab
operaator edastama susteemi administraatoritele X509 sertifikaadina. NBA NL ei kontrolli sertifikaadi
kehtivust. NBA NL salvestab sertifikaadi seest vaid avaliku votme, millega hakatakse kontrollima operaatorilt
saabunud sonumite ehtsust (signatuuri jargi). Sertifikaadi vananemise voi privaatvotme lekkimise korral on
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operaatori kohustus edastada administraatoritele uus voti voi uuendada votit ise labi veebiliidese. Votme
uuendamise hetkeks tuleb peatada kanali too.

3.4.5 Sõnumite uuesti saatmine
Sonumite uuesti saatmine on teenus, millega operaator saab uuesti tellida sonumid, mida ta katte saanud
pole. Selle jaoks peab operaator peatama kanali too. Peale peatamist tekib kanali andmete lehele link
„Sonumite uuesti saatmine”. Vajutades seda kuvatakse kasutajale jargmine vorm:

Kasutaja taidab jargmised valjad:
•
•
•

Alates sonumist – sonum, alates millest hakatakse uuesti valjastama
Kuni sonumini – sonum, milleni valjastatakse
Ainult kanali kaudu toimetamata – kui margistatud siis saadetakse vaid need, mida operaator M2M
kanali kaudu katte saanud pole.

Kasutaja vajutab nupule „Saada”. Kui maaratud sonumeid pole operaatorile ettenahtud (algus voi lopp),
kuvatakse talle selle kohane veateade. Kui tekib viga mone sonumi toimetamisel kuvatakse kasutajale selle
sonumi number ning edasine saatmine katksetatakse.
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4. LISAD
1. OperaatoriVastuvotja.wsdl
2. NBANLVastuvotja.wsdl
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