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TANTEC Pega
Programvare for administrasjon og overvåking av bredbånd,
digital-TV og IP-telefoni over kabel TV-nett.
TANTEC introduserer i Pega, en brukervennlig, stabil og fleksibel
løsning for administrasjon og monitorering av bredbånd,
IP-Telefoni, digital-TV og nettkomponenter som fibernoder og
forsterkere i kabel TV-nett. TANTEC Pega er et kraftfullt system
som gir operatøren full oversikt over forholdene i nettet.
TANTEC Pega forenkler hverdagen betraktelig for operatører av
kabel-TV nett ved å sette fokus på det som virkelig gjelder –
signalforholdene i nettet, samt en sikker administrasjon av CMTS,
CPE og betaltv-produkter.
Programmet er fundamentert på TANTEC sin erfaring og
kompetanse. Ved hjelp av kontinuerlig dialog og samarbeid med
operatører har vi utviklet et brukerfokusert system som gir
effektivitet der skoen trykker.
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Bredbånd over kabel TV-nett
•

Stabil internettløsning til allerede
etablerte kabel TV-kunder

•

All tilgjengelig informasjon fra modem
kan innhentes for live visning med
oppdatering hvert 2. sekund.

•

Mulighet for å overvåke og generere
grafer (med loggføring hvert minutt).

•

CMTS CASA C3200

Hitron modem CVE-30360

Effektmåling og analyse av innførte
støyreduksjonskomponenter for
utbedring i nettet.

Digital-TV over kabel TV-nett
•

Ferdigutviklet administrasjon av betal-TV
med XCrypt-kryptering/CAS.

•

Programpakker, enkeltkanalkjøp og PPV
(PayPerView)

•

Administrasjon av programkortnummer,
dekodernummer og CAM

•

Overvåking av kvaliteten på QAM-signal
i kabelnettet

Hitron analysator DNP-39340

Blankom B-NOVA DigitalTV sentral

QAM HD PVR Dekoder
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Overvåking og programmering av aktive
nettkomponenter
•

Overvåking av forsterkere og fibernoder via Docsis-moduler

•

Justering og programmering av forsterkere og fibernoder via
Pega.

•

Grafisk brukergrensesnitt via nodestruktur

PEGA Forsterkerstatus

KATHREIN Forsterker VGP9033-1G

Monitoreringsmodul TVM1000
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KATHREIN Fibernode ORA9022-1G

TANTEC P E G A

Fleksibilitet
TANTEC Pega er tuftet på fleksibiltet hva gjelder oppsett av
systemet. Det skal være mulighet for å administrere og monitorere
hvilken som helst nettkomponent, med tilpasset visning for den
enkelte operatør. Har du behov for å monitorere eller tilpasse
visning for spesielle nettkomponenter – for eksempel en spesifikk
modemtype – konfigureres dette raskt og lett via
brukergrensesnittet.
•

Opplastning av SNMP MIBer for modem/CPE. Pega
analyserer og oppretter nødvendige knytninger mellom MIB og
enheter i systemet. Basert på dette er det videre enkelt å sette
opp det som skal tilgjengeliggjøres vha. livevisning
og/eller grafer.

•

Automatisk innhenting av enhets-elementer fra sentral- og
CPE-ustyr. Alle interfacer oppdages automatisk og blir gjort
tilgjengelig for konfigurasjon/monitorering. Generering av
nødvendige konfigurasjonsfelter skjer automatisk.
TANTEC Pega krever ingen ekstra utvikling for tilpassing til
spesifikke CMTS-typer i markedet.

•

Kontinuerlig utvikling. TANTEC Pega kan generelt tilpasses
operatørstyrte nettverk, basert på xDSL, xPON, m.m.
RETURN-PATH
MONITORING SYSTEM

INTRANET

TRIPLE VIEW

WEB

MOBILE

TV

Kronback B16 returmonitorering
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Tilpass Pega slik du ønsker
Behovet for funksjonalitet er forskjellig for
hver operatør. TANTEC Pega har derfor blitt
utviklet med forskjellige moduler, slik at hver
Pega installasjon kan bli spesialtilpasset
operatørens krav.
•

Hovedmodul: Er påkrevd og inkluderer
lisens for 250 modem.

•

Monitorering/Grafmodul: Er påkrevd
om man ønsker muligheten for å se
grafer i Pega

•

Mobilmodul: Aktiverer enkelt
grensesnitt for mobiltelefoner mot Pega.

•

Hovedpakke: Inkluderer hovedmodul,
monitorering/grafmodul og mobilmodul

•

HFC-modul: Mulighet for å
administrere og monitorere Kathrein
forsterkere og fibernoder.

•

VoIP modul: Tilbyr funksjonalitet for å
provisjonere/administrere SIP/eMTA.

•

Teknisk logg: Gir deg større oversikt
over alle hendelser som rapporteres i
systemet. Denne modulen gir også et
sammendrag av nettkomponenter og
sluttbrukerustyr som var involvert i en
hendelse.

•

CASA CMTS C10200

Oppgavemodul: Tidsplanlegger hvor
definering av oppgaver muliggjør
tjenester som foreldrekontroll og
opp/nedgradering av hastigheter i
spesifikke tidsrom.
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•

Statistikkmodul: Gir full oversikt over
alle monitorerte data for CPE.
Videreutvikles for å tilby automatiserte
konklusjoner basert på tilstanden i
systemet.

•

Pega portal: Felles brukerhåndtering
på tvers av flere Pega-installasjoner.
Forenkler administrasjon og kontroll over
brukernavn/passord for servicepartnere. Automatisk synkronisering.
Globalt kunde/CPE-søk.

•

Dynamisk monitorering: Deteksjon,
visning og monitorering av CPE-enheter
med varierende antall interfacer,
avhengig av systemkonfigurasjon.
Dette er spesielt nyttig ved drift av
EuroDocsis 3.0 baserte nett, hvor
tilgang på informasjon fra alle upstream
og downstream på modemet er
ønskelig.

•

Pega-TV: Administrasjon av smartkort
og dekoder på kunde, med tilhørende
styring av programpakker, enkeltkanaler
og enkeltprogram. TANTEC Pega
kommuniserer med CAS og sørger for
at intialisering, pairing og entitlement
provisjonering utføres på riktig tidspunkt.

TANTEC P E G A

Ekstern integrasjon
TANTEC Pega støtter integrasjon fra eksterne systemer via et
XMLRPC grensesnitt. Unngå dobbelpunshing og mulig tap som
følge av feilfakturing ved å håndtere kunde- og abonnementsdata
i et overordnet system. Grensesnittet står åpent for videreutvikling
basert på operatørspesifikke behov. Pega tilgjengeliggjør
funksjoner for oppdatering og utlisting av all informasjon.
Ta kontakt ved ønske om integrering.
TANTEC Pega er pr. februar 2011 integrert mot systemer fra:

•

OfficeNet

•

Quick Systems

•

Elwin

Samarbeidspartnere:

        




DOCSIS 3.0 Residential Cable Modem
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Dette er en rask innføring i noen av funksjonene
tilgjengelig i TANTEC Pega. Vi står klare til å svare
på spørsmål og fortelle om vår løsning.
Ta kontakt for en demovisning av et
brukervennlig og fleksibelt system, utviklet i
samarbeid med en rekke norske operatører.
TANTEC Pega er installert i et stort antall
kabelnett i Norge.
Ta kontakt for nærmere referanser!

