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1 Opis aplikacji
Aplikacja miniSIIS jest narzędziem wspierającym SIIS dla:
•
•

Przygotowania danych dla potrzeb inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej
w Polsce.
Przygotowania danych dla potrzeb analiz rynków lokalnych – informacje o usługach
świadczonych na rynkach lokalnych.

Korzystanie z aplikacji nie jest obligatoryjne. Dane o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej można przekazać poprzez manualne wypełnienie formularzy w systemie SIIS lub poprzez przekazanie plików CSV lub XML do SIIS o wymaganym schemacie i spełniające warunki określone w oddzielnej instrukcji.
Aplikacja umożliwia przygotowanie poprawnego pliku CSV lub XML. Tak przygotowany plik
można zaimportować do systemu SIIS na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl .
MiniSIIS jest aplikacją zaprojektowaną dla podmiotów, które są zobowiązane do przekazania
danych i informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz danych monitoringowych realizacji projektów realizowanych w ramach programów PO-IG i PO-RPW. Aplikacja
MiniSIIS jest dla podmiotów, dla których samodzielne przygotowanie danych, ich uzupełnienie
danymi TERYT oraz przekazanie ich w formie plików CSV lub XML jest zbyt skomplikowane,
a wypełnianie formularzy dla manualnego wprowadzania danych zbyt czasochłonne z uwagi
na liczbę danych do wprowadzenia.
Podstawowe założenia aplikacji miniSIIS:
• Możliwość uruchomienia aplikacji lokalnie na komputerze użytkownika przy zapewnieniu pełnej funkcjonalności bez konieczności połączenia z siecią Internet. Połączenie
z Internetem wymagane jest tylko dla uzyskania najnowszej wersji oprogramowania
i słowników,
• Możliwość importu i eksportu danych w formatach CSV i XML,
• Możliwość hurtowego wstawiania danych do zakładek (kopiuj/wklej),
• Walidacja danych w pełni zgodna z SIIS,
• Automatyczne uzupełnianie brakujących wartości danymi TERYT,
• Podpowiadanie wartości słownikowych,
• Każdy formularz to osobna zakładka na wzór standardowego arkusza kalkulacyjnego.
Okno aplikacji miniSIIS przedstawiono na Rys. 1.
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Menu główne - 1
Ikony
menu
głównego - 2

Arkusze aplikacji - 3

Panel walidacji i reguł poprawności - 4

Lista błędów walidacji lub reguł poprawności - 5

Lampki sygnalizacyjne - 6

Rys. 1. Aplikacja miniSIIS

Elementy menu aplikacji miniSIIS (1) to:
•
•
•
•

Pliki,
Dane,
Edycja,
Pomoc.

Do wprowadzania danych o podmiocie, infrastrukturze, usługach, planach inwestycyjnych i
punktach adresowych przeznaczono 14 arkuszy (3):
1. Dane podmiotu,
2. Dostawcy usług,
3. Kolokacje,
4. Węzły własne,
5. Węzły obce,
6. Interfejsy,
7. Zasięgi radiowe,
8. Łączenia kabli,
9. Punkty styku,
10. Linie kablowe,
11. Linie bezprzewodowe,
12. Połączenia,
13. Zakończenia sieci,
14. Usługi świadczone.
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Rys. 2. Arkusze aplikacji z wypełnionymi kolumnami projektów

W pierwszej kolejności należy wypełnić arkusz Dane podmiotu.
Aplikację można uruchomić na komputerze z systemem operacyjnym Windows XP/7/8/, Linux
- z monitorem o rozdzielczości ekranu, co najmniej 1024 x 768 pikseli. W celu zapewnienia
możliwości pracy aplikacji zalecane jest połączenie komputera z siecią Internet. Użytkownik
powinien posiadać podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem.

2 Uruchomienie aplikacji
Aplikacja jest do pobrania w zakładce Pomoc systemu SIIS na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl . Po wybraniu właściwej wersji Windows czy Linux należy kliknąć na stosowny
link np. Wersja Windows. Otwiera się wówczas okno:

Rys. 3. Okno pobierania aplikacji miniSIIS

Należy wybrać Zapisz plik. Ukazuje się okno:
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Rys. 4. Okno zapisu aplikacji miniSIIS na komputerze użytkownika

Następnie należy wybrać miejsce na swoim komputerze gdzie chcemy zapisać aplikację i nacisnąć Zapisz. Ponieważ aplikacja jest skompresowana (plik z rozszerzeniem zip). Należy ją
rozpakować np. kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać z menu Wyodrębnij wszystkie. Kliknąć na przycisk Wyodrębnij.

Rys. 5. Okno wyodrębnienia plików

W katalogu gdzie zostały wyodrębnione pliki znajduję aplikacja miniSIIS i dwa inne pliki związane z przechowywanie danych. Po skopiowaniu aplikacji i umieszczeniu jej w dedykowanym
katalogu należy ją uruchomić klikając na ikonę aplikacji
pojawi się okno jak poniżej należy kliknąc Uruchom.
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Rys. 6.Okno uruchomienia aplikacji miniSIIS

Aplikacja miniSIIS zostanie uruchomiona. Może pojawić się okno jak na Rys. 7.

Rys. 7. Okno główne aplikacji miniSIIS

Jeżeli po uruchomieniu dostępna będzie nowsza wersja aplikacji należy zezwolić na pobranie
aktualizacji. Po jej zakończeniu należy nacisnąć przycisku Zakończ aktualizację.

Rys. 8. Pobieranie aktualizacji miniSIIS

W przypadku gdy konieczne jest ponowne uruchomienie aplikacji pojawi się okno pokazane
Instrukcja użytkownika

7 / 80

na Rys. 9. Należy wówczas nacisnąć przycisk Uruchom ponownie.

Rys. 9. Pobieranie ponowne uruchomienie aplikacji

W przypadku, gdy aplikacja miniSIIS zostanie uruchomiona na komputerze, na którym użytkownik nie posiada uprawnień administratora, zostanie wyświetlony komunikat o braku możliwości przeprowadzenia automatycznej aktualizacji.

Rys. 10. Komunikat o braku możliwości przeprowadzenia automatycznej aktualizacji

Należy wówczas uruchomić aplikację miniSIIS na komputerze z uprawnieniami administratora1
lub kliknąć w napis "Pobierz aktualizacje", będący bezpośrednim odnośnikiem do operacji pobrania nowej wersji aplikacji miniSIIS ze strony internetowej.
Istnieje możliwość wymuszenia aktualizacji przez użytkownika poprzez naciśnięcie na przycisk
w zakładce Pomoc opcja: O programie.
Z podmenu Dane możliwy jest uruchomienie walidacji, uzupełnianie danych słownikowych
i TERYT w arkuszach oraz importowanie i eksportowanie pliku CSV lub XML.
Dostęp do wybranych funkcjonalności możliwy jest również poprzez naciśnięcie ikon znajdujących się poniżej menu głównego.

1

Aby uruchomić aplikację, jako administrator należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie miniSIIS i wybrać opcję "Uruchom jako administrator". Wówczas aplikacja zostanie zaktualizowana automatycznie.
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Rys. 11. Menu główne miniSIIS

Występujące ikony (2) oznaczają:

Cofnij edytuj,

Ponów edytuj,

Zapisz - zapisywanie danych w miniSIIS,

Import CSV - importowanie pliku CSV do miniSIIS,

Eksport CSV - eksport danych z miniSIIS do pliku CSV,

Uzupełnianie danych,

Walidacja - uruchomienie walidacji danych w miniSIIS,

Reguły poprawności – uruchomienie reguł poprawności danych w miniSIIS,
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Usuń filtrowanie.

Importuj adresy własne

Funkcjonalność „Cofnij”/ „Przywróć” można zrealizować również poprzez naciśnięcie klawiszy
Ctrl i Z oraz odpowiednio Ctrl i Y czy też przez wybór w menu Edycja opcji Cofnij i Ponów.
Wybranie z podmenu Dane opcji Walidacja uruchamia walidację danych we wszystkich arkuszach. Ten sam efekt uzyskuje się naciskając ikonę
umieszczoną na belce głównego
menu. Proces walidacji opisano w rozdziale 8. Należy zauważyć, że wszystkie ikony funkcyjne
mają swoje odpowiedniki w menu Dane.

3 Wprowadzanie danych
Dane inwentaryzacyjne można pozyskać z systemów paszportyzacji sieci, systemów ewidencji
sieci, ewidencji posiadanych zasobów sieciowych, systemów bilingowych, zestawień aktywnych klientów, systemów zarządzania relacjami z klientami, systemów nadzoru sieci, aplikacji
do zarządzania siecią i jej elementami lub innych.
Takie dane w postaci tabelarycznej należy dostosować do formatu i układu wymaganego przez
aplikacje miniSIIS np. poprzez usunięcie danych osobowych, numerów mieszkań, informacji o
adresach IP, adresach MAC, stanie portów, informacji pomocniczych, przebiegu kabli dostępowych, pozycji na MDF/DDF, informacji o wzmacniaczach, zajętości sieci dostępowej i innych
niewymaganych.
Po wstępnym przygotowaniu danych o np. węzłach, interfejsach, zasięgach sieci, odcinkach
kablowych można takie dane przenieść do aplikacji na odpowiedni arkusz i odpowiednie komórki.
Po wybraniu z Menu Plik zakładki Nowy pozwalającej na otworzenie nowej pustej bazy pojawia się komunikat (Rys. 12).
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Rys. 12. Komunikat przy wyborze zakładki Nowy

W przypadku wyboru Tak użytkownik ma możliwość zapisu wprowadzonych danych. Z kolei
przy wyborze Nie dane wprowadzone do miniSIIS są kasowane.
Generalnie po wybraniu zakładki Nowy program miniSIIS jest w stanie startowym tak jak zaraz
po uruchomieniu.
Po kliknięciu w komórkę użytkownik wchodzi w tryb wprowadzania danych. Krawędzie komórki
staną się wówczas pogrubione. W komórkę można teraz wpisać właściwą wartość.
Wprowadzane dane zostaną zapisane w bazie danych programu, która zainstaluje się automatycznie w tle, podczas uruchomienia aplikacji miniSIIS.
Przechodzenie do następnej/poprzedniej komórki następuje po naciśnięciu Tab/Shift-Tab lub
strzałek. Naciskając Enter przechodzi się na komórkę poniżej.
Po wybraniu komórki (kliknięcie lewym przyciskiem myszy) i po kliknięciu prawym przyciskiem
na siatkę arkusza pojawia się menu z opcjami: Wytnij, Kopiuj, Wklej, Usuń, Dodaj wiersze i
Przejdź do… Po wybraniu opcji Dodaj wiersze istnieje możliwość dodania wierszy "Poniżej",
"Powyżej" i “Na końcu”. Dostęp do powyższych opcji można uzyskać także z menu głównego
programu miniSIIS Edycja.

Rys. 13. Okno po wybraniu opcji Dodaj wiersze

Użytkownik podaje ile wierszy zamierza wstawić. Następnie naciska przycisk Wstaw. Z kolei
wybranie Przejdź do lub naciśnięcie Ctr i potem naciśnięcie G przy wciśniętym przycisku Ctr
spowoduje, że otworzy się okno pokazane poniżej:
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Rys. 14. Okno po wybraniu opcji Przejdź do…

Użytkownik podaje współrzędne komórki, do której chce przejść w formie dwóch liczb wiersz:
kolumna, np. 4:7 i naciska przycisk Przejdź. W efekcie przejdzie do komórki położonej na
przecięciu 4 wiersza i 7 kolumny.
W celu zaznaczenia całego wiersza lub całej kolumny należy kliknąć na szare pola z numeracją
wierszy lub kolumn. Stosowne wiersze lub kolumny zostaną zaznaczone na niebiesko.
Aplikacja umożliwia usuwanie zawartości komórek i wierszy przez użytkownika. Aby usunąć
zawartości komórki należy ją zaznaczyć a następnie nacisnąć na klawiaturze przycisk Delete
lub Usuń czy też Wytnij. Gdy zostanie wybrana opcja Wytnij to wartość zostanie usunięta z
danej komórki ale zostaje zapisana w schowku. Aby wyciąć cały wiersz należy go zaznaczyć
(podświetli się na niebiesko) i nacisnąć klawisze Ctrl i X. Zawartość wiersza zniknie z ekranu
ale zostanie zapisana do schowka.
Dla ułatwienia wypełnia komórek arkusza wprowadzono podpowiedzi pól słownikowych. Po
wybraniu odpowiedniego pola i naciśnięciu znajdującej się przy nim strzałki istnieje możliwość
wybrania właściwej wartości słownikowej z listy rozwijanej.

Rys. 15. Przykład podpowiedzi w arkuszu Kolokacje (1)
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Rys. 16. Przykład podpowiedzi w arkuszu Kolokacje (2)

Dla takich pól jak: województwo, powiat, gmina, miejscowość, kod TERC, kod SIMC, ulica czy
kod ULIC dostępna jest funkcja Asystenta uzupełnień opisana w rozdziale 5.
W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica niewystępująca w TERYT, należy wpisać jej
nazwę zgodnie ze stanem wiedzy osoby wypełniającej. Nazwę należy poprzedzić cechą np.:
ul. . Kod ULIC w takim przypadku wynosi 99998. Jeżeli w miejscowości nie ma ulic z nazwami
wymagane jest podanie kodu ULIC równego 99999 i BRAK ULICY. Zalecane jest podanie
współrzędnych lokalizacji budynku.
Podanie nazwy ulicy i numeru porządkowego nie jest wymagane dla budynków, budowli lub
nieruchomości nieposiadających przypisanego numeru porządkowego, a dla których podano
współrzędne.
W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości nieposiadających numeru porządkowego
podawana jest miejscowość w obrębie lub pobliżu, której mieści się budynek bez numeru porządkowego. Wymagane wówczas jest podanie współrzędnych lokalizacji budynku. Należy podać współrzędne Ф i λ lokalizacji zgodne z systemem WGS-84 (World Geodetic System 1984).
Współrzędne powinny być podane w stopniach i ułamku dziesiętnym stopnia. (np. 52.059511
N i 21.386411 E).
W przypadku budynków, budowli lub nieruchomości bez przypisanego numeru porządkowego
znajdujących się na nieruchomości, przylegających lub znajdujących się w bezpośredniej bliskości do budynków lub nieruchomości z numerem porządkowym można podać adres przyległego budynku, budowli lub nieruchomości.
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4 Kolory używane w miniSIIS
W systemie miniSIIS zastosowano następujące kolory do sygnalizacji różnych zjawisk zachodzących w systemie.
Kolor czerwony
pojawia się w komórce/komórkach, jeśli jej/ich wartość jest
błędna w sensie reguł walidacji.
Kolor pomarańczowy
pojawia się w komórce identyfikatora powiązanego, jeśli rekord wskazywany przez takowy identyfikator jest błędny (w sensie walidacji) albo nie został zdefiniowany.
Kolor żółty
w sensie reguł poprawności.
Kolor jasnoniebieski
pomocy opcji Uzupełnianie danych.

pojawia się w komórce, jeśli jej wartość jest błędna
pojawia się w komórce, która została uzupełniona przy

Kolor szary
pojawia się w komórkach, na których operować będzie asystent uzupełniania, po uruchomieniu tego asystenta.
ZALEŻNOŚCI
•

•

•
•
•
•
•

Jeżeli błąd walidacji dotyczy więcej niż jednej komórki, tzn. jest to błąd globalny, który
w systemie SIIS wyświetlany jest na górze formularza, wówczas Błąd walidacji pojawia się w całym wierszu.
Błąd walidacji jest ważniejszy niż Ostrzeżenie reguł poprawności oraz Błąd powiązania, tzn.
o komórki błędne jednocześnie w sensie reguł poprawności i reguł walidacji będą
zostaną oznaczone jako Błąd walidacji,
o komórki błędne jednocześnie w sensie błędu powiązania i reguł walidacji będą
zostaną oznaczone jako Błąd walidacji,
o Ostrzeżenie reguł poprawności nadpisze Błąd powiązania i odwrotnie, tzn.
komórka otrzyma kolor zależny od akcji, która została ostatnio wykonana (Walidacja lub Poprawność danych).
Użycie opcji Uzupełnianie danych powoduje usunięcie kolorów: Błąd walidacji,
Ostrzeżenie reguł poprawności, Błąd powiązania,
Użycie opcji Walidacja lub Poprawność danych powoduje usunięcie koloru Autouzupełnianie,
Otwarcie innej bazy powoduje przywrócenie kolorów według stanu błędów i ostrzeżeń
w tej bazie,
Import danych powoduje usunięcie wszystkich kolorów,
Zmiana w komórce powoduje usunięcie jej koloru. Jeżeli w wierszu danej komórki występują błędy globalne, to po zmianach w tej komórce we wszystkich komórkach danego wiersza następuje usunięcie wszystkich kolorów poza komórkami w których występują jakieś błędy.

5 Uzupełnianie danych
Dane adresowe mogą być automatycznie uzupełnione. Po wpisaniu np. nazwy miejscowości i
wybraniu z menu Dane opcji Uzupełnienie danych pozostałe informacje są automatycznie
uzupełniane na podstawie rejestru TERYT. Automatyczne uzupełnianie danych działa tylko
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wtedy, gdy występuje jednoznaczność nazw miejscowości. W innym przypadku, gdy na
przykład istnieje wiele miejscowości o tej samej nazwie, należy skorzystać z asystenta uzupełnień.
Uzupełnienie danych dopasowuje również dane do danych zgodnych ze słownikiem. Przykładowo, jeżeli użytkownik wpisze t w odpowiedniej komórce, to aplikacja poprawi na Tak, ponieważ taka wartość jest dopuszczalna w słowniku dla tej komórki.
Asystent uzupełnień jest uruchamiany bezpośrednio w komórkach w zakresie danych adresowych. Przekazywanie danych adresowych należy rozpocząć od wprowadzenia miejscowości. Aby uruchomić asystenta należy podwójnie kliknąć na wybrana komórkę.
W komórce po prawej stronie pojawi się ikona
tość lub jej część.

.

Komórka powinna zawierać wpisaną war-

Rys. 17. Przykład pola z asystentem uzupełniania

Wpisanie nazwy miejscowości np. Otwock (Rys. 17) i kliknięcie na symbol
uruchamia asystenta uzupełnień. Asystent pokaże całą listę miejscowości z nazwą Otwock (Rys. 18).

Rys. 18. Przykład podpowiedzi asystenta uzupełniania

Po wybraniu poprawnej miejscowości z listy właściwy wiersz listy zostanie podświetlany (Rys.
19).
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Rys. 19. Przykład wybranej podpowiedzi

Po kliknięciu na niego pozostałe informacje tj. województwo, powiat, gmina, kod TERC, kod
SIMC są automatycznie przenoszone do arkusza (Rys. 20).

Rys. 20. Uzupełnione komórki przez asystenta uzupełniania

Asystent uzupełnień działa analogicznie dla pól Ulica i kod ULIC. Wybór asystenta jest ograniczony do nazw ulic dla wybranej miejscowości.
Analogicznie jak dla rejestru TERYT asystent uzupełnień działa dla pola Nazwa w arkuszu
Dane podmiotu. Po wpisaniu kilku pierwszych znaków nazwy podmiotu i naciśnięciu ikony
wyświetli się lista z nazwami podmiotów, których nazwa rozpoczyna się od wpisanego
ciągu znaków. Użytkownik może na tej liście kliknąć na właściwą nazwę podmiotu wówczas
zostanie ona zapisana wraz z informacjami dodatkowymi np. NIP, REGON, RPT.
Po naciśnięciu na ikonę

następuje automatyczne uzupełnianie danych.

6 Migracja danych
W przypadku gdy użytkownik będzie próbował otworzyć plik (zakładka Dane) zapisany we
wcześniejszej wersji miniSIIS konieczna będzie migracja danych. Przy próbie otworzenia takiego piku pojawi się komunikat:
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Rys. 21. Komunikat rozpoczynający migrację danych

Należy nacisnąć przycisk Tak. Jeśli migracja przebiegnie prawidłowo wyświetli się komunikat.

Rys. 22. Komunikat kończący migrację danych

Należy wówczas nacisnąć przycisk Zamknij. W przypadku niepowodzenia migracji wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Przykładowy komunikat przedstawia Rys. 23.

Rys. 23. Komunikat podczas braku możliwości przeprowadzenia poprawnej migracji danych

7 Import i eksport danych
Import CSV lub Import XML w podmenu Dane umożliwia wybranie i załadowanie pliku z danymi w formacie CSV lub XML. W przypadku gdy importowany plik został błędnie zakodowany
pojawi się stosowny komunikat (Rys. 24).

Rys. 24. Komunikat gdy dane zostały błędnie zakodowane
Instrukcja użytkownika
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Podczas importu plik jest walidowany. Dane zostają wczytane do odpowiednich arkuszy aplikacji. Użytkownik po wczytaniu danych we wszystkich arkuszach może je uzupełnić, poprawić
lub dodać nowe dane. Po walidacji wprowadzonych danych można wybierać Eksport CSV lub
Eksport XML z podmenu Dane. W czasie eksportu aplikacja generuje plik danych gotowy do
wczytania w systemie SIIS przez zakładkę Dane – Import.
W przypadku, gdy w bazie danych nie ma informacji o podmiocie lub dane nie są poprawne to
procedura eksportu danych nie jest realizowana. Wówczas wyświetlany jest komunikat:

Rys. 25. Komunikat eksportu danych

Należy wówczas wypełnić formularz Dane podmiotu dostępny w podmenu Dane.
Użytkownik może wybrać rodzaj eksportu danych. Mogą to być dane:
•
•

Wszystkie poprawne
Wszystkie

Ukazuje się okno pokazane na Rys. 26.

Rys. 26. Menu eksportu danych

Użytkownik po wybraniu stosownej opcji naciska klawisz OK.
Podczas eksportu danych pojawia się komunikat ile rekordów wyeksportowano z pośród
wszystkich rekordów danego podmiotu oraz informacja o liczbie pominiętych błędnych rekordów. Przykładowy komunikat został przedstawiony na Rys. 27.
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Rys. 27. Przykładowy komunikat eksportu danych dotyczący ilości wyeksportowanych rekordów

8 Walidacja danych
Po wpisaniu danych do arkusza można przeprowadzić ich walidację.

Walidację można uruchomić przyciskiem
katem wymagającym potwierdzenia:

. Po uruchomieniu ukazuje się okno z komuni-

Rys. 28. Komunikat walidacji danych

Należy nacisnąć przycisk Tak.
Proces walidacji obejmuje cztery etapy. Każdy etap walidacji jest wykonywany w oddzielnym
działaniu:
1.
2.
3.
4.

Sprawdzenie unikalności identyfikatorów
Sprawdzenie struktury danych,
Walidacja danych,
Weryfikacja powiązań pomiędzy danymi.

Powyższe działania są sygnalizowane przez wyświetlanie odpowiednich komunikatów na ekranie.
Lampka sygnalizacyjna powodzenia walidacji danych (6)
nym rogu ekranu przyjmuje następujące stany:
•
•

umieszczona w prawym dol-

szary - podczas uruchamiania programu miniSIIS, wprowadzania i zapisywania danych.
zielony lub czerwony - po przeprowadzeniu procedury walidacji – w zależności czy
znaleziono błędy.
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Po poprawieniu błędu w każdym kroku należy ponownie uruchomić proces walidacji danych.
Jeśli proces walidacji nie wykrył błędów wówczas w dolnej części arkusza nie ma listy z błędami (5). Ikona sygnalizacyjna walidacji danych w prawym dolnym rogu przyjmuje kolor zielony
(Rys. 29).

Rys. 29. Sygnalizacja braku błędów w danych

Gdy zostanie znaleziony błąd, szczegóły dotyczące wykrytych błędów są zawarte w sekcji walidacji danych pod arkuszem. Każdy błąd jest opisany w linii, która zawiera typ błędu, numer
linii, numer kolumny, kod błędu i opis błędu. Kliknięcie w linię z opisem błędu przenosi użytkownika do komórki arkusza, w którym jest błąd (np.
). Jest ona zaznaczona czerwonym kolorem a nazwa arkusza ,w którym jest błąd jest poprzedzona czerwonym kołem.
Ponadto ikona sygnalizacyjna walidacji danych w prawym dolnym rogu przyjmuje kolor czerwony.
Wyświetlanie błędów walidacji może obejmować Wybrany arkusz lub Wszystkie arkusze.
Należy wówczas na panelu walidacji (4) odpowiednio zaznaczyć
lub

i

i

.

Rys. 30. Sygnalizacja błędów danych
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UWAGA! Walidacja jest wieloetapowa. W pierwszym etapie sprawdzane są tylko błędy struktury danych. Poprawienie wszystkich tych błędów nie oznacza braku błędu formalnych sprawdzanych w kolejnych etapach walidacji. Za kompletność i poprawność danych odpowiada podmiot i osoba przekazująca dane. Cykl poprawy i walidacji danych należy prowadzić do momentu uzyskania braku błędów w danych.

9 Import adresów własnych
Przed walidacją danych można do aplikacji minisii wczytać plik z zadeklarowanymi adresami
własnymi zakończeń sieci. W pliku można podać takie adresy, które zgodnie z wiedzą podmiotu wprowadzającego dane są poprawnymi adresami w Polsce, a które nie zostały ujęte w
referencyjnej bazie adresów. Referencyjna baza adresów obejmuje swoim zakresem państwowe rejestry prowadzone przez Głównego Geodetę Kraju i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (bazy PRG i NOBC).
Import pliku można uruchomić przyciskiem
. Po uruchomieniu ukazuje się okno wyboru
właściwego pliku zawierającego adresy własne.
Plik zawierający dodatkowe adresy własne powinien posiadać strukturę:
TERC,SIMC,ULIC,Nazwa_ulicy,Numer_domu,Szerokość geograficzna,Długość geograficzna
gdzie TERC, SIMC, ULIC są zgodne z rejestrem TERYT.
Po imporcie pliku zawierającego dodatkowe adresy własne można uruchomić w aplikacji minisiis walidacje danych.

10 Reguły poprawności danych
Po usunięciu błędów związanych z walidacją danych należy zweryfikować dane przy użyciu
reguł poprawności (lista reguł poprawności została zamieszczona w instrukcji SIIS). Proces
ten można uruchomić przyciskiem

wtedy gdy lampka sygnalizacyjna walidacji jest zielona.

W przeciwnym przypadku przycisk reguł poprawności danych jest wyszarzony
.Po uruchomieniu reguł poprawności danych ukazuje się okno z komunikatem związanym z zapisem
danych :
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Rys. 31. Komunikat związany z zapisem pliku

Należy wpisać nazwę pliku i nacisnąć przycisk Zapisz.
Proces poprawności danych obejmuje sprawdzenie poprawności danych zgodnie z ustalonymi
regułami. Podczas tego procesu na pasku postępu wyświetlane są numery reguł, które są aktualnie przetwarzane.
Powyższe działania są sygnalizowane przez wyświetlanie odpowiednich komunikatów na ekranie.
Lampka sygnalizacyjna powodzenia poprawności danych (6)
dolnym rogu ekranu przyjmuje następujące stany:
•
•

umieszczona w prawym

szary - podczas uruchamiania programu miniSIIS, wprowadzania i zapisywania danych.
zielony lub czerwony - po przeprowadzeniu procedury poprawności danych – w zależności czy znaleziono błędy.

Po poprawieniu błędu w każdym kroku należy ponownie uruchomić proces poprawności
danych.
Jeśli proces poprawności nie wykrył błędów wówczas w dolnej części arkusza nie ma listy z
błędami (5). Ikona sygnalizacyjna poprawności danych w prawym dolnym rogu przyjmuje kolor
zielony (Rys. 32).

Rys. 32. Sygnalizacja braku błędów w danych związanych z regułami poprawności
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Gdy zostanie znaleziony błąd to przed nazwą arkusza pojawia się żółte koło a szczegóły dotyczące wykrytych błędów są zawarte w sekcji poprawności danych pod arkuszem. Każdy błąd
jest opisany w linii, która zawiera typ błędu, numer linii, numer reguły, kod błędu i opis błędu.
Kliknięcie w linię z opisem błędu przenosi użytkownika do komórki, w której jest błąd. Ponadto
została ona wyróżniona żółtym kolorem. Ponadto ikona sygnalizacyjna reguły poprawności w
prawym dolnym rogu przyjmuje kolor czerwony.
Wyświetlanie błędów poprawności może obejmować Wybrany arkusz lub Wszystkie arkusze. Należy wówczas na panelu walidacji (4) odpowiednio zaznaczyć
lub

i

i

.

Rys. 33. Sygnalizacja błędów danych związanych z regułami poprawności

W przypadku, gdy w danym arkuszu występują błędy i walidacji i związane z regułami poprawności są one sygnalizowane kolorem czerwonym i żółtym w poszczególnych polach arkusza
natomiast obok nazwy arkusza pojawia się koło czerwono-żółte (Rys. 34).
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Rys. 34. Sygnalizacja błędów danych związanych z regułami poprawności i walidacją

11 Zapisywanie i otwieranie pliku z danymi
Dane wprowadzone do arkuszy można zapisać jako pliki bazy danych (pliki z rozszerzeniem
db) aplikacji miniSIIS. W tym celu należy w menu Pliki wybrać opcję Zapisz lub Zapisz jako
lub kliknąć na ikonę
. Wówczas otworzy się okno jak na Rys. 35. Następnie należy wybrać
katalog w jakim będą przechowywane dane i wpisać nazwę pliku pod jaką mają być one zapisane i nacisnąć przycisk Zapisz. Zarówno pliki zawierające dane poprawne jak i niepoprawne można zapisać. Kiedy użytkownik chce odczytać dane wybiera zakładkę Plik a następnie opcję Otwórz i wybiera nazwę pliku pod jaką zapisał swoje dane i naciska przycisk
Otwórz (Rys. 36). Wówczas dane zostają załadowane do odpowiednich arkuszy aplikacji miniSIIS.

Rys. 35. Komunikat związany z zapisem danych
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Rys. 36. Komunikat związany z odczytem danych

Należy zauważyć, że ikona
zmienia kolor na niebieski
, kiedy wprowadzone zostały
do arkuszy dane lub dane w arkuszach zostały zmienione. Jest to sygnał dla użytkownika, że
powinien dane zapisać w systemie miniSIIS.

12 Filtrowanie danych
Po wprowadzeniu danych do systemu istnieje możliwość ich filtrowania wg zawartości danego
pola. Pola umożliwiające filtrowanie mają w prawym dolny rogu nagłówka symbol
. Po
kliknięciu w ten symbol otwiera się okienko, w którym można wybrać wartości, wg których
mają zostać odfiltrowane rekordy. Należy zaznaczyć odpowiednie checkboxy (Rys. 37). Po
naciśnięciu przycisku Filtruj wyświetlone zostaną tylko te rekordy, które spełniły warunki filtrowania. W przypadku gdy chcemy przywrócić stan wyświetlania danych przed filtrowaniem
należy nacisnąć na ikonę

lub wybrać z menu Dane opcję Usuń filtrowanie.

Rys. 37. Panel filtrowania
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13 Arkusze
Do wprowadzania danych służą arkusze (3):
1. Dane podmiotu
2. Dostawcy usług
3. Kolokacje
4. Węzły własne
5. Węzły obce
6. Interfejsy
7. Zasięgi radiowe
8. Łączenia kabli
9. Punkty styku
10. Linie kablowe
11. Linie bezprzewodowe
12. Połączenia
13. Zakończenia sieci
14. Usługi świadczone

13.1

Dane podmiotu

Arkusz Dane podmiotu należy wypełnić w pierwszej kolejności. Został on przedstawiony na
Rys. 38. W arkuszu znajdują się dane o podmiocie przekazującym informacje oraz dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ich przekazanie. Bez uzupełnienia tego arkusza nie jest
możliwe eksportowanie danych w postaci plików CSV lub XML.

Rys. 38. Okno Dane podmiotu
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Dane podmiotu można wprowadzić automatycznie wyszukując nazwę podmiotu w polu Nazwa. Po wpisaniu pierwszej nazwy na przykład litery I (Rys. 39) i naciśnięciu na symbol
pokaże się lista podmiotów (Rys. 40), które rozpoczynają się na literę I. Po wybraniu właściwej
nazwy podmiotu dane będące w rejestrze UKE automatycznie zostaną uzupełnione w arkuszu
Dane podmiotu.

Rys. 39. Okno Dane Podmiotu z wpisanym początkowym fragmentem nazwy podmiotu

Rys. 40. Okno Dane Podmiot z listą rozwijaną podmiotów

Po wprowadzeniu nazwy podmiotu przekazującego informację należy wpisać numery identyfikacyjne podmiotu i adres siedziby podmiotu przekazującego informacje o ile nie zostały one
już automatycznie uzupełnione. Kliknięcie na symbol
uruchamia asystenta uzupełnień. Po
wpisaniu kilku znaków, system wyświetla listę miejscowości, z których użytkownik może wybrać właściwą.

Rys. 41. Okno z listą miejscowości
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Po wybraniu miejscowości użytkownik w analogiczny sposób wybiera ulicę. Po wpisaniu kilku
znaków system wyświetla listę z nazwami ulic, z których należy wybrać właściwą.

Rys. 42. Okno z listą ulic

W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma nazw ulic w pole Ulica należy wpisać BRAK
ULICY i podać Numer porządkowy budynku. W aplikacji miniSIIS obowiązuje zasada wpisania w tym przypadku kodu ULIC równego 99999.
W przypadku, gdy w miejscowości są ulice z nazwami, ale nazwa ulicy nie jest jeszcze ujęta w
spisie ulic TERYT, to należy w pole Ulica wpisać jej nazwę z odpowiednim prefiksem np.
ul. Polna i podać Numer porządkowy budynku. W aplikacji miniSIIS obowiązuje zasada wpisania w tym przypadku kodu ULIC równego 99998.
Powyższe zasady obowiązują dla wszystkich arkuszy aplikacji.
Opis poszczególnych pól arkusza Dane podmiotu znajduje się w Tabl. 1.
Tabl. 1. Opis pól formularza Dane podmiotu
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.2
pola
Podmiot przekazujący informacje
1
Nazwa
Tekst / 250

Numery identyfikacyjne
2
NIP

Tekst /10

Uwagi

Przykład

Pole wymagane. Dozwolone
znaki w nazwie to: litery (wraz
z polskimi znakami), cyfry,
znaki ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe
litery też), spacja i znaki specjalne
spośród
_+/#()[],.;:\|"'@&.

Telefony Podlaskie Spółka
Akcyjna

Zgodny z NIP, bez kresek.
Format [DDDDDDDDDD]
gdzie „D” to wymagana cyfra.

8230001125

Walidacja wartości:
•

2

Wg. algorytmu,

Numer kolumny arkusza aplikacji miniSIIS.
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•

3

REGON

Tekst / 14

Nie można wpisać numeru, który jest przypisany do innego podmiotu.

Tylko cyfry: 9 lub 14 znaków
wraz z zerami wiodącymi.

710003368

Walidacja wartości:
•
•

4

RPT

Tekst / 10

5

RJST

Tekst /10

6

KRS

Tekst /14

Wg. algorytmu,
Nie można wpisać numeru, który jest przypisany do innego podmiotu.

Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS,
RJST. Dozwolone są tylko cyfry
Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS,
RJST. Dozwolone są tylko cyfry
Należy podać, co najmniej jeden z numerów: RPT, KRS,
RJST. Aktualnie pole nieedytowalne.
Walidacja wartości:
•
•

Obszar i adres siedziby
7
Województwo
8

Powiat

9

Gmina

10

Kod TERC

11

Miejscowość

Dozwolone są tylko cyfry,
Nie można wpisać numeru, który jest przypisany do innego podmiotu.

Wybór z listy autopodpowiedzi. Zgodne z TERYT.
Wybór z listy autopodpowiedzi. Zgodne z TERYT.
Wybór z listy autopodpowiedzi. Zgodne z TERYT.
Wybór z listy autopodpowiedzi. Zgodne z TERYT.
Tekst /100

Pole wymagane.

Skierniewice

Wartość Wybierana tylko z
bazy miejscowości dostępnej
w aplikacji

12

Kod SIMC

13

Ulica

Wybór z listy autopodpowiedzi. Zgodne z TERYT.
Tekst /100

Pole wymagane, jeśli miejscowość wskazana w polu Miejscowość jest delegaturą, miastem, albo dzielnicą m. st.
Warszawy.
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Wartość:
•

•
•

14

Kod ULIC

15

Numer porządkowy

16

Kod pocztowy - PNA

Dane kontaktowe
17
Strona WWW

18

E-mail

Wybór z listy autopodpowiedzi. Zgodne z TERYT.
Pole wymagane.

Tekst / 50

Dozwolone znaki w nazwie to:
litery (wraz z polskimi znakami),
cyfry,
znaki
ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery
też), spacja i znaki specjalne
spośród -_+/#()[],.;:\|"'@.
Format [DD-DDD] gdzie „D”
to wymagana cyfra. Zgodny z
PNA budynku. Kod nie może
mieć wartości 00-000.

Tekst /6

Tekst / 200

Tekst /100

Wartość wybrana z bazy
ulic aplikacji (wybór zawężony do ulic znajdujących się w miejscowości
wskazanej przez pole
Miejscowość).
Własna wartość zgodna z
formatem nazwy ulicy
(<typ> <nazwa>).
Dla własnej wartości dozwolone to: litery (wraz z
polskimi znakami), cyfry,
znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ
(małe litery też), spacja,
przecinek,
ukośnik,
kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik, średnik i
nawiasy okrągłe ( ).

Wartość musi mieć format
URL <protokół>://<co najmniej jeden znak>.<co najmniej dwa znaki>:<nr
portu>, gdzie <protokół>://
oraz <nr portu> są opcjonalne
Pole wymagane.

44

08-300

www.telefonypodlaskiesa.pl

sekretariat@telefonypodlaskiesa.pl

Wartość musi mieć format
a@b.c
Wyrażenie zgody na upublicznienie nazwy podmiotu przekazującego informacje dla poszczególnych
elementów sieci
19
węzłów własnych
Tak
Pole wymagane.
Tak

20

21

elementów infrastruktury telekomunikacyjnej
zapewniających łączenie kabli telekomunikacyjnych
elementów infrastruktury stanowiących
punkty styku z innymi
sieciami

Tak

Pole wymagane.

Nie

Tak

Pole wymagane.

Tak
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22

23

elementów infrastruktury telekomunikacyjnej
stanowiących linie kablowe lub bezprzewodowe
połączeń pomiędzy węzłami sieci

Tak

Pole wymagane.

Nie

Tak

Pole wymagane.

Tak

Pole wymagane.

Tak

Pole wymagane. Dozwolone

Jan Kazimierz

24

obszarów i adresów bu- Tak
dynków objętych zasięgiem sieci, w których
możliwe jest świadczenie usług
Dane osoby przekazującej informacje
25
Imiona
Tekst / 100

26

Nazwisko

Tekst / 100

znaki w nazwie to: litery (wraz
z polskimi znakami), cyfry,
znaki ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe
litery też), spacja i znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\|"'.
Pole wymagane. Dozwolone
znaki w nazwie to: litery (wraz
z polskimi znakami), cyfry,
znaki ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe
litery też), spacja i znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\|"'.

27
28
29

Numer telefonu
Numer faksu
E-mail

Tekst / 100
Tekst / 100
Tekst / 100

Pole opcjonalne
Pole opcjonalne
Pole wymagane

Kowalczyk

225128444
J.Kowalczyk@wp.pl

Wartość musi mieć format
a@b.c

W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 29 ust 6b tej ustawy, wykluczone zostało zastrzeżenie tajemnicy
przedsiębiorstwa w odniesieniu do informacji dotyczących usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz infrastruktury telekomunikacyjnej i infrastruktury technicznej, które mogą być wykorzystane w celu świadczenia tych usług w zakresie
obejmującym:
• dane kontaktowe przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który może świadczyć usługi
w danej lokalizacji,
• dane adresowe budynku oraz inne dane identyfikujące lokalizację, w której przedsiębiorca telekomunikacyjny może świadczyć usługi,
• technologię usługi możliwej do świadczenia,
• maksymalną przepustowość usługi dostępu do Internetu możliwą do zaoferowania
użytkownikowi końcowemu,
• infrastrukturę telekomunikacyjną i infrastrukturę techniczną, które mogą być wykorzystane w celu świadczenia usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy
dostęp do Internetu.
Tym samym, od dnia 1 lipca 2016 r. informacje te są jawne, a w polach do wyrażania zgód
formalnych możliwa jest do wyboru wyłącznie wartość Tak.
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13.2

Dostawcy usług

Arkusz Dostawcy usług przedstawiono na Rys. 43. Arkusz zawiera informację, o podmiotach
obcych, których infrastruktura jest wykorzystywana.

Rys. 43. Arkusz Dostawcy usług

W arkuszu Dostawcy usług należy wprowadzić dane podmiotu, czyli dostawcy usług lub podmiotu udostępniającego lub współdzielącego infrastrukturę. Jest to podmiot inny niż podmiot
przekazujący informacje. Posiada on lub zarządza wymienionymi w informacjach elementami
sieci, które nie należą do podmiotu przekazującego informacje.
Opis poszczególnych pól arkusza Dostawcy usług znajduje się w Tabl. 2.
Tabl. 2. Pola arkusza dostawcy usług
Nr
Nazwa
Typ/długość pola
Kol.
DOSTAWCY USŁUG
Identyfikator
Tekst/100
1
podmiotu
cego

2

Nr projektu

ob-

Tekst/30

Uwagi

Przykład

Pole unikalne w ramach danych pojedynczego podmiotu. Dozwolone tylko polskie litery (małe i duże), cyfry oraz znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\|@. W identyfikatorze nie można używać spacji.
Pole nie wymagane. Wartość wybierana z
listy rozwijanej zgodnie z numerem projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy.

Tel
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3

Nazwa
podmiotu obcego

Tekst / 250

Zgodne z nazwą podmiotu obcego zarządzającego elementem sieci. Dane podmiotu innego niż podmiot przekazujący informacje, a zarządzającego wymienionymi
w danych elementami sieci nienależącymi
do podmiotu przekazującego informacje.
Istnieje możliwość wyszukiwania dostawcy
usługi po fragmencie nazwy podmiotu obcego, jego wskazanie i automatyczne uzupełnienie danych adresowych czy też numerów ewidencyjnych. Powyższe działania
są analogiczne jak dla miejscowości i ulic.
Dozwolone znaki w nazwie to: litery (wraz z
polskimi
znakami),
cyfry,
znaki
ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też), spacja i
znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\|"'@&.

Telefonia
kowa

komór-

Numery identyfikacyjne
4

NIP

Tekst / 10

5

REGON

Tekst / 14

6

RPT

Tekst / 10

Pole obowiązkowe, gdy nie podano REGON lub RPT. Tylko cyfry. Zgodny z NIP,
bez kresek. Jeśli podmiot nie występuje w
8230001125
bazie podmiotów należy dodatkowo podać
dane adresowe.
Pole obowiązkowe, gdy nie podano NIP lub
RPT. Tylko cyfry: 9 lub 14 znaków. Zgodny
z REGON wraz z zerami wiodącymi. Jeśli
710003368
podmiot nie występuje w bazie podmiotów
należy dodatkowo podać dane adresowe.
Pole wymagane, gdy nie podano REGON
lub NIP Numer zgodny z RPT.
Jeśli podmiot nie występuje w bazie podmiotów należy dodatkowo podać dane adresowe.

Adres siedziby dostawcy usług
7

Województwo

8

Powiat

9

Gmina

Tekst/100
Tekst/100
Tekst/100
Liczba/7

10

Kod TERC

11

Miejscowość

Tekst / 100

12

Kod SIMC

Liczba/7

Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa
województwa zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Nazwa powiatu zgodna z
TERYT. Pole dopisywane automatycznie
po wybraniu Miejscowości.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa
gminy zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Zgodny
z TERYT.
Zgodna z nazwą miejscowości, częścią
miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w
TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w
formacie: miejscowość (typ miejscowości),
województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta
według wielkości), woj., pow., gmina.
Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości,
dzielnicą lub delegaturą.
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13

Ulica

Tekst / 250

14

Kod ULIC

Liczba/5

15

Numer
porządkowy

Tekst / 50

16

Kod pocztowy
- PNA

Tekst / 6

Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa
zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ
nazwa_ulicy , gdzie typ, to np. ul. , pl. Przy
podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy
budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu. Kod
ULIC dopisywany jest automatycznie. W
przypadku, gdy danej ulicy nie ma w TERYT należy ją wpisać. Kod ULIC w takim
przypadku to 99998. Natomiast, jeśli w danej miejscowości nie ma ulicy to wpisujemy
BRAK ULICY Kod ULIC w takim przypadku
to 99999. Dla własnej wartości dozwolone
znaki to: litery (wraz z polskimi znakami),
cyfry, znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery
też), spacja, przecinek, ukośnik, kropka,
apostrof, cudzysłów, myślnik, średnik i nawiasy okrągłe ( ).
Kod ULIC dopisywany automatycznie. W
przypadku, gdy danej ulicy nie ma w TERYT kod ULIC to 99998. Natomiast, jeśli w
danej miejscowości nie ma ulicy to Kod
ULIC wynosi 99999.
Numer porządkowy pojedynczego budynku
lub budowli, podany z dokładnością do
punktu adresowego. Dozwolone znaki w
nazwie to: litery (wraz z polskimi znakami),
cyfry, znaki ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery
też), spacja i znaki specjalne spośród
_+/#()[],.;:\|"'@.
Format [DD-DDD] gdzie „D” to wymagana
cyfra. Zgodny z PNA budynku. Kod nie
może mieć wartości 00-000.

ul. Bajkowa

00608

44

08-300

Wprowadzono kontrolę zgodności Nr projektu z wykazem projektów.
Wprowadzono kontrolę zgodności Danych dostawcy usług z wykazem Dostawców usług dostępnych w aplikacji.

13.3

Kolokacje

Arkusz Kolokacje został przedstawiony na Rys. 44. Pozwala on na wprowadzanie informacji
o budynkach, które umożliwiają kolokację.
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Rys. 44. Arkusz Kolokacje

Opis poszczególnych pól arkusza Kolokacje zawiera Tabl. 3.
Tabl. 3. Pola arkusza Kolokacje
Nr
Nazwa
kol.
KOLOKACJE

Typ/długość
pola

1

Identyfikator kolokacji

Tekst / 100

2

Nr projektu

Tekst/ 30

3

Status realizacji

Tekst/ 30

Uwagi
Oznaczenie budynku. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i
wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek:
.,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
Identyfikator musi być unikalny i nie może
zawierać spacji.

Przykład

Kolokacja1

Pole nie wymagane. Zgodnie z numerami
projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
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•
•

w realizacji
zakończone

Obszar i adres budynku umożliwiającego kolokację
Tekst/100

4

Województwo

5

Powiat

6

Gmina

7

Kod TERC

8

Miejscowość

Tekst/100

9

Kod SIMC

Liczba/7

10

Ulica

Tekst / 250

11

Kod ULIC

Liczba/5

Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa
województwa zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Nazwa powiatu zgodna z
TERYT. Pole dopisywane automatycznie po
wybraniu Miejscowości.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa
gminy zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Zgodny
z TERYT.
Zgodna z nazwą miejscowości, częścią
miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w
TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w
formacie: miejscowość (typ miejscowości),
województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta
według wielkości), woj., pow., gmina.
Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Kod SIMC zgodny z nazwą miejscowości, częścią miejscowości,
dzielnicą lub delegaturą.
Nazwa ulicy zgodna z TERYT. Nazwa
zgodna z bazą TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. Wymagane, jeżeli nie wypełniono Szer. geogr. i Dł. geogr. Zestaw danych podawanych razem. Wymagane dla
wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez
adresu. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie:
typ nazwa_ulicy, gdzie typ to np. ul., pl. Dla
własnej wartości dozwolone znaki to: litery
(wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki:
ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też), spacja,
przecinek, ukośnik, kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik, średnik i nawiasy okrągłe ( ).
Kod ULIC dopisywany automatycznie.

Tekst/100
Tekst/100
Liczba/7

12

Numer porządkowy

13

Kod pocztowy - PNA

Numer porządkowy pojedynczego budynku
lub budowli podany z dokładnością do
punktu adresowego. Zestaw danych podawanych razem. Wymagane dla wszystkich
budynków i budowli posiadających adres.
Niewymagane dla budowli bez adresu. Dozwolone znaki w nazwie to: litery (wraz z
polskimi
znakami),
cyfry,
znaki
ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też), spacja i
znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\|"'@.
Format [dd-ddd] gdzie d to cyfra. Kod nie
może mieć wartości 00-000.

Tekst / 50

Tekst / 6

mazowieckie
białobrzeski
Białobrzegi
0973286

Białobrzegi

1401014

ul. 11 Listopada

11205

123a

04-895

Współrzędne

14

Szerokość [ºN]

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

15

Długość geograficzna [ºE]

Liczba rzeczywista
format

2 cyfry. Kropka 6 cyfr (ułamek dziesiętny
stopnia). Zakres: 49.0020 – 54.8357. Wymagane, jeżeli nie wypełniono pól adresu.
Pola: Szerokość geograficzna, Długość
geograficzna należą do jednego kompletu
danych i należy je podawać razem.
2 cyfry. Kropka 6 cyfr (ułamek dziesiętny
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DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

stopnia). Zakres: 14.1224 – 24.1458. Wymagane, jeżeli nie wypełniono pól adresu.
Pola: Szerokość geograficzna, Długość
geograficzna należą do jednego kompletu
danych i należy je podawać razem.

Typ budynku

16

Typ budynku, w którym
umieszczony jest element

Pole wyboru z
listy
Tekst/ 100

Pole wymagane.
Jedna z wartości wybierana z listy:
•
budynek biurowy,
•
budynek mieszkalny,
•
budynek przemysłowy,
•
budynek usługowy,
•
budynek użyteczności publicznej,
•
obiekt sakralny,
•
obiekt sieci elektroenergetycznej,
•
wieża,
•
maszt,
•
komin
•
kontener,
•
szafa uliczna,
•
słup,
•
skrzynka.

budynek biurowy

Pole wymagane:
•
jeśli w polu „Status realizacji” wybrano „zakończone”,
•
jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie

Tak

Możliwość umieszczania anten

17

Możliwość instalacji anten
dla radiowej sieci dostępowej lub anten dla radiolinii

Wybór z listy
rozwijanej

18

Wysokość zawieszenia anten nad poziomem gruntu w
[m]

Liczba całkowita nieujemna
/ 10

19

Możliwość
masztu

postawienia
Pole wyboru z
listy

Pole nie wymagane.
Wartość podana w metrach

25

Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie

Nie

Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Liczba całkowita dodatnia. Wartość podana
w metrach kwadratowych
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Liczba całkowita nieujemna. Wartość podana w metrach kwadratowych
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.

20

Informacje dodatkowe

20

Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego – całkowita [ ]

21

Powierzchnia pomieszczenia kolokacyjnego – wolna
[ ]

22

Wyposażenie pomieszczeń
kolokacji w podłogę techniczną.

Liczba
wita /5

całko-

Liczba całkowita nieujemna
/5

Pole jednokrotnego wyboru
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23

24

25

26

Wyposażenie pomieszczeń
kolokacji w sufit technicznym

Wyposażenie pomieszczeń
udostępnionych do kolokacji w klimatyzację

Wyposażenie w gwarantowane zasilanie DC48V

Wyposażenie w gwarantowane zasilanie AC230V

27

Możliwość
przyłącza
wego

28

Liczba podmiotów obcych
w budynku

29

13.4

udostępnienia
światłowodo-

Liczba podmiotów posiadających zakończenie światłowodowe w budynku

Pole jednokrotnego wyboru

Pole jednokrotnego wyboru

Pole jednokrotnego wyboru

Pole jednokrotnego wyboru

Pole jednokrotnego wyboru

Nieujemna
liczba całkowita / 5
Nieujemna
liczba całkowita / 5

Jeden wybór z:
•
Tak;
•
Nie;
•
Częściowo.
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jeden wybór z:
•
Tak;
•
Nie;
•
Częściowo.
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jeden wybór z:
•
Tak;
•
Nie;
•
Częściowo.
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jeden wybór z:
•
Tak;
•
Nie;
•
Brak danych.
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jeden wybór z:
•
Tak;
•
Nie;
•
Brak danych.
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jeden wybór z:
•
Tak;
•
Nie;
•
Brak danych.
Pole opcjonalne
Pole opcjonalne

Nie

Częściowo

Tak

Tak

Tak

4
2

Węzły własne

Arkusz Węzły własne przedstawia Rys. 45. Umożliwia on wprowadzenie do systemu informacji o węzłach własnych lub współdzielonych.
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Rys. 45. Arkusz W ęzły własne

Arkusz Węzły własne umożliwia wprowadzenie do systemu takich informacji o węzłach jak:
nazwa (identyfikator), identyfikatory powiązane (kolokacja), położenie węzła, możliwość udostępniania, finansowanie ze środków UE.
Dla węzłów wymagane jest podanie informacji czy węzeł jest współfinansowany ze środków
unijnych.
Nazwa miejscowości jest polem zawsze wymaganym. Jeżeli obiekt inwentaryzowany (węzeł,
budynek kolokacji) znajduje się poza obszarem miejscowości lub występuje problem z lokalizacją miejscowości należy podać najbliższą znaną miejscowość lub największą miejscowość
w gminie, w której zlokalizowany jest obiekt inwentaryzowany.
Opis pól arkusza Węzły własne przedstawia Tabl. 4.
Tabl. 4. Pola arkusza Węzły własne
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
WĘZŁY WŁASNE
1

Identyfikator węzła

Tekst / 100

Uwagi
Pole wymagane. Oznaczenie węzła. Wartość unikalna w ramach danych dotyczących
węzłów własnych i węzłów obcych pojedynczego podmiotu. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i
wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Nr projektu

Tekst/ 30

3

Status realizacji

Tekst/ 30

podkreślenie: _,
plus: +,
hash: #,
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
nawiasy okrągłe: (),
nawiasy kwadratowe [],
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
kreska pionowa: |,
@.

W identyfikatorze nie może być spacji.
Pole nie wymagane. Zgodnie z numerami
projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Własność Infrastruktury
4

Własność
struktury

infra-

Tekst / 100
Pole wyboru z listy

Jedna z wartości:
• Węzeł własny,
• Węzeł współdzielony z innym podmiotem

Węzeł współdzielony z
innym podmiotem

Identyfikatory powiązane
5

Identyfikator podmiotu obcego

Tekst / 100

6

Identyfikator
kacji

Tekst / 100

kolo-

Pole unikalne. Pole wymagane, jeśli w polu
Własność infrastruktury wybrano opcję Węzeł współdzielony z innym podmiotem. Nazwa nie może zawierać spacji. Autopodpowiedź. W identyfikatorze dopuszczalne są
jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i
wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash” #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację. Wybór ograniczony do kolokacji należących do podmiotu użytkownika
Wskazana wartość identyfikatora musi istnieć w zbiorze informacji W identyfikatorze
dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i
wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
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•
•
•
•
•
•
•
•

plus: +,
hash: #,
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
nawiasy okrągłe: (),
nawiasy kwadratowe [],
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
kreska pionowa: |,
@.

Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł własny lub współdzielony
7

Województwo

Tekst/100

8

Powiat

Tekst/100

9

Gmina

Tekst/100

10

Kod TERC

Liczba/7

11

Miejscowość

Tekst / 100

12

Kod SIMC

Liczba/7

13

Ulica

Tekst/250

14

Kod ULIC

Liczba/5

15

Numer porządkowy

Tekst / 50

Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa
województwa zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Nazwa powiatu zgodna z
TERYT. Pole dopisywane automatycznie po
wybraniu Miejscowości.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa
gminy zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Zgodny
z TERYT.
Pole wymagane. Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub
delegaturą w TERYT
Wybór z listy autopodpowiedzi w formacie:
miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według
wielkości), np., pow., gmina. Należy podać
Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. Ulicę (gdy
występuje), Numer porządkowy budynku i
kod pocztowy, 2. Współrzędne geograficzne. W formularzu obok miejscowości
wyświetla się: województwo, powiat,
gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie.
Kod zgodny z TERYT.
Dla planowanych nie wymagane dla pozostałych TAK. Nazwa ulicy zgodna z TERYT.
Wybór z listy autopodpowiedzi.
Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi
pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Niewymagane dla budowli bez adresu. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC,
Numer porządkowy budynku. Wymagane
dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Dla własnej wartości dozwolone znaki to: litery (wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe
litery też), spacja, przecinek, ukośnik,
kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik, średnik i nawiasy okrągłe ( ).
Kod ULIC dopisywany automatycznie.
Numer porządkowy pojedynczego budynku
lub budowli, podany z dokładnością do
punktu adresowego. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Dozwolone znaki w nazwie to: litery
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16

Kod pocztowy
PNA

–

Kod pocztowy / 6

(wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki
ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też), spacja i
znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\|"'@.
Format [DD-DDD] gdzie „D” to wymagana
cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli.
Kod nie może mieć wartości 00-000.

04-894

Współrzędne
17

Szerokość [ºN]

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

18

Długość [ºE]

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna.
Gdy nie podano żadnego zestawu danych
lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych:
1. Ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. Współrzędne geograficzne.
Dla planowanych nie wymagane dla pozostałych TAK. Zestaw danych podawanych
razem: Szerokość geograficzna i Długość
geograficzna. Gdy nie podano żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się
komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. Ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2.
Współrzędne geograficzne.

51.123411

20.123411

Typ obiektu
19

Typ obiektu

Tekst / 100

Jedna z wartości:
• budynek biurowy,
• budynek mieszkalny,
• budynek przemysłowy,
• budynek usługowy,
• budynek użyteczności publicznej,
• obiekt sakralny,
• obiekt sieci elektroenergetycznej,
• wieża,
• maszt,
• komin,
• kontener,
• szafa uliczna,
• słup,
• skrzynka,
• studnia kablowa.

budynek przemysłowy

Możliwość udostępnienia
20

Możliwość udostępnienia innym podmiotom powierzchni
w obiekcie, w którym znajduje się
węzeł

Wybór z listy rozwijanej

21

Możliwość instalacji
anten dla radiowej
sieci dostępowej lub
anten dla radiolinii w
obiekcie, w którym
znajduje się węzeł

Wybór z listy rozwijanej

Wartość wymagana jeśli nie podano wartości w polu Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację oraz jeśli
•
W polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jedna z wartości:
•
Tak
•
Nie
Wartość wymagana jeśli nie podano wartości w polu Identyfikator budynku umożliwiającego kolokację oraz jeśli
•
W polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jedna z wartości:
•
Tak
Instrukcja użytkownika

Tak

Nie

42 / 80

•

Nie

Finansowanie ze środków UE
22

13.5

Węzeł współfinansowany ze środków
unijnych

Wybór z listy rozwijanej

Wartość wymagana.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie
• Brak danych

Tak

Węzły obce

Arkusz Węzły obce służy do przekazania informacji o węzłach sieci telekomunikacyjnej innego
podmiotu dla potrzeb przekazania informacji o punkcie styku między sieciami lub punktu świadczenia usługi przez dostawcę. Arkusz Węzły obce pokazano na Rys. 46.
Identyfikatory węzłów obcych należy przekazywać, zgodnie z nazewnictwem stosowanym we własnej ewidencji. Nie ma potrzeby nazywania węzłów obcych zgodnie z nomenklaturą właścicieli węzłów.

Rys. 46. Arkusz W ęzły obce

Identyfikator w arkuszu Węzeł obcy musi być unikalny i nie może się powtarzać w arkuszach
Węzły własne lub współdzielone.
Dla pola Podstawa i forma korzystania z infrastruktury innego podmiotu wybór:
•
•

Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu dotyczy podmiotów, które są
tylko pośrednikami w sprzedaży usług i nie posiadają umów WLR czy BSA.
Inne usługi w modelu VNO oznacza, że podmiot nieposiadający własnej infrastruktury
może świadczyć usługi telefoniczne w oparciu o inną infrastrukturę niż usługi dostępu
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szerokopasmowego. Podmiot nieposiadający własnej infrastruktury może świadczyć
usługi w modelu VNO (mobilne MVNO lub stacjonarne FVNO).
Opis pól arkusza znajduje się w Tabl. 5.
Tabl. 5. Pola arkusza Węzły obce
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
WĘZŁY OBCE
1

2

Identyfikator
obcego

węzła

Nr projektu

Tekst / 100

Tekst/ 30

Uwagi

Przykład

Pole wymagane. Oznaczenie węzła. Wartość
musi być unikalna w ramach danych dotyczących węzłów własnych i węzłów obcych pojedynczego podmiotu. Ciągi różniące się wielkością liter traktowane są, jako ciągi różne. Nazwa
nie może zawierać spacji. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i
wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej.
Zgodnie z numerami projektów przypisanych do
danego przedsiębiorcy.

WEZ_WAR

Pole wymagane.
Jedna z wartości:
• Umowa o dostęp do sieci telekomunikacyjnej,
• Umowa BSA na sieci innego podmiotu,
• Umowa LLU na sieci innego podmiotu,
• Prosta odsprzedaż usług na sieci innego
podmiotu,
• Usługa dostępu szerokopasmowego w
modelu NVO,
• Inne usługi w modelu NVO,
• Świadczenie lub zakup usług IP Tranzyt i
IP Peering,
• Świadczenie lub zakup usług transmisji danych,
• Umowa o połączeniu sieci PSTN,
• Kolokacja i najem,
• Dzierżawa.
Pole wymagane. Wybór wartości ograniczony
do podmiotów obcych należących do podmiotu
użytkownika.

Umowa BSA na
sieci innego podmiotu

Forma własności infrastruktury
3

Podstawa i forma
korzystania z infrastruktury
innego
podmiotu

Tekst / 100

4

Identyfikator
miotu obcego

Tekst / 100

pod-

Telecom

Adres budynku lub budowli, w której znajduje się węzeł obcy
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5

Województwo

Tekst/100

6

Powiat

Tekst/100

7

Gmina

Tekst/100

8

Kod TERC

Liczba/7

9

Miejscowość

Tekst / 100

10

Kod SIMC

Liczba/7

11

Ulica

Tekst / 250

12

Kod ULIC

13

Numer porządkowy

Liczba/5
Tekst / 50

14

Kod pocztowy - PNA

Tekst / 6

Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa województwa zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Nazwa powiatu zgodna z TERYT. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa gminy
zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Zgodny z TERYT.
Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT.
Wybór z listy autopodpowiedzi w formacie:
miejscowość (typ miejscowości), województwo,
powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), np., pow.,
gmina. Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie.
Kod zgodny z TERYT.

mazowieckie

Nazwa ulicy zgodna z TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi. Wymagane dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu.
Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi należy zachować następujący format: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl.
Należy podać, co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. Ulicę (gdy występuje),
Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2.
Współrzędne geograficzne.
Dla własnej wartości dozwolone znaki to: litery
(wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki:
ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też), spacja,
przecinek, ukośnik, kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik, średnik i nawiasy okrągłe ( ).

Ul. Baśniowa

Kod ULIC dopisywany automatycznie.
Numer porządkowy pojedynczego budynku lub
budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego;
Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod
ULIC, Numer porządkowy budynku. Wymagane
dla wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu
Wybór z listy autopodpowiedzi. Przy podawaniu
ulicy spoza podpowiedzi należy zachować następujący format: typ nazwa_ulicy, gdzie typ, to
np. ul., pl.
Należy podać, co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje),
Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2.
współrzędne geograficzne.
Dozwolone znaki w nazwie to: litery (wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ
(małe litery też), spacja i znaki specjalne spośród -_+/#()[],.;:\|"'@.
Format [DD-DDD] gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku lub budowli. Kod
nie może mieć wartości 00-000.

00864

grójecki
Warka
1406114

Warka

0973978

5

Współrzędne
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15

Szerokość [ºN]

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

16

Długość [ºE]

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

Zakres: 49.0020 – 54.8357.
Zestaw danych podawanych razem: Szerokość
geograficzna i Długość geograficzna. Gdy niepodatno żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetlić komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw
danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. współrzędne geograficzne.
Zakres: 14.1224 – 24.1458. Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i
Długość geograficzna.
Gdy nie podano żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden
zestaw danych lokalizacyjnych: 1. ulicę (gdy
występuje), Numer porządkowy budynku i kod
pocztowy, 2. współrzędne geograficzne.

Typ obiektu
17

13.6

Typ obiektu

Tekst / 100

Jedna z wartości:
• budynek biurowy,
• budynek mieszkalny,
• budynek przemysłowy,
• budynek usługowy,
• budynek użyteczności publicznej,
• obiekt sakralny,
• obiekt sieci elektroenergetycznej,
• wieża,
• maszt,
• komin,
• kontener,
• szafa uliczna,
• słup,
• skrzynka,
• studnia kablowa.

Interfejsy

Arkusz Interfejsy przedstawia Rys. 47 . Umożliwia on wprowadzenie do systemu informacji
o interfejsach węzła sieci szkieletowej, dystrybucyjnej i dostępowej infrastruktury telekomunikacyjnej.
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Rys. 47. Arkusz Interfejsy

Opis pól arkusza Interfejsy zawiera Tabl. 6.
Tabl. 6. Pola arkusza Interfejsy
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
INTERFEJSY
1

Identyfikator
interfejsów

2

Nr projektu

grupy

Tekst / 100

Tekst/ 30

Uwagi
Pole wymagane. Wartość musi być unikalna w ramach danych dotyczących interfejsów pojedynczego podmiotu. W identyfikatorze dopuszczalne
są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.

Przykład
INT_WSP_WEZ

Identyfikator nie może zawierać spacji.
Pole nie wymagane. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy.

Instrukcja użytkownika

47 / 80

3

Status realizacji

Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
Tekst/ 30

Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Identyfikatory powiązane
4

Identyfikator
własnego

węzła

Tekst / 100

Pole wymagane. Oznaczenie węzła. Pole unikalne. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie
takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
W identyfikatorze nie może być spacji.

Przypisanie do warstw
5

Warstwa
towa

szkiele-

Pole wyboru z listy

6

Warstwa
cyjna

dystrybu-

Pole wyboru z listy

7

Warstwa dostępowa

Pole wyboru z listy

Dozwolone wartości:
•
Tak
•
Nie
Wartość musi być Tak, jeśli Warstwa dystrybucyjna i Warstwa dostępowa mają wartość Nie.
Dozwolone wartości:
•
Tak
•
Nie
Wartość musi być Tak, jeśli Warstwa szkieletowa
i Warstwa dostępowa mają wartość Nie.
Dozwolone wartości:
•
Tak
•
Nie
Wartość musi być Tak, jeśli Warstwa szkieletowa
i Warstwa dystrybucyjna mają wartość Nie.

Medium
8

Medium
transmisyjne (środowisko
wykorzystywane do
transmisji sygnałów)

Tekst/100

9

Pasmo
[GHz]

Liczba dziesiętna
3d5

radiowe

Pole wymagane. Należy wybrać jedną z wartości:
• światłowodowe,
• kablowe współosiowe miedziane,
• kablowe parowe miedziane,
• radiowe.
Od 1 do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr (ułamek dziesiętny). Wartość musi być większa bądź
równa 0.

kablowe
współosiowe miedziane

Technologia
10

Technologia dla medium światłowodowego/miedzianego/radiowego

Tekst / 100

Wybór wartości z listy rozwijanej dla medium
transmisyjne światłowodowe:
• 10 Mb/s Ethernet,
• 100 Mb/s Fast Ethernet,
• 1 Gigabit Ethernet,
• 10 Gigabit Ethernet,
• 40 Gigabit Ethernet,
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• 100 Gigabit Ethernet,
• GPON,
• EPON,
• DWDM,
• CWDM,
• SDH,
• ATM,
• PDH,
• (EURO)DOCSIS 3.x,
• (EURO)DOCSIS 2.x,
• (EURO)DOCSIS 1.x,
• ATV.
Wybór wartości z listy rozwijanej dla medium
transmisyjne kablowe współosiowe miedziane:
• EURO)DOCSIS 3.x,
• (EURO)DOCSIS 2.x,
• (EURO)DOCSIS 1.x,
• 10 Mb/s Ethernet,
• ATV,
• SDH,
• COAXDATA.
Wybór wartości z listy rozwijanej dla medium
transmisyjne kablowe parowe miedziane:
• 10 Mb/s Ethernet,
• 100 Mb/s Fast Ethernet,
• 1 Gigabit Ethernet,
• 10 Gigabit Ethernet,
• VDSL2,
• VDSL,
• ADSL2+,
• ADSL2,
• ADSL,
• HDSL,
• PDH,
• POTS/ISDN,
• SDH.
Wybór wartości z listy rozwijanej dla medium
transmisyjne radiowe:
• radiolinia,
• WiFi 2,4 i 5 GHz,
• WiFi - 5 GHz,
• WiFi – 2,4 GHz,
• LTE,
• MC-HSPA+,
• DC-HSPA+,
• HSPA+,
• HSPA,
• UMTS,
• EDGE,
• GPRS,
• CDMA,
• WiMAX,
• LMDS,
• DMS,
• FWA
• 5G.

WiFi - 5 GHz
WiFi – 2,4 GHz
Uwaga: łącznik to
minus a nie myślnik.

Przepustowość
11

Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w
kierunku od sieci do
użytkownika [Mb/s]

Liczba całkowita Wartość wymagana:
dodatnia / 7
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość
zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.
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12

Maksymalna przepustowość dla jednego interfejsu w
kierunku od użytkownika do sieci
[Mb/s]

Liczba całkowita
dodatnia / 7

Pole jest wymagane dla zakończonego projektu
lub braku projektu w przypadku technologii dostępowej o asymetrycznej przepustowości tj.:
•
ADSL,
•
VDSL,
•
VDSL2,
•
(EURO)DOCSIS 1.x,
•
(EURO)DOCSIS 2.x,
•
(EURO)DOCSIS 3.x,
•
WiFi,
•
WiMAX,
•
HSDPA,
•
CDMA,
•
LTE,
•
GPRS,
•
EDGE,
•
HSPA,
•
HSPA+.

100

Liczba interfejsów
13

Liczba
łącznie

14

Liczba interfejsów
wykorzystywanych
do
świadczenia
usług
szerokopasmowego dostępu
do Internetu
Liczba interfejsów
niewykorzystanych

15

interfejsów

Liczba całkowita
nieujemna / 5

Pole wymagane dla zakończonego projektu.
Wartość wymagana:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość
zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.
Wartość nie może być mniejsza niż suma pól
Liczba interfejsów wykorzystanych do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do Internetu i Liczba interfejsów niewykorzystanych.
Liczba całkowita Wartość wymagana:
nieujemna / 5
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość
zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.

3

Liczba całkowita Wartość wymagana:
nieujemna / 5
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość
zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.

1

Pole logiczne

Tak

2

Możliwość udostępniania
16

Możliwość udostępniania interfejsów

Wartość wymagana:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość
zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie

Na etapie wprowadzania danych wprowadzono kontrolę zgodności medium z technologią.
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13.7

Zasięgi radiowe

Arkusz Zasięgi radiowe prezentuje Rys. 48. W arkusze należy podać dane węzłów w technologii bezprzewodowej.

Rys. 48. Arkusz Zasięgi radiowe

Opisy poszczególnych pól arkusza Zasięgi radiowe zawiera Tabl. 7.
Tabl. 7. Pola arkusza Zasięgi radiowe
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
ZASIĘGI RADIOWE

1

Identyfikator sektora
radiowego

Tekst / 100

Uwagi
Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne
(małe i wielkie):
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
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•

2

Nr projektu

Tekst/ 30

3

Status realizacji

Tekst/ 30

@.

Identyfikator musi być unikalny i nie
może zawierać spacji.
Pole nie wymagane. Zgodnie z numerami projektów przypisanych do danego
przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Identyfikatory powiązane
Tekst / 100

4

Identyfikator węzła
własnego

Tekst / 100

5

Identyfikator grupy interfejsów

Pole wymagane. Oznaczenie węzła.
Pole unikalne. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne
(małe i wielkie):
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
W identyfikatorze nie może być spacji.
Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne
(małe i wielkie):
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
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Pole unikalne. Identyfikator nie może zawierać spacji.

Pozwolenie radiowe
6

7

Czy na używanie
urządzenia radiowego
obsługującego sektor
zostało wydane pozwolenie radiowe
Numer pozwolenia radiowego

Pole logiczne

Pole wymagane.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie

Tak

Tekst / 100

Pole wymagane dla zakończonego projektu oraz jeśli w poprzednim polu wybierze się Tak .

1234

Informacje o systemie antenowym
8

Azymut sektora [º]

Liczba całkowita
nieujemna / 3

9

Szerokość kątowa
sektora [º]

Liczba całkowita
dodatnia / 3

Wysokość zawieszenia anten nad poziom
gruntu [m]

Liczba całkowita
dodatnia / 3

10

Pole wymagane dla zakończonego projektu, w przypadku gdy nie podano numeru pozwolenia radiowego. NIE dla pozostałych. Wartość podana w stopniach.
Liczby całkowite z zakresu 0 – 359.
Pole wymagane dla zakończonego projektu w przypadku, gdy nie podano numeru pozwolenia radiowego. Wartość
podana w stopniach. NIE dla pozostałych przypadków. Liczby całkowite z zakresu 1 – 360.
Pole nie wymagane.

15

30

44

Informacje o zasięgu na zewnątrz budynku i osiągalnej przepustowości dla terminali instalowanych
w budynkach użytkowników końcowych
11

12

13.8

Promień zasięgu sektora dla pokrycia na
zewnątrz budynków
dla terminali abonenckich instalowanych u
użytkowników końcowych [m]
Największa możliwa
do zaoferowania przepustowość do użytkownika na końcu promienia zasięgu sektora [Mb/s]

Liczba całkowita /
6

Wymagane dla projektów zakończonych
i wszystkich danych nie projektowych

500

Liczby całkowite > 0.

Liczba całkowita
dodatnia / 7

Wymagane dla projektów zakończonych
i wszystkich nie projektowych

6

Łączenia kabli

Arkusz Łączenia kabli został przedstawiony na Rys. 49. Zawiera on informacje o budynkach
lub budowlach, w których znajdują się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej łączenie kabli telekomunikacyjnych.
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Rys. 49. Arkusz Łączenia kabli

Poszczególne pola arkusza zostały opisane w Tabl. 8.
Tabl. 8. Pola arkusza Łączenia kabli
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
ŁĄCZENIA KABLI

1

Identyfikator elementu łączenia kabli

Tekst / 100

2

Nr projektu

Tekst/ 30

Uwagi
Pole wymagane. Oznaczenie elementu infrastruktury łączącego kable
telekomunikacyjnej. W identyfikatorze
dopuszczalne są jedynie takie znaki
jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne
(małe i wielkie):
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #;
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
Identyfikator musi być unikalny i bez
spacji.
Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projek-
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tów przypisanych do danego przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
3

Status realizacji

Tekst/ 30

Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Obszar i adres budynku lub budowli, w której znajduje się element infrastruktury telekomunikacyjnej
zapewniający łączenie kabli telekomunikacyjnych
Tekst/100
4

Województwo
Tekst/100

5

Powiat

6

Gmina

7

Kod TERC

Tekst/100
Liczba/7

8

Miejscowość

Tekst / 100

9

Kod SIMC

Liczba/7

10

Ulica

Tekst / 250

11

Kod ULIC

Liczba/5

12

Numer porządkowy
Tekst / 50

Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa województwa zgodna z
TERYT.
Pole wymagane. Nazwa powiatu
zgodna z TERYT. Pole dopisywane
automatycznie po wybraniu Miejscowości.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa gminy zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Zgodny z TERYT.
Wymagane jest podanie albo adresu
albo współrzędnych geograficznych.
Zgodna z nazwą miejscowości, częścią miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie według
kolejności: typ miejscowości (miasta
według wielkości), woj., pow., gmina.
Kod zgodny z TERYT.

świętokrzyskie

Podanie ulicy nie jest wymagane dla
planowanych projektów. Nazwa ulicy
zgodna z TERYT wybiera z listy autopodpowiedzi.
W przypadku, gdy w miejscowości istnieje ulica, niewystępująca w TERYT
należy wpisać nazwę zwyczajową
ulicy. Format pola: typ nazwa_ulicy,
gdzie typ, to np. ul., pl. Wymagane dla
wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu.
Dla własnej wartości dozwolone znaki
to: litery (wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też), spacja, przecinek, ukośnik,
kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik,
średnik i nawiasy okrągłe ( ).
Kod ULIC dopisywany automatycznie.

ul. Baśniowa

Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli, podany z dokładnością do punktu adresowego.
Zestaw danych podawanych razem:
Ulica, Kod ULIC, Numer porządkowy
budynku. Wymagane dla wszystkich

1
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13

Kod pocztowy – PNA

Kod pocztowy
/6

budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli bez adresu.
Dozwolone znaki w nazwie to: litery
(wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki
ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też),
spacja i znaki specjalne spośród _+/#()[],.;:\|"@'.
Format [DD-DDD] gdzie „D” to wymagana cyfra. Zgodny z PNA budynku
lub budowli. Kod nie może mieć wartości 00-000.

04-954

Współrzędne

14

Szerokość [ºN]

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra
15

Długość [ºE]

Zestaw danych podawanych razem:
Szerokość geograficzna i Długość
geograficzna. Gdy nie podano żadnego zestawu danych lokalizacyjnych
wyświetli się komunikat: Należy podać
Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1.
Ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2.
Współrzędne geograficzne.
Dla planowanych nie wymagane dla
pozostałych TAK. Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy nie
podano żadnego zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat:
Należy podać Nazwę miejscowości i
co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. Ulicę, (gdy występuje),
Numer porządkowy budynku i kod
pocztowy, 2. Współrzędne geograficzne.

51.123411

20.123411

Typ obiektu
Tekst(100)

16

Typ obiektu

Wybór z listy rozwijanej:
Jedna z wartości:
• budynek biurowy,
• budynek mieszkalny,
• budynek przemysłowy,
• budynek usługowy,
• budynek użyteczności publicznej,
• obiekt sakralny,
• obiekt sieci elektroenergetycznej,
• wieża,
• maszt,
• komin,
• kontener,
• szafa uliczna,
• słup,
• skrzynka,
• studnia kablowa,
• zasobnik kablowy,
• słupek telekomunikacyjny.
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13.9

Punkty styku

Arkusz Punkty styku przedstawia Rys. 50. Umożliwia on wprowadzenie informacji o punktach
styku sieci podmiotu z innymi sieciami.

Rys. 50. Arkusz Punkty styku

Pola arkusza Punkty styku zawiera informacje opisane Tabl. 9.
Tabl. 9. Pola arkusza Punkty styku
Nr
Typ/dłuNazwa
kol.
gość pola
PUNKT STYKU

1

Identyfikator punktu
styku

Tekst / 100

Uwagi
Pole wymagane. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie
takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie):
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik,
dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.

Przykład

Styk/3221/n

Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji.
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2

Nr projektu

Tekst/ 30

3

Status realizacji

Tekst/ 30

Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone.
Wybór z listy rozwijanej. Zgodnie z numerami projektów
przypisanych do danego przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Identyfikatory powiązane
4

Identyfikator węzła
własnego

Tekst/ 100

W1

5

Identyfikator węzła
obcego

Pole jednokrotnego
wyboru

O1

6

Identyfikator grupy
interfejsów

Tekst / 100

Pole wymagane

Wykorzystanie punktu styku

7

Wykorzystanie
punktu styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi

Pole wymagane.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie
Wybór z listy
rozwijanej

Walidacja wartości:

Tak

• Nie można ustawić stanu brak wyboru,
• Należy wybrać Tak jeśli w polu Wykorzystanie punktu

styku dla wymiany ruchu głosowego wybrano wartość
Nie i nie wypełniono pola Inne przeznaczenie

Pole wymagane.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie

8

Wykorzystanie
punktu styku dla wymiany ruchu głosowego

Wybór z listy
rozwijanej

Walidacja wartości:

• Nie można ustawić stanu brak wyboru,
• Należy wybrać Tak jeśli w polu Wykorzystanie punktu

Tak

styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi wybrano wartość Nie i nie wypełniono
pola Inne przeznaczenie

9

Inne przeznaczenie

Tekst / 100

Pole wymagane, jeżeli w polach Wykorzystanie punktu styku
dla wymiany ruchu głosowego oraz Wykorzystanie punktu
styku dla wymiany ruchu pomiędzy sieciami szerokopasmowymi wybrano wartość Nie.

Przepustowość
10

Przepustowość
łączna [Mb/s]

Nieujemna
liczba całkowita / 7

11

W tym przepustowość na potrzeby
szerokopasmowej
transmisji danych
[Mb/s]

Nieujemna
liczba całkowita / 7

Wartość wymagana:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.
Wartość wymagana:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.
Wartość nie większa niż przepustowość łączna.
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13.10 Linie kablowe
Arkusz Linie kablowe zostało przedstawione na Rys. 51. Zawiera ono zestawienie już wprowadzonych linii kablowych oraz umożliwia wprowadzenie informacji o liniach kablowych.

Rys. 51. Arkusz Linie kablowe

Arkusz Linie kablowe pozwala na wprowadzenie informacji o miedzianych liniach kablowych,
światłowodowych liniach kablowych lub ciemnych włóknach. Inwentaryzujemy fizyczne odcinki
przekazujące informacje między punktem początkowym A i końcowym B (odcinki transmisyjne).
Po wybraniu Rodzaju punktu początkowego A i końcowego B wartości wybiera się z list rozwianych.
Identyfikator w arkuszu Linie kablowe musi być unikalny i nie może występować w arkuszu
Linie bezprzewodowe.
Linia określona jest, jako „Własna” - w przypadku, gdy linia kablowa jest własnością podmiotu
przekazującego informacje, a „Udostępniona przez inny podmiot” - w przypadku dzierżawy od
innego podmiotu lub udostępnienia przez inny podmiot podmiotowi przekazującemu informacje np. dzierżawa ciemnych włókien.
Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej to dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu - dotyczy wyłącznie linii własnych.
Wymagane jest podanie informacji czy budowana linia była finansowana ze środków UE.
W przypadku, gdy wybrano Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej należy podać
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rodzaj infrastruktury pasywnej możliwej do udostępnienia.
Poszczególne pola arkusza Linie kablowe zostały opisane w Tabl. 10.
Tabl. 10. Pola arkusza Linie kablowe
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
LINIE KABLOWE
1

Identyfikator linii przewodowej

Tekst / 100

2

Nr projektu

Tekst / 30

3

Status realizacji

Tekst/ 30

Uwagi
Pole wymagane. Identyfikator linii przewodowej
lub ciemnych włókien. Oznaczenie linii kablowej
lub bezprzewodowej. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.

Przykład

LINIA_555

Identyfikator musi być unikalny i nie może zawierać spacji.
Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej.
Zgodnie z numerami projektów przypisanych do
danego przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Własność infrastruktury
4

Określenie własności
elementu infrastruktury

Pole wymagane. Jedna z wartości:
Tekst/ 50

•
•

Własna
Udostępniona przez inny podmiot

Identyfikatory powiązane
5
6

Identyfikator
podmiotu obcego
Rodzaj punktu początkowego A

Tekst / 100

Tekst / 50

Wybór ograniczony do podmiotów obcych należących do podmiotu użytkownika.
Pole wymagane. Jedna z wartości:
•
•
•

Węzeł własny,
Węzeł obcy,
Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli.
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7

Identyfikator punktu A

Pole wymagane.
Walidacja wartości:
Jeśli w polu Rodzaj punktu początkowego A wybrano wartość:
•
Tekst/100

•
•

8

Musi być różny od tego podanego w Identyfikator punktu końcowego B jeśli oba identyfikatory
są tego samego rodzaju.
Pole wymagane. Jedna z wartości:

Rodzaj punktu końcowego B
Tekst/100

9

Węzeł własny - wybór ograniczony do
węzłów własnych należących do podmiotu użytkownika,
Węzeł obcy - wybór ograniczony do
węzłów obcych należących do podmiotu użytkownika,
Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli - wybór ograniczony do łączeń kabli należących do podmiotu
użytkownika.

•
•
•

Węzeł własny,
Węzeł obcy,
Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli.

Pole wymagane.

Identyfikator punktu B

Walidacja:
Jeśli w polu Rodzaj punktu końcowego B wybrano wartość:

•
Tekst/100

•
•

Węzeł własny - wybór ograniczony do
węzłów własnych należących do podmiotu użytkownika ,
Węzeł obcy - wybór ograniczony do
węzłów obcych należących do podmiotu użytkownika,
Element infrastruktury zapewniający łączenie kabli - wybór ograniczony do łączeń kabli należących do podmiotu
użytkownika.

Musi być różny od tego podanego w Identyfikator
punktu początkowego A jeśli oba identyfikatory
są tego samego rodzaju.

Medium
10

Pole wymagane. Jedna z wartości:

Medium transmisyjne
Tekst/100

11

Typ włókna
Tekst/100

•
•
•

światłowodowe,
kablowe parowe miedziane,
kable współosiowe miedziane

Pole wymagane dla medium światłowodowego.
Jedna z wartości:
• G.652,
• G.657,
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•
•
•
•
•

G.651,
G.656,
G.653,
G.654,
G.655.

Liczba elementów
12
13

Liczba włókien łącznie
Liczba włókien wykorzystanych

Liczba całkowita
dodatnia / 5
Liczba całkowita
nieujemna / 5

Pole wymagane dla medium światłowodowego.
Nieujemna liczba całkowita. Pole wymagane dla
projektów zakończonych w przypadku medium
światłowodowego. Pole wymagane, kiedy nie wybrano nr projektu dla medium światłowodowego.
Liczba nie większa niż w polu Liczba włókien
łącznie.

Finansowanie ze środków UE
14

Linia współfinansowana ze środków
unijnych

Pole logiczna

Jedna z wartości:
• Tak
• Nie

Tak

Możliwość udostępniania
15

Pole wymagane:

Dostępność pasywnej
infrastruktury
teletechnicznej

•

Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone.
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.

•
Pole wyboru

Wybór jednej z wartości:
•
•
•

16

•
Tekst/100

Możliwość udostępniania włókien
Pole logiczne

18

19

Liczba włókien możliwych do udostępnienia
Możliwość

udostęp-

Tak
Nie
Brak danych

Pole wymagane, jeśli w polu Dostępność pasywnej infrastruktury teletechnicznej wybrano wartość Tak oraz

Rodzaj infrastruktury
pasywnej możliwej do
udostępnienia

•

17

Tak

Liczba całkowita
nieujemna / 5
Pole logiczne

Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu

Należy wpisać dostępność wolnych duktów, kanalizacji, otworów, rurociągu, podbudowy słupowej dla innego podmiotu - dotyczy wyłącznie linii
własnych. Dozwolone znaki w nazwie to: litery
(wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki
ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też), spacja i znaki
specjalne spośród -_+/#()[],.;:\|"'@.
Pole wymagane dla projektu zakończonego, w
przypadkach, gdy wybrano medium transmisyjne
światłowodowe; NIE – dla pozostałych. Jedna z
wartości:
• Tak
• Nie
Pole wymagane dla projektu zakończonego, w
przypadku zadeklarowania możliwości udostępnienia włókien; NIE – dla pozostałych. Liczba nie
większa niż różnica wartości pól: Liczba włókien
łącznie i Liczba włókien wykorzystanych.
Pole wymagane dla projektu zakończonego, w
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nienia przepustowości

przypadku zadeklarowania możliwości udostępnienia włókien; NIE – dla pozostałych.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie

Informacje techniczne
20

Pole jest wymagane, jeśli w polu Medium wybrano wartość światłowodowe oraz

Rodzaj traktu dla linii
przewodowej

•
•
Tekst / 100

21

Długość kabla [km]

Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość inną niż planowane.
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.

Jedna z wartości:
• podziemny w kanalizacji,
• podziemny w rurociągu,
• podziemny,
• podziemny w kanale technicznym drogi,
• napowietrzny,
• napowietrzny na dedykowanej podbudowie
słupowej,
• napowietrzny na linii energetycznej.
Dodatnia liczba rzeczywista.
Pole jest wymagane, jeśli w polu Medium wybrano wartość światłowodowe oraz

Liczba rzeczywista
dddD.D.
Gdzie d – cyfra •
opcjonalna, natomiast D – wy- •
magana cyfra

Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość inną niż planowane.
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr projektu.

Wartość musi być większa bądź równa 0.1.

13.11 Linie bezprzewodowe
Arkusz Linie bezprzewodowe pokazuje Rys. 52. Zawiera on zestawienie już wprowadzonych
linii do aplikacji.

Instrukcja użytkownika

63 / 80

Rys. 52. Arkusz Linie bezprzewodowe

Arkusz Linie bezprzewodowe umożliwia wprowadzenie informacji o radioliniach.
Identyfikator w arkuszu Linie bezprzewodowe musi być unikalny i nie może występować w
arkuszu Linie kablowe.
Inwentaryzujemy fizyczne odcinki przekazujące informacje między punktem początkowym A
i końcowym B (odcinki transmisyjne).
Opis poszczególnych pól arkusza przedstawia Tabl. 11.
Tabl. 11. Pola arkusza Linie bezprzewodowe
Nr
Nazwa
kol.
LINIE BEZPRZEWODOWE
1

Typ/długość
pola

Identyfikator linii bezprzewodowej

Tekst / 100

Uwagi
Pole wymagane. Oznaczenie linii kablowej
lub bezprzewodowej. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i
wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
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2

Nr projektu

Tekst / 30

3

Status realizacji

Tekst/ 30

Identyfikator musi być unikalny w ramach danych dotyczących linii bezprzewodowych i linii
kablowych pojedynczego podmiotu i nie może
zawierać spacji.
Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej.
Zgodnie z numerami projektów przypisanych
do danego przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Identyfikatory powiązane
4

Identyfikator węzła A

5

Identyfikator węzła B

Tekst / 100
Tekst / 100

Wartość musi być różna od Identyfikatora
węzła B.
Wartość musi być różna od Identyfikatora
węzła A.

WEZEL_OBC_01
WEZEL_WLA_01

Medium
6

Medium transmisyjne
Tekst/100

7

Numer pozwolenia radiowego

Tekst/100

8

Pasmo radiowe [GHz]

Liczba rzeczywista 8

Pole wymagane.
Jedna z wartości:
•
radiowe na częstotliwości wymagającej
uzyskanie pozwolenia radiowego,
•
radiowe na częstotliwości ogólnodostępnej,
•
optyczne w wolnej przestrzeni.
Pole wymagane dla projektów zakończonych,
w przypadku linii radiowej wykorzystującej
urządzenia radiowe, których używanie wymaga uzyskania pozwolenia radiowego.
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Wybór z listy autopodpowiedzi.
Pole wymagane dla projektów zakończonych,
w przypadku linii radiowej wykorzystującej
urządzenia radiowe, których używanie nie wymaga uzyskania pozwolenia.
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.

optyczne w wolnej
przestrzeni

1

Od 1do 3 cyfr, kropka i od dwóch do 5 cyfr
(ułamek dziesiętny). Format liczy ddD.Ddddd
gdzie „D” to wymagana cyfra a „d” to cyfra opcjonalna.

Technologia
9

Pole wymagane dla medium radiowego.

System transmisyjny dla
medium radiowego
Tekst/100

Jedna z wartości:
•
radiolinia
•
WiFi,
•
WiMAX,
•
LMDS.

Przepustowość
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10

Pole wymagane:

Przepustowość [Mb/s]
Liczba całkowita nieujemna
/7

•
•

Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.

7

Liczba dodatnia.

Możliwość udostępnienia
11

Możliwość udostępniania
przepustowości
Pole logiczne

Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie

Tak

13.12 Połączenia
Połączenia opisują logiczne parametry połączeń pomiędzy węzłami sieci.
Arkusz Połączenia został przedstawiony na Rys. 53.

Rys. 53. Arkusz Połączenia

Arkusz Połączenia opisuje charakterystykę logicznych połączeń pomiędzy węzłami sieci pozwalające na przesłanie przekazów telekomunikacyjnych.
Należy przekazywać informacje również o odcinkach dzierżawionych, a nie o liniach.
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Opis poszczególnych pól arkusza Połączenia został przedstawiony w Tabl. 12.
Tabl. 12. Pola arkusza Połączenia
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
POŁĄCZENIA

1

Identyfikator połączenia

Tekst / 100

2

Nr projektu

Tekst/ 30

3

Status realizacji

Tekst/ 30

Uwagi
Pole wymagane. Oznaczenie połączenia. W
identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie
znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i
wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.

Przykład
POL_WEZ_01

Identyfikator musi być unikalny w ramach danych dotyczących połączeń pojedynczego
podmiotu i nie może zawierać spacji.
Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej.
Zgodnie z numerami projektów przypisanych
do danego przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.
Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Własność Infrastruktury
4

Własność infrastruktury

Tekst/100

Pole wymagane.
Jedna z wartości:
•
Własna
•
Udostępniona przez inny podmiot

Własna

Identyfikatory powiązane
5

6

7

Identyfikator podmiotu obcego

Identyfikator węzła A

Identyfikator węzła B

Tekst /100

Tekst / 100

Tekst / 100

Wymagane dla elementu udostępnianego
przez inny podmiot.
Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów zdefiniowanych w formularzu Węzły własne lub współdzielone
Pole jednokrotnego wyboru. Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów
zdefiniowanych w formularzu Węzły własne
lub współdzielone
Pole jednokrotnego wyboru. Wskazany identyfikator musi istnieć w tabeli powiązanej. Wybór z listy autopodpowiedzi spośród obiektów
zdefiniowanych w formularzu Węzły własne
lub współdzielone
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Przypisanie do warstw

8

Warstwa szkieletowa

Pole wyboru z listy

9

Warstwa dystrybucyjna

Pole wyboru z listy

10

Warstwa dostępowa

Pole wyboru z listy

Dozwolone wartości:
•
Tak
•
Nie
Wartość musi być Tak, jeśli Warstwa dystrybucyjna i Warstwa dostępowa mają wartość
Nie.
Dozwolone wartości:
•
Tak
•
Nie
Wartość musi być Tak, jeśli Warstwa szkieletowa i Warstwa dostępowa mają wartość Nie.
Dozwolone wartości:
•
Tak
•
Nie
Wartość musi być Tak, jeśli Warstwa szkieletowa i Warstwa dystrybucyjna mają wartość
Nie.

Należy zaznaczyć,
co najmniej jedną
warstwę.

Przepustowość
Pole wyboru z listy
11

Wykorzystywanie na
potrzeby usług szerokopasmowych

Pole wyboru z listy
12

Wykorzystywanie na
potrzeby usług głosowych

13

Inne przeznaczenie

Tekst/100

Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Jedna z wartości:
• Tak
• Nie
Pole wymagane w przypadku innego wykorzystania niż powyżej.

15

Przepustowość całkowita [Mb/s]

W tym na potrzeby
usług szerokopasmowego dostępu do Internetu [Mb/s]

Liczba całkowita
nieujemna / 7

Liczba całkowita
nieujemna / 7

Tak

Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Pole wymagane dla projektów zakończonych,
w przypadku innego wykorzystania niż powyżej.

14

Tak

Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.
Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano
wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu,
•
Jeśli wpisano wartość w polu Przepustowość całkowita.

Instrukcja użytkownika

11

5

68 / 80

Wartość musi być mniejsza bądź równa wartości w polu Przepustowość całkowita

13.13 Zakończenia sieci
Arkusz Zakończenia sieci służy do wprowadzenia danych o adresach i parametrach usług
dla wszystkich budynków gdzie możliwe jest świadczenie usług przez operatora. Arkusz
Zakończenia sieci został przedstawiony na Rys. 54.

Rys. 54. Arkusz Zakończenia sieci

Identyfikator budynku w formularzu Zakończenie sieci musi być unikalny (najprościej jest nadać kolejne numery od 1 do N). Po określeniu własności identyfikujemy węzeł dostępowy, który
dostarcza usługi do obszaru definiowanego przez adres budynku.
W polu „Numer porządkowy” należy podać pojedynczy numer budynku. Podawanie zakresów numerów budynków (np. od 1-23) jak również ich wymienianie np. 1, 2, 3 w polu
„Numer porządkowy” jest niepoprawnym wypełnieniem tego pola.
W kolumnach dotyczących maksymalnej możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby szerokopasmowego dostępu do Internetu należy podać przepustowość, z jaką operator jest w stanie świadczyć usługę w danym punkcie adresowym. Jeżeli ta przepustowość nie znajduje się w słowniku, należy postąpić w następujący sposób: jeżeli prędkość znajduje się pomiędzy dwoma wartościami występującymi w słowniku np. 28
Mb/s (w słowniku znajdują się wartości 20 Mb/s i 30 Mb/s) należy podać mniejszą z wartości
ze słownika tzn 20 Mbit/s.
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Dla usług wyłącznie stacjonarnych w kolumnie Maksymalna możliwa do zaoferowania przepustowość do użytkownika końcowego na potrzeby mobilnego szerokopasmowego dostępu do Internetu należy podać 0.
Jeżeli operator świadczy w budynku usługi należy wypełnić arkusz Usługi świadczone. Na
pakiet usług świadczonych w budynku nie mogą składać się usługi nie wskazane w arkuszu
Zakończenia sieci.
Opis pól arkusza Zakończenia sieci przedstawia Tabl. 13.
Tabl. 13. Pola arkusza Zakończenia sieci
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
ZAKOŃCZENIA SIECI

1

Identyfikator budynku

Tekst / 100

2

Nr projektu

Tekst/ 30

3

Status realizacji

Tekst / 30

Uwagi
Pole wymagane. Pole unikalne w ramach
danych dotyczących zakończeń sieci pojedynczego podmiotu. Nazwa nie może
zawierać spacji. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe
i wielkie):
ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka,
przecinek, średnik, dwukropek:
.,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
Pole nie wymagane.
Zgodne z numerami projektów przypisanych do danego przedsiębiorcy.

Przykład

ZAKONCZENIE_SIECI_01

Pole wymagane, gdy podano numer projektu.
Jedna z wartości:
•
planowane,
•
w realizacji,
•
zakończone.

Własność infrastruktury dostępowej
4

Określenie własności elementu infrastruktury

Tekst/50

5

Forma korzystania z infrastruktury obcej

Tekst/100

Pole wymagane. Jedna z wartości:
•
Własna.
•
Udostępniona przez inny podmiot
Jedna z wartości:
•
Współwłasność z innym podmiotem,
•
Usługa LLU na sieci innego podmiotu,
•
Usługa BSA na sieci innego podmiotu,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Usługa WLR na sieci innego podmiotu,
Prosta odsprzedaż usług na sieci innego podmiotu,
Usługa dostępu szerokopasmowego
w modelu MVNO,
Inne usługi w modelu MVNO,
Dzierżawa włókna światłowodowego,
Usługi transmisji danych na sieci innego podmiotu,
Usługa IP Transit na sieci innego
podmiotu,
Numer Dostępu do Sieci.

Identyfikatory powiązane
6

Identyfikator podmiotu obcego

Tekst/100

7

Identyfikator węzła

Tekst /100

Wskazany identyfikator musi istnieć w arkuszu podmiotów obcych.
Wskazany identyfikator musi istnieć w arkuszu węzłów?.

WEZEL_WSP_01

Adres budynku, w którym występuje zakończenie sieci przewodowej lub zainstalowany jest terminal
sieci bezprzewodowej
Tekst/100

8

Województwo

9

Powiat

10

Gmina

11

Kod TERC

12

Miejscowość

Tekst/100

13

Kod SIMC

Liczba/7

Tekst/100
Tekst/100
Liczba/7

Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa województwa zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Nazwa powiatu zgodna
z TERYT. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości. Nazwa gminy zgodna z TERYT.
Pole wymagane. Pole dopisywane automatycznie po wybraniu Miejscowości.
Zgodny z TERYT.
Zgodna z nazwą miejscowości, częścią
miejscowości, dzielnicą lub delegaturą w
TERYT. Wybór z listy autopodpowiedzi z
w formacie: miejscowość (typ miejscowości), województwo, powiat, gmina. Lista
autopodpowiedzi ustawiona alfabetycznie
według kolejności: typ miejscowości (miasta według wielkości), woj., pow., gmina.
Kody TERC i SIMC dopisywane automatycznie.
Kod zgodny TERYT.

mazowieckie
Warszawa
Warszawa
1465011

Warszawa

0918123

Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK – dla pozostałych.

14

Ulica

Tekst / 250

Wybór z listy autopodpowiedzi. Nazwa
zgodna z bazą TERYT. Format pola: typ
nazwa_ulicy, gdzie typ, to np. ul., pl. Dopuszczalne pole puste dla miejscowości
bez ulic. Przy podawaniu ulicy spoza podpowiedzi pamiętaj o prawidłowym formacie: typ nazwa_ulicy. Zestaw danych podawanych razem: Ulica, Kod ULIC, Numer
porządkowy budynku. Wymagane dla
wszystkich budynków i budowli posiadających adres. Niewymagane dla budowli
bez adresu. Dla własnej wartości dozwolone znaki to: litery (wraz z polskimi znakami), cyfry, znaki: ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ
(małe litery też), spacja, przecinek, ukośnik, kropka, apostrof, cudzysłów, myślnik, średnik i nawiasy okrągłe ( ).
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15

Kod ULIC

Liczba/5

16

Numer porządkowy

Tekst / 50

17

Kod pocztowy - PNA

Kod pocztowy / 6

Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK – dla pozostałych. Kod ULIC
zgodny z TERYT dla danej nazwy ulicy.
Pole automatycznie dopisywane po wybraniu Ulica.
Pole nie wymagane dla planowanych projektów; TAK – dla pozostałych. Numer porządkowy pojedynczego budynku lub budowli podany z dokładnością do punktu
adresowego. Dozwolone znaki w nazwie
to: litery (wraz z polskimi znakami), cyfry,
znaki ÖÁÜËÍÉĂŐŽČŘÄ (małe litery też),
spacja i znaki specjalne spośród _+/#()[],.;:\|"'@.
Format [dd-ddd] gdzie d to cyfra. Kod nie
może mieć wartości 00-000.

00086

12a

04-895

Współrzędne

18

19

Szerokość [ºN]

Długość [ºE]

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

Liczba rzeczywista
format
DD.DDDDDD,
gdzie D wymagana cyfra

Zestaw danych podawanych razem: Szerokość geograficzna i Długość geograficzna. Gdy nie podano żadnego zestawu
danych lokalizacyjnych wyświetli się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. Ulicę, (gdy występuje),
Numer porządkowy budynku i kod pocztowy, 2. Współrzędne geograficzne.
Dla planowanych nie wymagane dla pozostałych TAK. Zestaw danych podawanych
razem: Szerokość geograficzna i Długość
geograficzna. Gdy nie podano żadnego
zestawu danych lokalizacyjnych wyświetli
się komunikat: Należy podać Nazwę miejscowości i co najmniej jeden zestaw danych lokalizacyjnych: 1. Ulicę, (gdy występuje), Numer porządkowy budynku i kod
pocztowy, 2. Współrzędne geograficzne.

54.123011

23.235211

Medium
Pole wymagane.
Jedna z wartości:
•
światłowodowe,
•
kablowe współosiowe miedziane,
•
kablowe parowe miedziane,
•
radiowe.
20

Medium transmisyjne

Jeżeli w polu Medium transmisyjne wybrano wartość radiowe, a w polu Sieć dostępowa wybrano wartość inną niż WiMAX, LMDS, radiolinia, CDMA, wówczas
pakiet usług nie może zawierać usług stacjonarnych (tzn. pola: Telefonia stacjonarna POTS i ISDN, Telefonia stacjonarna VoIP, Stacjonarny dostęp do Internetu, IPTV i DTV muszą mieć wartość
NIE).

Tekst/100

kablowe współosiowe miedziane

Sieć dostępowa do terminala abonenckiego

21

Sieć dostępowa dla medium
światłowodowego/miedzianego/radiowego

Tekst/100

Wybór wartości z listy rozwijanej dla medium transmisyjne światłowodowe:
•
(EURO)DOCSIS 3.x,
•
(EURO)DOCSIS 2.x,
•
(EURO)DOCSIS 1.x,
•
GPON,
•
EPON,
•
10 Mb/s Ethernet,
•
100 Mb/s Fast Ethernet,
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•
1 Gigabit Ethernet,
•
10 Gigabit Ethernet,
•
40 Gigabit Ethernet,
•
100 Gigabit Ethernet,
•
DWDM,
•
CWDM,
•
SDH,
•
ATM,
•
PDH,
Wybór wartości z listy rozwijanej dla medium transmisyjne kablowe współosiowe
miedziane:
•
(EURO)DOCSIS 3.x,
•
(EURO)DOCSIS 2.x,
•
(EURO)DOCSIS 1.x,
•
10 Mb/s Ethernet,
•
ATV,
•
SDH,
•
COAXDATA.
Wybór wartości z listy rozwijanej dla medium transmisyjne kablowe parowe miedziane:
•
VDSL2,
•
VDSL,
•
ADSL2+,
•
ADSL2,
•
ADSL,
•
10 Mb/s Ethernet,
•
100 Mb/s Fast Ethernet,
•
1 Gigabit Ethernet,
•
10 Gigabit Ethernet,
•
PDH,
•
HDSL,
•
POTS/ISDN,
•
SDH.
Wybór wartości z listy rozwijanej dla medium transmisyjne radiowe:
•
radiolinia,
•
WiFi 2,4 i 5 GHz,
•
WiFi - 5 GHz,
•
WiFi - 2,4 GHz,
•
LTE,
•
MC-HSPA+,
•
DC-HSPA+,
•
DC-HSPA+/LTE,
•
HSPA+,
•
HSPA,
•
UMTS,
•
UMTS/HSPA/HSPA+,
•
UMTS/HSPA/HSPA+/LTE,
•
UMTS/HSPA/HSPA+/DCHSPA+,
•
UMTS/HSPA/HSPA+/DCHSPA+/LTE,
•
EDGE,
•
GPRS,
•
GPRS/EDGE,
•
GPRS/EDGE/CDMA,
•
GPRS/EDGE/CDMA/DCHSPA+,
•
GPRS/EDGE/CDMA/DCHSPA+/LTE,
•
GPRS/EDGE/CDMA/LTE,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HS
PA/HSPA+,
GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HS
PA/HSPA+/DC-HSPA+,
GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HS
PA/HSPA+/DC-HSPA+/LTE,
GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HS
PA/HSPA+/LTE,
GPRS/EDGE/DC-HSPA+,
GPRS/EDGE/DC-HSPA+/LTE,
GPRS/EDGE/LTE,
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSP
A+,
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSP
A+/DC-HSPA+,
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSP
A+/DC-HSPA+/LTE,
GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSP
A+/LTE,
CDMA,
CDMA/DC-HSPA+,
CDMA/DC-HSPA+/LTE,
CDMA/LTE,
CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+,
CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/DC
-HSPA+,
CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/DC
-HSPA+/LTE,
WiMAX,
LMDS,
DMS,
FWA
5G.

Usługi możliwe do zaoferowania
22

Telefonia
stacjonarna
POTS i ISDN

Pole logiczne

23

Telefonia stacjonarna VoIP

Pole logiczne

24

Telefonia mobilna

Pole logiczne

25

Stacjonarny dostęp do Internetu

Pole logiczne

26

Mobilny dostęp do Internetu

Pole logiczne

Jedna z wartości:
•
•
Jedna z wartości:
•
•
Jedna z wartości:
•
•

Tak
Nie

Nie

Tak
Nie

Tak

Tak
Nie

Jeśli w pakiecie usług wybrano wartość
Tak wyłącznie dla pola Telefonia mobilna
lub Mobilny dostęp do Internetu, to w polu
Medium transmisyjne należy wybrać wartość: radiowe, a w polu Sieć dostępowa
należy wskazać opcję inną niż WiMAX,
LMDS, radiolinia, CDMA.
Jedna z wartości:
•
Tak
•
Nie
Jedna z wartości:
•
Tak
•
Nie
Jeśli w pakiecie usług wybrano wartość
Tak wyłącznie dla pola Telefonia mobilna
lub Mobilny dostęp do Internetu, to w polu
Medium transmisyjne należy wybrać wartość: radiowe, a w polu Sieć dostępowa
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27

28

IPTV lub DTV

Inne usługi

Pole logiczne

należy wskazać opcję inną niż WiMAX,
LMDS, radiolinia, CDMA.
Jedna z wartości:
•
Tak
•
Nie
Pole wielokrotnego wyboru, z użyciem
przycisku Ctrl, dla wartości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekst/255

ATV,
dzierżawa włókna,
dzierżawa lambdy,
dzierżawa łącza,
VPN-MetroETH,
VPN MPLS,
VPN FR,
VPN pozostałe,
IP Tranzyt,
IP Peering,
IP Transport.

Nie

dzierżawa łącza;
VPN FR;IP Tranzyt

Przepustowość oferowana
Wybór z listy rozwijanej

Pole wymagane:
•

- Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone
- Jeśli nie wybrano wartości w polu
Nr projektu

•

Wybór jednej z wartości:

29

Maksymalna możliwa do
zaoferowania
przepustowość do użytkownika
końcowego na potrzeby
stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu [Mb/s]

30

Maksymalna możliwa do
zaoferowania
przepustowość do użytkownika
końcowego na potrzeby
mobilnego
szerokopa-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wybór z listy rozwijanej

0,
1,
2,
4,
8,
10,
20,
30,
40,
60,
80,
100,
120,
150,
250,
300,
500,
600,
1000,
2500,
10000,
40000,
100000.

Pole wymagane:
•
Jeśli w polu Status realizacji wybrano wartość zakończone,
•
Jeśli nie wybrano wartości w polu Nr
projektu.

30

10

Wybór jednej z wartości:
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smowego dostępu do Internetu: [MB/s]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0,
1,
2,
4,
8,
10,
20,
30,
40,
60,
80,
100,
120,
150,
250,
500,
1000.

13.14 Usługi świadczone
Arkusz Usługi świadczone przedstawia Rys. 55.

Rys. 55. Arkusz usługi świadczone

Instrukcja użytkownika

76 / 80

Opis pól arkusza Usługi świadczone zawiera Tabl. 14.
Tabl. 14. Pola arkusza Usługi świadczone
Nr
Typ/długość
Nazwa
kol.
pola
USŁUGI ŚWIADCZONE
Tekst/100

Uwagi

Przykład

Pole wymagane. Pole unikalne w ramach arkusza. W identyfikatorze dopuszczalne są jedynie
następujące znaki:
•
•
•
•

1

Identyfikator
usług

grupy

2

Nr projektu

Tekst/ 30

3

Status realizacji

Tekst/ 30

wielkie litery: A-Z,
małe litery: a-z,
cyfry: 0-9,
polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.
Pole nie wymagane. Wybór z listy rozwijanej.
Zgodnie z numerami projektów przypisanych do
danego przedsiębiorcy.
Pole wymagane, jeśli podano Nr projektu.

USLUGA_01

Wybór z listy rozwijanej jednej z wartości:
•
planowane
•
w realizacji
•
zakończone

Identyfikatory powiązane

4

Identyfikator budynku
lub budowli w zasięgu
sieci

Tekst / 100

Pole wymagane. Pole unikalne. Nazwa nie może
zawierać spacji. W identyfikatorze dopuszczalne
są jedynie takie znaki jak niżej:
•
wielkie litery: A-Z,
•
małe litery: a-z,
•
cyfry: 0-9,
•
polskie znaki diakrytyczne (małe i wielkie): ąćęłńóśźżĄĆĘŁŃÓŚŻŹ,
•
myślnik: -,
•
podkreślenie: _,
•
plus: +,
•
hash: #,
•
ukośnik prawy i lewy: /\ ,
•
nawiasy okrągłe: (),
•
nawiasy kwadratowe [],
•
znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, średnik, dwukropek: .,;:,
•
kreska pionowa: |,
•
@.

Wybór z listy
rozwijanej
Wybór z listy
rozwijanej

Wymagane podanie przynajmniej jednego TAK

Usługi świadczone
5
6

Telefonia stacjonarna
POTS i ISDN
Telefonia stacjonarna
VoIP

Tak
Nie
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7
8
9
10

11

Telefonia mobilna
Stacjonarny dostęp
do Internetu
Mobilny dostęp do Internetu
IPTV lub DTV

Wybór z
rozwijanej
Wybór z
rozwijanej
Wybór z
rozwijanej
Wybór z
rozwijanej
Tekst/100

listy
listy
listy

lub wypełnienie pola Inne usługi. Jedna z war-

tości:

Nie

• Tak
• Nie

listy

Tak
Tak

Jedna z wartości:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inne usługi

Nie

•

ATV,
dzierżawa włókna,
dzierżawa lambdy,
dzierżawa łącza,
VPN-MetroETH,
VPN MPLS,
VPN FR,
VPN pozostałe,
IP Tranzyt,
IP Peering,
IP Transport.

ATV

Liczba konsumentów wykorzystujących łącze
12
13
14
15
16
17
18
19

bez dostępu do Internetu
poniżej lub równej 1
Mb/s
powyżej 1 Mbit/s i poniżej 2 Mb/s
równej 2Mb/s
powyżej 2 Mb/s i poniżej lub równej 10
Mb/s
powyżej 10 Mb/s i
poniżej lub równej 20
Mb/s
powyżej 20Mbit/s i
poniżej 30 Mbit/s
równej 30 Mbit/s

21

powyżej 30 Mbit/s i
poniżej 100 Mbit/s
równej 100 Mbit/s

22

powyżej100 Mbit/s

20

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

5

Liczba użytkowników końcowych nie będących konsumentami wykorzystujących łącze
23
24
25
26
27
28
29

bez dostępu do Internetu
poniżej lub równej 1
Mb/s
powyżej 1 Mbit/s i poniżej 2 Mb/s
równej 2 Mb/s
powyżej 2 Mb/s i poniżej lub równej 10
Mb/s
powyżej 10 Mb/s i
poniżej lub równej
20 Mb/s
powyżej 20Mbit/s i
poniżej 30 Mbit/s

Liczbowe / 4
Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.
Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.
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30

równej 30 Mbit/s

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

31

powyżej 30 Mbit/s i
poniżej 100 Mbit/s

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.

32

równej 100 Mbit/s

Liczbowe / 4

33

powyżej 100 Mbit/s

Liczbowe / 4

Nieujemna liczba całkowita.
Nieujemna liczba całkowita.

10

System sprawdza czy świadczone usługi w danym budynku, które sprawozdaje podmiot są na
liście predefiniowanych usług, które wcześniej wskazał jako oferowane w danym budynku. W
przypadku niezgodności jest sygnalizowany błąd.

14 Zamykanie aplikacji
Zamknięcie aplikacji następuje po wybraniu w menu Plik opcji Zakończ lub naciśnięciu przycisków Ctrl i potem Q. Przy zamykaniu aplikacji, na ekranie użytkownika pojawia się komunikat:

Rys. 56. Komunikat podczas zamykania aplikacji

W przypadku wybrania:
•
•
•

Tak - zmiany zostają zapisane i aplikacja zostaje zamknięta,
Nie - zmiany nie zostają zapisane i aplikacja zostaje zamknięta,
Anuluj - zmiany nie zostają zapisane i aplikacja pozostaje nadal aktywna.

15 Zakładka Pomoc
W zakładce Pomoc znajdują się dwie opcje: O programie i Centrum Pomocy. Po wybraniu
opcji O programie ukazuje się następujący ekran.
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Rys. 57. Informacja o programie

Zawiera on informacje o wersji oprogramowania, wersji słowników referencyjnych, wersji reguł
biznesowych oraz ich aktualności, informacje o beneficjentach. Na zakładce pomoc znajduje
się także przycisk Aktualizuj. W przypadku gdy jest on intensywnie szary po jego naciśnięciu
następuje aktualizacja oprogramowania, słowników referencyjnych i reguł biznesowych.
W Centrum Pomocy Użytkownik uzyskuje dostęp do skróconej informacji o aplikacji miniSIIS.

Rys. 58. Informacja o programie
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