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PortingXS
PortingXS ondersteunt Network Operators en Service Providers bij de 
uitvoering van technische en administratieve processen op het gebied van 
telecommunicatienummers. Van het bewaakt porteren van nummers en het 
uitvoeren van de daaraan gerelateerde klantprocessen, tot nummermanagement of 
het beheer van databases. Onze dienstverlening kan worden onderverdeeld in de 
onderdelen: technisch, administratief en de Inports® GUI met alle mogelijkheden.

Inports®, de meest complete nummerbehoudsapplicatie.
De applicatie van PortingXS, Inports®, biedt zeer uitgebreide mogelijkheden voor 
de diverse nummerbehoudsprocessen. Ons systeem wordt dagelijks ingezet door 
operators, service providers en het PortingXS team ingezet om nummerportabiliteit 
mogelijk te maken. Een altijd up-to-date systeem met alle functionaliteiten, waarbij 
gebruiksvriendelijkheid troef is.



Inports® is…

• 100% betrouwbare database met nummerallocati e
• Usermanagement met fl exibele profi elinrichti ng
• Te personaliseren GUI, eigen look-and-feel
• Uitgebreide zoekfuncti es
• Servicenummerproces volledig ondersteund
• Deacti veren van telefoonnummers
• Defi niti ef afwijzen van een verzoek
• Uitgebreide data exportmogelijkheden
• Geïntegreerde postcodetabel
• Network Operator routeringen
• Laatst bekende provider functi onaliteit
• Logging van porteringstransacti es
• Herzenden van berichten
• Automati sche opschoonacti es van de applicati e
• Auto-block-solving
• Diverse procesvalidati es* zie ook administrati eve ondersteuning

• Nummer Informati e Dienst-services
• B-Nummerafscherming
• SDF & MDF access toepassingen
• MassDataTool-functi e
• Machine-2-Machine porteren
• ENUM-functi onaliteiten
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Administrati eve ondersteuning in het porteringsproces
Porti ngXS heeft  naast de applicati e ook allerlei mogelijkheden om Network Operators 
en Service Providers administrati ef te ondersteunen bij het proces rondom porteren. 
Dagelijks voeren onze agents voor meerdere parti jen, nati onaal en internati onaal, 
administrati eve werkzaamheden uit. Direct gelinkt aan ons systeem òf vanuit 
klantsystemen. 

Data entry
Porti ngXS kan ondersteunen bij het invoeren van klantgegevens en 
nummerbehoudsaanvragen in diverse systemen. Business Logic en gezond verstand, 
gebaseerd op onze verzamelde ervaringen, zorgen voor hoge kwaliteit van data entry 
en een zo laag mogelijk foutpercentage. Ook bij projecten en migrati es kunnen wij 
van meerwaarde zijn.

Porti ngXS heeft  door jarenlange ervaring experti se opgebouwd in 
administrati eve ondersteuning.



Issue solving
PortingXS lost tal van porteringsproblemen op. Voorbeelden hiervan zijn: 
bereikbaarheidsproblemen, spoedactivaties en porteringen, incorrecte blockings, 
verkrijgen van antwoorden op porteringsstatussen en het notificeren van de klant en 
de eindgebruiker. 

Bij het oplossen van afgewezen aanvragen houdt PortingXS uiteraard rekening 
met de protocollen van de klant. Los van het handmatig oplossen van afgewezen 
aanvragen, heeft het PortingXS systeem verschillende validaties en ‘auto-block-
solving’-functionaliteiten. Door de jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk 
lukt het om snel de benodigde informatie te achterhalen en issues te verhelpen.

Procesmonitoring
PortingXS voert continu doorlopende controles uit op de performance van de 
applicatie, maar ook bijvoorbeeld op de verwerking van berichten aan de klantzijde. 
Indien zich uitval of een verstoring voordoet, zijn we er snel bij om adequaat en 
efficiënt problemen op te lossen. De systemen en agents dragen zorg voor het tijdig 
controleren en oplossen van errors en het binnen afgesproken SLA en End-2End 
doorlooptijden verkrijgen van berichten op diverse porteringsstatussen.

Issues verholpen door mens en systemen, in lijn met 
protocollen van de opdrachtgever.



Porti ng performed
Het afronden van inporteringen kan door Porti ngXS worden uitgevoerd conform 
de End-2-End afspraken en SLA afspraken. Volledig geautomati seerd worden 
berichten op het juiste ti jdsti p verzonden. Er kan een keuze worden gemaakt om 
deze acti e zelf uit te voeren of te laten uitvoeren. Uiteraard hoort ook een mix tot de 
mogelijkheden.

Single point-of-contact
Wanneer gekozen wordt voor Porti ngXS als servicedesk, betekent dit dat er voor 
u slechts één communicati ekanaal is. Porti ngXS fungeert als schakel tussen u en 
alle operators en providers. Er is één single point-of-contact, dat is Porti ngXS. Als 
Porti ngXS niet fungeert als servicedesk dan kunt u door alle andere operators 
benaderd worden en zal u, indien nodig, zelf ook andere operators moeten 
benaderen.

Automati sch afronden van porteringen, eenvoudig en op ti jd.



Klantenservice
PortingXS kan in overleg verschillende taken van de klantenservice overnemen: 
van het versturen van brieven, e-mails en SMS tot het nabellen van klanten. Graag 
nemen we de mogelijkheden door.

Procesvalidaties
Aan het nummerbehoudproces is een uitgebreide lijst met voorwaarden en eisen 
verbonden waaraan porteringen wél en niet moeten voldoen. Om het aantal te 
beoordelen porteringen voor de operator terug te laten nemen heeft PortingXS door 
de jaren heen een flink aantal procesvalidaties ingebouwd. Deze validaties zorgen 
ervoor dat incorrecte porteringen niet doorgestuurd worden en bij de poort worden 
geblokkeerd en correcte porteringen (deels) automatisch verwerkt kunnen worden.

Brieven, emails en SMS: PortingXS verstuurt ze graag in opdracht.

Bewaking aan de poort door slimme procesvalidaties.



Additi onele diensten
Naast technische en administrati eve ondersteuning kan Porti ngXS assistenti e bieden 
bij een aantal aanvullende diensten, gerelateerd aan het nummerbehoudproces.

Porteren via XML interface
Uiteraard behoort het volledig geautomati seerd porteren via een XML-interface 
tot de mogelijkheden. Porti ngXS heeft  XML-specifi cati es beschikbaar, waarmee u 
op eenvoudige wijze het nummerbehoudsproces kan implementeren. Naast de 
XML-interface is er een webGUI beschikbaar voor controle en monitoring. Per type 
bericht in het porteerproces kan worden geconfi gureerd of een bericht wel of niet 
verzonden wordt. 

Een volledig eigen confi gurati e, waarbij berichten handmati g, automati sch of via een 
webservice worden verzonden, behoort hierdoor tot de mogelijkheden.

Volledig geautomati seerd via een XML-interface porteren, alti jd een GUI tot de 
beschikking en een eigen confi gurati e: dat is Porti ngXS.



Subcontractor functionaliteit
PortingXS heeft de optie om binnen één Network Operatorcode diverse stromen en 
eigen omgevingen aan te maken. Met de Subcontractor functionaliteit heeft een 
vaste operator de mogelijkheid om een Network Operator – Service Provider model 
te creëren. Met deze dienst kan de Network Operator onder de eigen Operatorcode 
voor elk van haar Service Providers een eigen fixed en servicenummer porterings-
proces inrichten. Resellers en consultants kunnen hiermee een eigen portal krijgen, 
waarbij er uiteraard alleen inzage in het eigen porteringsverkeer wordt verschaft.

Nummer Informatie Dienst
Met de Nummer Informatie Dienst, of NID-dienst kunnen Network Operators en 
Service Providers de telefoongids-vermeldingen op eenvoudige wijze indienen via de 
webGUI of XML-interface. PortingXS verzorgt de aanlevering van de gegevens bij de 
Nummer Informatie Dienst (NID) in het juiste format en volgens de geldende regels 
en afspraken. Operators en Service Providers hebben geen eigen interface meer 
nodig, alles vindt plaats vanuit bestaande connecties.

Subcontractor functionaliteit: Een eigen portal voor uw resellers.

Gidsvermeldingen via de PortingXS interface, geen eigen 
connectie met NID-dienst noodzakelijk!



B-Nummerafscherming 
Met de dienst ‘B-Nummerafscherming’ kunnen eindgebruikers voorkomen 
dat hun telefoonnummer zichtbaar is op de facturati egegevens van andere 
telecomaanbieders. Network Operators zijn verplicht deze dienst te leveren aan 
eindgebruikers. Op simpele wijze kunnen nummers worden verwerkt in de webGUI 
of via de XML-interface. Porti ngXS zorgt ervoor dat de gegevens, zoals verplicht, 
versleuteld in het juiste format worden aangeboden en worden weggeschreven.

MDF- / SDF-Access
Vanwege regulering op de Nederlandse markt biedt KPN andere telecomparti jen 
toegang tot de local loop in haar netwerk. Telecomparti jen kunnen deze 
aansluitlijnen ‘huren’ van KPN. Deze toegang tot het aansluitnet wordt MDF-Access  
of SDF-Access genoemd. Voor deze leveringsprocessen is een protocol opgesteld: de 
End-2-End standaard MDF-/ SDF-Access. De Inports® applicati e is volledig geschikt 
voor gebruik van deze processen.

B-nummerafscherming via Porti ngXS, voldoen aan de verplichte 
eis op een makkelijke en eenvoudige manier.



I-Framing
Porti ngXS biedt de mogelijkheid om in een eigen website of omgeving een I-Frame te 
plaatsen voor het aanvragen van porteerverzoeken. Hierdoor blijft  de look & feel van 
de omgeving gelijk en in lijn met de huissti jl voor de klant. Hiernaast vinden in het 
I-Frame allerlei validati es plaats op nummerbehoudsgegevens, zodat verzoeken zo 
foutloos en snel mogelijk worden verwerkt en verzonden.

SMS-, Email- en Briefnoti fi cati es
Eindgebruikers kunnen op verschillende momenten op de hoogte worden gebracht 
over de status van de portering. Duidelijkheid in de status voorkomt klantvragen 
en contact met de klantenservice. Porti ngXS geeft  de mogelijkheid om informati e 
te versturen op basis van wijzigingen in de portering, een voorbeeld hiervan is 
een afgewezen verzoek of een goedgekeurd verzoek. Op iedere wijziging kan er 
een noti fi cati e per SMS, email en/of brief worden verzonden. Het format kan op 
klantniveau worden afgestemd, zodat alti jd de juiste tone-of-voice wordt gehanteerd.

I-Framing: Inports® in uw eigen webomgeving geïntegreerd.

De klant ti jdig en correct informeren òf acti veren tot acti e, 
het kan via SMS, email of brief door Porti ngXS.



Rapportage(s)
Porti ngXS heeft  naast uitgebreide data exportf uncti onaliteiten in de applicati e ook 
de opti e om rapporten op te maken naar klantwens. Rapporten over de specifi ek 
gewenste inhoud kunnen op ieder gewenst ti jdsti p en in verschillende formats 
worden aangeleverd. Voorbeelden van rapporten zijn: goedgekeurde inporteringen, 
binnengekomen uitporteringen en geplande porteringen. Ook een uitgebreide set 
aan managementrapportages hoort tot de mogelijkheden.

Delta Services rapportage
Het Delta Services rapport levert input ten behoeve van het routeren van 
telefoonnummers. In het rapport staan alle geporteerde nummers, waardoor uw 
HLR of nummerdatabase kan worden bijgewerkt en er bijvoorbeeld naar de juiste 
operator wordt gerouteerd of een correcte billing wordt uitgevoerd.

Met het Delta Services rapport alti jd een correcte routering of billing.

Rapportages van A tot Z, van porti ng request tot deacti vati e of 
van 1 januari tot 31 december.



Bestandsuitwisseling via sFTP
Porti ngXS kan, naast het aanleveren van rapportages en bestanden per email, ook 
faciliteren in de mogelijkheid om informati e uit te wisselen door gebruik te maken 
van een sFTP verbinding. Via deze beveiligde verbinding kunnen bestanden worden 
geplaatst of opgehaald. Uiteraard kan Porti ngXS de bestanden na verwerking 
verwijderen of juist laten staan.

MassDataTool
De MassDataTool is opti onele webGUI functi onaliteit die het mogelijk maakt om 
grote aantallen deacti vati es, porteerverzoeken en outportantwoorden te verwerken 
en om Other Licensed Operator informati e op te vragen. In de webGUI kan op 
eenvoudige wijze een bestand worden geüpload, waarna controle plaatsvindt op de 
data. Eventuele aanpassingen kunnen nog worden gemaakt, waarna het bestand 
wordt verwerkt.  

sFTP: Voor grote databestanden of bestanden die niet gemaild 
kunnen of mogen worden.

MassDataTool: op eenvoudige wijze grote bestanden verwerken: van 
porteringsverzoeken en outportantwoorden tot OLO-info requests en deacti vati es.



OLO-info request
Eén van de aanvullende berichten beschikbaar via de XML-interface is het opvragen 
van de huidige operator, de zogenaamde ‘OLO - Other Licensed Operator informati e 
request’. Het bepalen van de huidige operator helpt bij het valideren van de 
nummerbehoudsaanvraag. Met een kleine en simpele check kan het foutpercentage 
op porteringen omlaag worden gebracht.

Nummerreeks (de)acti vati es XML-service
Wanneer nieuwe nummerreeksen worden uitgereikt en geacti veerd binnen het 
netwerk van alle operators, resulteert dit in een bericht naar alle parti jen om deze 
te verwerken. Porti ngXS kan de acti vati e van deze reeksen via de bestaande XML-
webservice aanbieden, wat zorgt voor een snelle en eenvoudige verwerking bij 
operators en service providers.

Geïnformeerd worden over nieuwe reeksen via de bestaande 
XML-webservice: handig.

Met één klein bericht direct de juiste operator.



ENUM
ENUM maakt het mogelijk om extra informati e over gateways / services / pointers 
toe te voegen aan telefoonnummers, nadat een nummer acti ef is gemeld of is 
geporteerd via bestaande CRDB processen. De Porti ngXS systemen zijn klaar om het 
ENUM-proces bij porteren te faciliteren.

Machine-2-Machine (M2M) interface
Machine-2-machine communicati e, beter bekend als M2M, verbindt machines of 
apparaten op afstand en wisselt belangrijke informati e tussen machines of apparaten 
uit, zonder menselijke tussenkomst. Porti ngXS heeft  een M2M-interface gereed en is 
klaar om nummers voor het M2M-proces te porteren.

MobiMY
MobiMY beschermt mobiele apparaten bij verlies of diefstal. Op basis van het IMEI 
nummer kan het toestel worden uitgeschakeld of deacti ef worden gemaakt.
De MobiMY business portal is een web applicati e die toegang biedt tot online Mobi-
MY services. In deze portal kunnen zakelijke gebruikers apparaten en bijbehorende 
IMEI-nummers op een effi  ciënte manier invoeren, controleren en beheren. 

Porti ngXS is ENUM ready!

M2M-nummers porteren: het kan allemaal met Inports®!



Dienstverlening Porti ngXS
Service Level Agreement
Alle afspraken tussen de klant en Porti ngXS worden uitgebreid en volledig vastgelegd 
in een Service Level Agreement. Dit om volledige helderheid te verkrijgen over de 
dienstverlening en te weten wat parti jen van elkaar kunnen verwachten, wel zo 
duidelijk.

CRDB-verbinding via Versatel
De Vereniging COIN is een samenwerkingsverband van telecomaanbieders in 
Nederland. COIN beheert en faciliteert de centrale nummerdatabase (CRDB) en 
het nummerbehoud proces. Om te kunnen porteren is er een verbinding met deze 
centrale database nodig. De kernacti viteit van Porti ngXS bestaat uit het porteren 
van telefoonnummers, een alti jd werkende verbinding is dus een vereiste. De 
verbinding met het centrale netwerk en de CRDB wordt door Porti ngXS aangelegd 
en onderhouden. Om te communiceren met de CRDB is er een beveiligde 
internetverbinding via Versatel nodig. De maandelijkse kosten die deze verbinding 
met zich meebrengt, zitt en inbegrepen in de standaard dienstverlening van 
Porti ngXS. Hiermee wordt dus direct bespaard!

Met Porti ngXS geen kosten voor een eigen Versatel CRDB-internetverbinding.



Databaselicenties
Gebruikers van de applicatie maken gebruik van het PortingXS shared NP-platform, 
vanzelfsprekend in een eigen afgeschermde omgeving. Dit betekent voor operators 
en service providers dat er geen eigen investering nodig is in databasesoftware en/of 
uitbreiding op licenties. 

Testplatform
PortingXS beschikt over een volledig ingericht testplatform, waar alle processen en 
berichten kunnen worden getest. Operators kunnen hier gebruik van maken, niet 
alleen gedurende de reguliere implementatie, maar ook wanneer zij bijvoorbeeld na 
een interne release de processen willen doorlopen.

PortingXS draagt zorg voor up-to-date en geldige database licenties en software.

Een testplatform dat altijd beschikbaar is, niet alleen 
gedurende implementatie, maar ook daarna.



Ondersteuning bij migrati e
Vaak gaat de ‘live’-gang van een nieuwe Operator of Service Provider gepaard 
met een migrati e van nummers naar de bijbehorende nieuwe code. Porti ngXS 
kan door middel van broadcastf uncti onaliteit ondersteunen in het overzett en van 
telefoonnummers zonder een portering aan te vragen bij de huidige nummerhouder. 

Hiernaast kan Porti ngXS ook in dit proces faciliteren door bijvoorbeeld via 
nummerbehoudsaanvragen in batches te werken, rekening houdend met gewenste 
doorloopti jden en migrati emomenten. Tijdens het migrati eproject vindt er alti jd 
ondersteuning plaats van een Porti ngXS projectmanager.

Ondersteuning bij migrati e van nummers, van start tot fi nish.



Vergaderingen en werkgroepen
Indien gewenst kan Porti ngXS een operator of service provider vertegenwoordigen 
bij de werkgroepen en vergaderingen van de vereniging. Bij deze werkgroepen en 
vergaderingen worden operati onele zaken besproken, maar ook wijzigingen en 
toekomsti ge veranderingen. 

Accountmanagers nemen de onderwerpen vooraf door en brengen achteraf verslag 
uit over de uitkomsten en afspraken. De belangen van de parti j worden beharti gd 
en er wordt veel vergaderti jd bespaard, die aan de eigen acti viteiten kan worden 
besteed.

 
 Change Board     5 dagdelen per jaar
 Werkgroep Mobiel    7 dagdelen per jaar
 Werkgroep Machine-to-Machine   7 dagdelen per jaar
 Werkgroep Informati emanagement  5 dagdelen per jaar
 Werkgroep Geografi sch & Service   7 dagdelen per jaar
 Werkgroep B-nummerafscherming   4 dagdelen per jaar
 Werkgroep Overstappen    6 dagdelen per jaar
 Werkgroep Access    6 dagdelen per jaar

Een testplatf orm dat alti jd beschikbaar is, niet alleen 
gedurende implementati e, maar ook daarna.



Applicatiebeheer
Elk jaar vinden er tal van wijzigingen in de vorm van zogenaamde change requests 
(CR’s) plaats op het centrale netwerk: nieuwe toetreders, aangepaste afwijzings-
redenen, veranderde staalkaarten, doorlooptijden, volgordelijkheid in berichten 
en End-2-End afspraken zijn hiervan een aantaal voorbeelden. Hiervoor zijn con-
tinu aanpassingen in systemen nodig. In de dienstverlening neemt PortingXS deze 
verantwoordelijkheid uit handen en voldoet namens de operator aan de End-2-End 
verplichtingen. PortingXS zal altijd en tijdig wijzigingen in de systemen verwerken. 

Berichtenverkeer
Partijen die toetreden tot de centrale database en hiervoor eigen connecties 
hanteren, dienen alle mogelijke porteringsberichten die verzonden kunnen worden 
te implementeren en te verwerken. PortingXS biedt de mogelijkheid om slechts een 
selectie van deze berichten te implementeren, waardoor alleen relevante berichten 
verwerkt hoeven worden. Er wordt in dit geval altijd aan de End-2-End verplichtingen 
voldaan, maar hoeft hiervoor niet onnodig en extra ontwikkeld te worden. Partijen 
hebben hiernaast ook de keus voor geautomatiseerde of manuele processen of een 
mix van beide.

Altijd voldoen aan End-2-End verplichtingen, op tijd en accuraat.



Helpdesk
Network Operators en Service Providers hebben onderling een verplichte 
bereikbaarheid afgesproken. Gedurende het porteringswindow van 08:30 uur tot 
17:30 uur en op dinsdagavond tot 21:30 uur dienen partijen via telefoon en mail 
bereikbaar te zijn voor vragen en opmerkingen over het porteringsproces.
PortingXS neemt deze verantwoordelijkheden en werkzaamheden graag uit handen 
en fungeert als altijd bereikbare en kundige servicedesk. Partijen hebben hierdoor 
meer tijd om aan nog belangrijkere zaken te besteden.

Een altijd bereikbare en kundige servicedesk: PortingXS.
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