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Sammanfattning
Omnitor har utvecklat och testat ett nytt system för enklare inkoppling av förmedlingstjänster.
Testet genomfördes mellan november 2006-december 2007 och involverade 60 testanvändare.
Målet var att dessa användare skulle kunna ringa samtal genom förmedlingstjänsten för
bildtelefoni, förmedlingstjänsten för texttelefoni eller Teletal utan att behöva använda
tvåstegsprincipen; användaren skulle bara behöva slå telefonnumret en gång och inte behöva
prata med tolken först.
Försöksprojektet finansierades av Kommunikationsmyndigheten PTS och byggde på
förstudien ”Smidig inkoppling av förmedlingstjänst” (2006).
Försöket använde tre kopplingsmetoder: nätkoppling, datorkoppling och telefonkoppling.
Nätkoppling innebär att alla komponenter i systemet är nätplacerade och förmedlingstjänstanvändaren kan använda sin nuvarande utrustning, dator- och telefonkoppling innebär att
ihopkoppling sker hos användaren digitalt respektive analogt. Dessa metoder gav olika
möjligheter för användaren och passade olika bra i olika situationer. Projektet visade att
nätkoppling är den mest lämpade metoden för Ring direkt.
Gensvaret från testpersoner, referensgrupp och många andra som tagit del av projektet har
varit mycket positivt. Många fördelar finns i Ring direkt-metoden, den stora fördelen är att
förmedlingstjänstanvändaren kan lämna ett enda telefonnummer till sina anhöriga och
arbetskollegor, och ingen utpekande text om tvåstegsuppringning behövs på visitkortet.
Testpersonerna, som hade höga förväntningar på systemet redan innan projektet, tycker att det
har blivit enklare för dem att ringa med Ring direkt och att systemet fungerar bra. Projektet
har delat ut nya telefonnummer till alla nätkoppling-användare, vilket är ett krav för att
systemet skall fungera utan att störa existerande kommunikationssätt. Eftersom provtiden
varit ganska kort så har användarna inte delat ut dessa nummer ordentligt till sina bekanta,
och detta återspeglas särskilt i enkätsvaren som handlar om huruvida användarna fått fler eller
färre samtal efter att Ring direkt infördes – många har fått färre samtal till sig genom Ring
direkt än på det traditionella sättet. Projektet har alltså inte hunnit få någon långsiktig
påverkan på deras telefonvanor, detta är någonting som bör undersökas i en eventuell fortsatt
drift.
Projektet visade även att Ring direkt-funktionen ger bäst tjänstekvalitet om
förmedlingstjänsterna har Ring direkt-funktionen i åtanke redan när förmedlingstjänsternas
system designas.
Projektet har också provat Ring direkt i samband med 112-samtal. Detta gav starkt positivt
gensvar från både personal från SOS-centralen och från användarna.
Totalt kan försöksprojektet sammanfattas med att tekniken ger bekvämare uppkoppling
genom förmedlingstjänst och är mer likt hur andra telefonsamtal rings upp. Detta uppskattas
mycket av testpersonerna, varav flera har uttryckt en förhoppning att Ring direkt skall finnas
tillgänglig för dem i fortsättningen.
Projektet rekommenderar att genomföra fortsatt drift av Ring direkt, samt att funktionalitet
som uppnåtts erbjuds till hela målgruppen för någon eller några förmedlingstjänster.
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Abstract
Omnitor has developed and tested a new system for a more convenient connection to relay
services. The test was conducted November 2006 through December 2007 and involved 60
test users. The purpose was to make users able to place calls through a video relay service,
text relay service, or Teletal without using the two step procedure; the user should only have
to dial the telephone number once and not have to talk to an interpreter first.
The project was financed by The Swedish Post and Telecom Agency and was based on the
preliminary study "Convenient Invocation of Relay Services" (2006).
The trial utilized three methods of connection: network connection, computer connection, and
telephone connection. With the network connection all components in the system are placed
in the telephone network and the user of the relay service can use their current equipment.
Computer- and telephone connections involve the connection being made at the user by
digital or analog means respectively. These methods presented different possibilities for the
user and attended to different needs for different occasions. The project showed that a
network connection is the most suitable for Call Direct.
The response from test users, the reference group and many others that have participated in
the project has been very positive. There are many advantages to the Call Direct method, the
greatest being the possibility for the user of the relay service to leave a single telephone
number to their relatives and colleagues, without leaving a description of the two step
procedure on a business card pointing them out as people with disabilities.
The test users, who had high expectations even before the project, feel that it is easier for
them to place calls with Call Direct and that the system works well. The project has
administered new telephone numbers to all network connection users, which is a requirement
for the system to work without interfering with their existing means of communication. Since
the trial period was fairly short the users did not sufficiently hand out their numbers to their
acquaints, and this can be seen in particular in the survey results considering if the users
received more or fewer calls following the introduction of Call Direct – many have received
fewer calls through Call Direct than with the traditional way. The project has not accordingly
had a long term effect on the user’s telephone habits; this is a matter that should be
investigated in a potentially continued operation.
The project also showed that the Call Direct function provides the best service quality if the
relay services have Call Direct in mind when the relay services are being designed.
The project has also trialed Call Direct in connection with 112 emergency calls. It resulted in
positive feedback from both SOS personnel and users.
In conclusion the project could be summarized with the technology providing a more
convenient connection through a relay service and reminding more of how other calls are
placed and conducted. This is highly appreciated by the test users of which several have
expressed hopefulness that Call Direct will be available to them in the future.
The recommendation is to continue the operation of Call Direct, and to offer achieved
functionality to all people in the target group for one or more relay services.
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1 Om projektet
1.1 Inledning
Idag finns tre olika förmedlingstjänster i Sverige:


Förmedlingstjänsten för texttelefoni
Översätter mellan text i texttelefon och tal i taltelefon



Förmedlingstjänsten för bildtelefoni
Översätter mellan teckenspråk i bildtelefon och tal i taltelefon



Teletal
Ger tal-, minnes- och anteckningsstöd

Förmedlingstjänsterna är mycket viktiga för översättning mellan olika kommunikationssätt
och används flitigt för kommunikation mellan taltelefonanvändare och personer med
kommunikationsrelaterad funktionsnedsättning.
Att ringa genom förmedlingstjänsten är idag en tvåstegsprocess. Först ringer en person till
tjänsten och talar om vem de egentligen vill ringa till. Förmedlingstjänsten kopplar sedan
fram och genomför förmedlingen. Denna procedur är obekväm jämfört med hur samtal
kopplas direkt mellan taltelefonanvändare.
Metoderna för inkopplingen av förmedlingstjänsten i ett samtal kan förbättras så att
förmedlingstjänsten på ett bättre sätt kan bidra till lika möjligheter till kommunikation. Det
visas i rapporten från förstudien ”Smidig inkoppling av förmedlingstjänst” som genomfördes
på uppdrag av PTS, med mål att belysa möjligheterna att skapa sådana förbättringar. Denna
förstudie har legat till grund för detta försöksprojekt, som har utförts av Omnitor på uppdrag
av PTS.
Ring direkt löser problematiken med vårdcentralerna
Ett tydligt exempel på att dagens inkopplingsmetod inte är tillräcklig hittar vi när en
förmedlingstjänstanvändare ringer till en tjänst som kräver inmatning av
telefonnummer. Ett exempel på detta är vårdcentralen i Stockholms län. När
förmedlaren har ringt upp vårdcentralen så möts denne ofta av en telefonsvarare som
avkräver ett telefonnummer så att en sjuksköterska kan ringa tillbaka. Här har
förmedlingstjänstanvändaren ingen möjlighet att ge ett telefonnummer, eftersom
instruktionen för hur man ringer tillbaka till förmedlingstjänstanvändaren är mer
komplicerad än så. Detta fall löses av Ring direkt, vilket blir en klar förbättring även på
många andra sätt.

1.2 Mål
Målet med detta försöksprojekt var att utvärdera de olika lösningarna för smidig inkoppling
av förmedlingstjänst som har beskrivits i förstudien ”Smidig inkoppling av förmedlingstjänst”.
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Följande saker skulle testas under detta försöksprojekt:







Genomföra försök med samtliga i förstudien beskrivna kopplingsfall genom att
utveckla teknik, rekrytera testanvändare och installera teknik hos användarna
Se till att realiseringen av kopplingsfallen utvecklas för ett mycket enkelt
handhavande både med hänsyn till installation och genomförande
Ge tekniskt stöd till användarna och förmedlingstjänsterna
Träna personalen i förmedlingstjänsterna för de nya kopplingsfallen
Informera om kopplingsfallen hos användare och aktörer som arbetar med
kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning
Samla in erfarenheter av upplevd nytta av de olika lösningarna, att användas för att
styra utformning och urval av lösningar

Försöket skulle även ge viktig upplysning om:





Ekonomiska aspekter för olika införandevarianter
Påverkan på debitering och möjlighet till debitering av kostnader
Fördelar av samordning av införande i olika förmedlingstjänster
Effekter av uppskalning till full drift

1.3 Avgränsning
1.3.1 Möjligheter som tagits bort
1.3.1.1 Samtal med fler förmedlingstjänster
Om en förmedlingstjänstanvändare ringer med Ring direkt-metoden till en annan
förmedlingstjänstanvändare så kopplas två tolkar in i samtalet. Detta föreslår förstudien, dock
togs det bort till försöksprojektet då det anses vara relativt komplicerat i förhållande till den
nytta det ger i försöksprojektet.
1.3.1.2 Flexitext
Möjligheten att få med Flexitext-användare togs bort då utgående samtal från Flexitextsystemet inte kunde kopplas till Ring direkt-systemet förrän en generell prefixlösning hade
implementerats. En sådan prefixlösning prioriterades ned under projektet, och därmed fick
inte Flexitext-användarna möjligheten att kopplas in i Ring direkt.
1.3.1.3 Olika förmedlingstjänster baserat på öppettider
När förmedlingstjänsten för bildtelefoni är stängd kan samtalet kopplas till förmedlingstjänsten för text istället, för att göra systemet så tillgängligt som möjligt för brukaren. Detta
fungerar om brukaren har en totalkonversationsterminal som även klarar text, dock blev
implementationen nedprioriterad under projektets gång till förmån för andra funktioner.
Projektet anser projektet att denna funktionalitet behöver driftsättas i ett eventuellt framtida
driftsystem.
1.3.1.4 Dubbel ENUM-uppslagning
Förstudien visar nyttan med dubbel ENUM-uppslagning som metod att först adressera
förmedlingstjänsten och sedan användaren utgående från användarens Ring direkt-nummer.
Dock visade det sig under projektet att ingen operatör hade tillräckliga kunskaper för att

7

kunna ge projektet en sådan tjänst så att denna inkopplingsmetod skulle kunna genomföras,
och idén togs därmed bort från projektet.

1.4 Projektdelar
Försöken genomfördes i form av delprojekt där varje delprojekt inriktade sig dels mot de
existerande förmedlingstjänsterna och dels mot en teknisk lösning som är viktig att belysa
nyttan av. Delprojekten beskrivs i nedanstående underkapitel.
I beskrivningarna nämns ibland begrepp från förstudien utan närmare förklaring. För
förklaringar, se rapporten från förstudien.

1.4.1 Bildtelefoni
Projektdelen bildtelefoni syftar till att belysa nyttan med Ring direkt för bildtelefonsamtal
genom förmedlingstjänsten för bildtelefoni, främst för teckenspråkiga döva, hörselskadade
och dövblinda personer.
Projektdelen skulle belysa nyttan av Ring direkt i följande situationer:
1. I användning av totalkonversationsenhet med SIP-protokollet
2. I användning av 3G videotelefon
3. I användning av speciell treparts-multimediatelefon som klarar sammankoppling av
taltelefon och förmedlingstjänst hos användaren

1.4.2 Texttelefoni
Projektdelen texttelefoni syftar till att belysa nyttan med Ring direkt för texttelefonsamtal
genom förmedlingstjänsten för texttelefoni. Projektdelen inriktar sig främst till hörselskadade,
döva, vuxendöva, talskadade och dövblinda personer, samt hörande som ofta har orsak att ha
kontakt med texttelefonanvändare.
Projektdelen skulle belysa nyttan av Ring direkt i följande situationer:
1. I användning av vanlig texttelefon genom PSTN, med enbart text, och med alternerande
text och tal
2. I användning av IP-baserad texttelefon med SIP, med möjlighet till samtidig text och tal.
Den standard som används är SIP med flytande textkommunikation enligt RFC 4103,
men även meningsvis kommunikation med SIP MESSAGE RFC 3428 i sessionen kan
användas.
3. I användning av mobil texttelefon från Flexitext-projektet och webbaserad texttelefon
genom textgateway eller om de kan använda någon av metoderna under punkt 2.
4. Genom sammankoppling hos användaren av taltelefon och totalkonversationsterminal för
förmedling av samtal.
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5. I användning med smidig sammankoppling av förmedlingstjänster, för samtal mellan
användare av förmedlingstjänsten för texttelefoni och de andra typerna av
förmedlingstjänst.
Funktionen för alternerande text och tal under punkt 1 samt punkterna 3 och 5 togs bort av
styrgruppen i början av projektet, läs mer om detta i stycke 1.3.1.1 och framåt (sid 7).

1.4.3 Teletal
Projektdelen Teletal syftar till att belysa nyttan med Ring direkt för Teletal-användare, främst
personer med svårförståeligt tal men även för personer med kognitiv funktionsnedsättning.
Projektdelen skulle belysa nyttan av Ring direkt i följande situationer:
1. Vid användning av IP-telefon
2. Vid användning av taltelefon i PSTN
3. Vid användning av mobiltelefon i PSTN
4. Vid användning av treparts konferenskoppling hos användaren
Punkt 4 togs bort av styrgruppen i början av projektet. Styrgruppen ansåg att konferenskoppling
hos Teletal-användarna skulle komplicera telefonisituationen hos användarna istället för att
förenkla den.

1.4.4 SOS
Projektdelen SOS syftar till att belysa nyttan med Ring direkt vid inkoppling av
förmedlingstjänst för nödsamtal från personer med funktionsnedsättning.
Då det är mycket sällan som varje användare ringer till SOS Alarm, behöver det göras med
simulerade försök. Försöket genomför en utvärdering med simulerade fall.
Projektdelen skulle belysa nyttan av smidig inkoppling i följande situationer:
1. I 112-samtal med användning av SIP-baserad terminal för total konversation genom
Internet
2. I 112-samtal med användning av mobil videotelefon(3G)- med nuvarande kretskopplade
samtal
3. I 112-samtal med användning av texttelefon i PSTN
4. I 112-samtal med användning av taltelefon med behov av Teletal

1.4.5 Samordningsprojekt
Vissa frågor blev gemensamma för de olika projektdelarna, därför skapades en separat
projektdel som kallades Samordningsprojekt.
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Målet för samordningsprojektet var att ge projektdelarna en gemensam bas för rationell
projekthantering, god kommunikation med omvärlden samt organisation kring aktiviteter som
är av gemensamt intresse för projektdelarna.

1.5 Organisation
PTS var projektbeställare, Omnitor drev projektet med hjälp av projektdeltagarna listade
nedan.
PTS och Omnitor bildade styrgrupp för projektet. Omnitor ansvarade för projektledning och
hantering av övriga deltagare och resurser.

1.6 Deltagare och resurser
1.6.1 PTS
PTS var beställare och med i projektets styrgrupp.

1.6.2 Omnitor
Omnitor drev samtliga projektdelar genom projektledning och teknisk utveckling.

1.6.3 Handu
Utredningsinstitutet Handu skötte utvärderingen av projektet.

1.6.4 Tolkcentralen Örebro läns landsting
Tolkcentralen i Örebro deltog i referensgruppen, samt deltog i diskussioner och
frågeställningar rörande Ring direkt som leverantör av förmedlingstjänsten för bildtelefoni.

1.6.5 Eniro 118 118
Eniro deltog i referensgruppen, samt deltog i diskussioner och frågeställningar rörande Ring
direkt som leverantör av förmedlingstjänsten för texttelefoni.

1.6.6 Verbaldigitalius
Verbaldigitalius deltog i referensgruppen samt i diskussioner och frågeställningar rörande
Ring direkt som leverantör av Teletal.

1.6.7 SOS Alarm
SOS Alarm deltog i referensgruppen samt i diskussioner och frågeställningar rörande Ring
direkt som ansvarig för nödnummer 112.

1.6.8 Referensgrupp
Inbjudan till referensgruppen var öppen. Deltagare i referensgruppen var:
-

Erik Abrahamsson, Vuxendöva i Sverige
Hans von Axelson, Handisam
Jan-Olof Bergold, Hörselskadades Riksförbund
Vera Dahlin, Arbetsförmedlingen
Robert Hecht, PTS
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-

Gunnar Hellström, Omnitor
Ida Karlsson, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Stig Kjellberg, Sveriges Dövas Riksförbund
Johnny Kristensen, Tolkcentralen Örebro läns landsting
Susanne Lindström, Eniro 118 118
Nils-Erik Norin, SOS Alarm
Bengt Olsen, Verbaldigitalius
Andreas Piirimets, Omnitor
Andreas Richter, Hjälpmedelsinstitutet
Gustaf Söderlund, Vuxendöva i Sverige
Maria Wallius, Eniro 118 118

1.7 Tidplan
Projektets tidplan innehöll tre delar, där del 1 och 2 var överlappande:
1.
2.
3.
4.

Utveckling av teknik
Rekrytera användare
Genomföra fältprov
Utvärdering och presentation

I dessa delar fanns även styrgruppsmöten samt referensgruppsmöten planerade.

1.7.1 Basplan
Basplanen för projektet beskrivs i Figur 1.
2006
Nov

2007
Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

1
2
3
4
Figur 1: Basplan för projektet

1.7.2 Revidering 1
Revidering 1 gjordes i januari månad på grund av problem med de tekniska
implementationerna. Dessa problem beskrivs närmare i kapitlet om teknik.
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Okt

1
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3
4
Figur 2: Projektplan, revidering 1

1.7.3 Revidering 2
En ytterligare revidering gjordes då kopplingen mot förmedlingstjänsterna tog längre tid att
implementera än vad som var beräknat, samt då det fanns bekymmer med texttelefoni över
IP-telefoni. Se Figur 3. Mer detaljer återfinns i kapitlet om teknik.
2006
Nov

2007
Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

1
2
3
4
Figur 3: Projektplan, revidering 2

1.7.4 Fortsatt provdrift
Efter projektets avslutande beslutade PTS att genomföra fortsatt provdrift från januari till maj
2008. Under denna period skulle PTS besluta om eventuell fortsatt drift, och om drift skulle
fortsätta så ville inte projektet ge nuvarande användare ett avbrott i tjänsten.
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2 Kopplingsmetoder och -fall
I projektet användes tre kopplingsmetoder som i sin tur har fem kopplingsfall. Dessa
användes i kombination med de olika utrustningarna och förmedlingstjänsterna. Här ges en
generell teoretisk beskrivning av metoderna och fallen.
I beskrivningen av kopplingsfallen används begreppet ”taltelefonanvändare”, en godtycklig
person som använder taltelefon och som själv inte använder någon förmedlingstjänst.

2.1 Sammanfattning av kopplingsmetoder och –fall
Kopplingsfallen och kopplingsmetoderna i tabellernas rad- och kolumnrubriker förklaras med
ingående i kapitel 2.2 och 2.3.

2.1.1 Bildtelefoni
Nätkoppling
Direktsamtal till
förmedlingstjänstanvändare
Direktsamtal från
förmedlingstjänstanvändare
Vidarekoppling av
samtal
Förflyttning av
samtal från
taltelefon
Förflyttning av
samtal till taltelefon

Datorkoppling

Telefonkoppling

Ja

Ja*

Ja

Ja

Ja*

Ja

Ja

Ja*

Fungerar ej

Ja

Ja*

Ja

Fungerar ej

Ja*

Ja

Tabell 1: Kopplingsmetoder och fall för bildtelefoni

* vald lösning ej tillämpbar med vanligt förekommande datorer, därmed ej användbar i
dagens läge

2.1.2 Texttelefoni
Nätkoppling
Direktsamtal till
förmedlingstjänstanvändare
Direktsamtal från
förmedlingstjänstanvändare
Vidarekoppling av
samtal
Förflyttning av
samtal från
taltelefon
Förflyttning av
samtal till taltelefon

Datorkoppling

Telefonkoppling

Ja

Ej genomfört

Ej genomfört

Fungerar ej

Ej genomfört

Ej genomfört

Ja

Ej genomfört

Ej genomfört

Ja

Ej genomfört

Ej genomfört

Fungerar ej

Ej genomfört

Ej genomfört

Tabell 2: Kopplingsmetoder och fall för texttelefoni
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2.1.3 Teletal
Nätkoppling
Direktsamtal till
förmedlingstjänstanvändare
Direktsamtal från
förmedlingstjänstanvändare
Vidarekoppling av
samtal
Förflyttning av
samtal från
taltelefon
Förflyttning av
samtal till taltelefon

Datorkoppling

Telefonkoppling

Ja

Ej genomfört

Ej genomfört

Fungerar ej

Ej genomfört

Ej genomfört

Ja

Ej genomfört

Ej genomfört

Ja

Ej genomfört

Ej genomfört

Fungerar ej

Ej genomfört

Ej genomfört

Tabell 3: Kopplingsmetoder och fall för Teletal

2.2 Kopplingsfall
De fem kopplingsfallen är:


Direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare
Ett direktsamtal till en förmedlingstjänstanvändare innebär att uppringande
taltelefonanvändare inte skall behöva göra några extra handgrepp för att nå en
förmedlingstjänstanvändare, och därmed inte heller behöva känna till behovet av
förmedlingstjänst som mottagaren har. Den uppringande parten skall endast behöva
slå ett telefonnummer för att komma fram till förmedlingstjänstanvändaren.



Direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare
Ett direktsamtal från en förmedlingstjänstanvändare innebär att förmedlingstjänstanvändaren endast skall behöva slå ett telefonnummer för att komma till
slutdestinationen, och denne skall inte behöva kommunicera slutdestinationen med en
tolk/telefonist. Förmedlingstjänstanvändaren skall kunna spara hela
destinationsnumret i utrustningens adressbok.



Vidarekoppling av samtal
Om en förmedlingstjänstanvändare är ensam i en hörandemiljö (t.ex. ett kontor med
många hörande) eller är ensam om att behöva använda Teletal och behöver besvara
samtal, skall miljöns telefoner kunna vidarekopplas till förmedlingstjänstanvändarens
utrustning på ett sådant sätt att alla inkommande samtal till miljön kopplas till
förmedlingstjänstanvändarens utrustning via en förmedlingstjänst.



Förflyttning av samtal från taltelefon
En taltelefonanvändare person skall kunna förflytta ett pågående samtal till en
förmedlingstjänstanvändare och dennes utrustning, och under förflyttningen skall även
en förmedlingstjänst kopplas in.



Förflyttning av samtal till taltelefon
En förmedlingstjänstanvändare skall kunna förflytta ett pågående förmedlat samtal till
ett talsamtal, och under förflyttningen skall förmedlingstjänsten kopplas bort.

14

2.3 Kopplingsmetoder
Kopplingsmetoderna kallas nätkoppling, datorkoppling och telefonkoppling efter var
sammankopplingen mellan taltelefonsamtalet och samtalet med förmedlingstjänsten görs.


Nätkoppling
All inkoppling baseras på utrustning i telefonnätet



Datorkoppling
All inkoppling görs av användaren på en speciell multimediaterminal



Telefonkoppling
All inkoppling görs av användaren med en fysisk telefonkopplare

2.3.1 Nätkoppling
Nätkoppling baseras på att utrustning i telefonnätet skall utföra inkopplingen av
förmedlingstjänst.
Förmedlingstjänstanvändaren får ett extra telefonnummer - ett Ring direkt-nummer. Detta
nummer används i de olika kopplingsfallen enligt nedan.
2.3.1.1 Direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare med nätkoppling
Förmedlingstjänstanvändaren som använder antingen bild-, text- eller taltelefon (för Teletal)
har ett eget befintligt telefonnummer eller SIP-adress till sin utrustning. Direktsamtal till
förmedlingstjänstanvändare med nätkoppling implementeras genom att
förmedlingstjänstanvändaren får ett extra telefonnummer som kopplas till befintligt
telefonnummer eller SIP-adress.
-

Ring till det befintliga numret – direktsamtal utan förmedlingstjänst
Ring till Ring direkt-numret – direktsamtal med förmedlingstjänst
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Cecilia
Förmedlingstjänst

2

3
1

Bo
Uppringare

Anna
Förmedlingstjänstanvändare

Figur 4: Illustration av nätkopplat direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare

Figur 4 visar flödet för direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare:
1. Bo ringer till Annas Ring direkt-nummer
2. Utrustning i telefonnätet identifierar att Anna är en förmedlingstjänstanvändare och
kopplar in rätt förmedlingstjänst
3. Samtalet går vidare till Anna när Cecilia på förmedlingstjänsten har svarat
2.3.1.2 Direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare med nätkoppling
Förstudien nämner att prefix skall användas för att koppla fram ett samtal till en användare,
och där finns det två vägar att välja: samtalsprefix eller operatörsprefix.
Samtalsprefix innebär att användaren trycker ett prefix innan telefonnumret, t.ex.
*173*nummer. Det innebär att det finns flera olika prefix där varje förmedlingstjänst får sitt
egna prefix. Detta prefix måste implementeras hos varje teleoperatör för att kunna fungera,
och därmed finnas med i kraven mot operatörerna för att fungera.
Operatörsprefix innebär att en funktionshinderoperatör skapas för varje förmedlingstjänst. På
så vis får Sveriges telefonsystem automatiskt in ett prefix hos alla operatörer genom att
användaren alltid kan slå operatörsprefixet för att genomföra ett Ring direkt-samtal. Dessutom
kan förmedlingstjänstanvändaren även ha funktionshinderoperatörens prefix som förval, och
på så vis automatiskt ringa alla utgående samtal med Ring direkt-metoden.
Att etablera tre nya teleoperatörer med egna operatörsprefix är en ganska krävande uppgift
både tidsmässigt och ekonomiskt, därför valde projektet att använda samtalsprefix. Men
istället för att be alla telefonoperatörer att lägga till speciella prefix i sina system så skapades
fiktiva egna telefonnät hos förmedlingstjänstanvändarna. Detta gjordes genom att placera ut
ATA-boxar som omvandlade samtalen till IP-telefoni, och överförde samtalen till en
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samtalsbrygga. Detta är dock inte tillämpligt i en eventuell forttsatt drift då ATA-boxarna ger
begränsningar i användarens telefonmiljö. Exempelvis fungerar inte Telias PLUS-tjänster
eller förflyttning av samtal inom förmedlingstjänstanvändarens hem eller kontor.
Som samtalsprefix valdes *172* och *173*. Dessa prefix valdes efter diskussion med Ted
Laverack (i ETSI-sekretariatet) och Walter Mellors (tidigare editor för nedan nämnda
standard), båda är involverade i internationell telekomstandardisering. Prefixen uppfyller även
de krav som ställs på gränssnitt för människa-maskininteraktion i ETSI ETS 300 738.
Numren utpekas av ETSI som en serie som kan användas av nationella myndigheter.
Texttelefonanvändare och taltelefonanvändare (för Teletal) som skall ringa ett direktsamtal
till en taltelefon använde alltså ett prefix.
-

Utan prefix: samtal utan förmedlingstjänst
Med prefix: samtal med förmedlingstjänst

Prefixen definierades enligt följande:
-

*172*telefonnummer för samtal från texttelefon
*173*telefonnummer för samtal från taltelefon (för Teletal)

För bildtelefoner användes inte telefonnummer och prefix på ovanstående sätt. Istället
användes ett separat SIP-domännamn, så att formen för utgående samtal blev:
telefonnummer@bild.rd.omnitor.se.
I en eventuell fortsättning rekommenderar projektet att funktionshinderoperatörer etableras
och operatörsprefix används. Med denna metod kan prefixen hanteras på en global nivå och
enklare införas i samtliga nuvarande operatörers miljöer.
Cecilia
Förmedlingstjänst

2

3
1

Bo
Mottagare

Anna
Förmedlingstjänstanvändare

Figur 5: Illustration av nätkopplat direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare
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Figur 5 visar flödet för direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare:
1. Anna ringer upp taltelefonnumret med prefix respektive specifik SIP-domän
2. Utrustning i telefonnätet kontrollerar vilket prefix/domännamn som använts och
kopplar in korrekt förmedlingstjänst
3. Telefonnätet kopplar vidare till Bo när Cecilia har svarat

2.3.1.3 Vidarekoppling av samtal från taltelefon med nätkoppling
Vidarekoppling av samtal i nätkoppling sker genom att vidarekoppla taltelefonnumret till
Ring direkt-numret. I kontorsmiljö görs vidarekopplingen i kontorets växel, i hemmamiljö
används sekvensen: *21*RingDirektNummer#
2.3.1.4 Förflyttning av samtal från taltelefon med nätkoppling
Förflyttning av pågående samtal från taltelefon i nätkoppling görs genom att hela samtalet
förflyttas till Ring direkt-numret. I kontorsmiljö genomförs förflyttning enligt växelns
instruktioner, med Telia företagsabonnemang används sekvensen: R + Ring direkt-nummer +
R4, lägg sedan på luren. Förflyttning från privat telefonabonnemang fungerar ej då det inte
finns någon tilläggstjänst/*-kod i telefonnätet för att genomföra en sådan förflyttning.
2.3.1.5 Förflyttning av pågående förmedlat samtal till taltelefon med nätkoppling
Förflyttning av pågående samtal till taltelefon fungerar ej i nätkoppling eftersom detta fall
kräver att förmedlingstjänsten måste kopplas bort, vilket gör att hela samtalsuppkopplingen
måste göras om. Det skulle krävas signalering i telefonnätet till den uppkopplande
utrustningen i nätet, vilket idag inte finns.
I en framtid kan det tänkas att en speciell *-kod appliceras i telefonnätet, vilken ger en signal
till Ring direkt-utrustningen i nätet att förflytta ett pågående förmedlat samtal till taltelefon
samtidigt som förmedlingstjänsten kopplas bort.

2.3.2 Datorkoppling
Datorkoppling baseras på att användaren själv får göra ett aktivt val i sin utrustning om
förmedlingstjänsten skall kopplas in eller inte. Projektet har endast testat datorkoppling med
bildtelefoni.
Förmedlingstjänstanvändaren får följande utrustning:


Ett nytt telefonnummer
Förmedlingstjänstanvändaren får ett Ring direkt-nummer som används i de olika
kopplingsfallen nedan, numret kopplas till datorkoppling-mjukvaran (se nedan).



Datorkoppling-mjukvara
Förmedlingstjänstanvändaren får dessutom en speciell IP-telefonimjukvara för att
koppla ihop två samtidiga IP-telefonisamtal, där ena samtalet går till taltelefon och
andra samtalet går till förmedlingstjänsten. Här finns två typer av mjukvara, en för
texttelefoni och en för bildtelefoni.
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Notera att användaren inte kan använda sin vanliga text- eller bildtelefon till denna
kopplingsmetod. Här krävs en speciell mjukvara i datorn för både text- och bildtelefoni.
Eftersom hushåll normalt bara har ett telefonnummer så kan bara ett samtal tas emot åt
gången. Då denna kopplingsmetod kräver två samtal (ett till taltelefon och ett till
förmedlingstjänst) så löses förmedlingstjänst-samtalet med IP-telefoni över Internet.
Förmedlingstjänstanvändaren måste alltså även ha en bredbandsuppkoppling.
2.3.2.1 Direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare med datorkoppling
Här använder förmedlingstjänstanvändaren sin datorbaserade mjukvara för att ta emot
samtalet samt koppla in en tolk.
Cecilia
Förmedlingstjänst

2
1

Bo
Uppringare

Anna
Förmedlingstjänstanvändare

Figur 6: Illustration av datorkopplat direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare

Figur 6 illustrerar flödet för direktsamtal till förmedlingstjänstanvändaren med datorkoppling:
1. Bo ringer till Annas Ring direkt-nummer
2. Anna väljer att svara och ta med förmedlingstjänsten i samtalet
3. När Cecilia på förmedlingstjänsten svarar kan samtalet påbörjas
Notera att Anna i steg 2 kan välja att svara utan förmedlingstjänst om hon känner att det går
bra att hantera ett talsamtal med Bo. Denna bedömning gör Anna med hjälp av en texttelefonmätare i mjukvaran.
2.3.2.2 Direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare med datorkoppling
Här använder förmedlingstjänstanvändaren sin datorbaserade mjukvara för att koppla in tolk
innan samtalet till mottagaren genomförs.
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Cecilia
Förmedlingstjänst

1
2

Bo
Mottagare

Anna
Förmedlingstjänstanvändare

Figur 7: Illustration av datorkopplat direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare

Figur 7 illustrerar direktsamtal från förmedlingstjänstanvändaren i datorkoppling:
1. Anna ringer Bo, men först ringer Annas mjukvara till förmedlingstjänsten
2. När Cecilia har svarat så ringer Annas mjukvara automatiskt till Bo
Notera att Anna kan välja att ringa utan förmedlingstjänst direkt till Bo om Bo har t.ex. en
bildtelefon, och därmed hoppa över steg 1.
2.3.2.3 Vidarekoppling av samtal med datorkoppling
Vidarekoppling av samtal i datorkoppling sker genom att vidarekoppla taltelefonnumret till
Ring direkt-numret. I kontorsmiljö görs vidarekoppling i kontorets växel, i hemmamiljö
används följande knappsekvens: *21*RingDirektNummer#.
2.3.2.4 Förflyttning av samtal från taltelefon med datorkoppling
Förflyttning av pågående samtal från taltelefon i datorkoppling görs genom att samtalet
förflyttas till Ring direkt-numret. I kontorsmiljö genomförs förflyttning enligt växelns
instruktioner och med Telia företagsabonnemang används följande sekvens: R + nummer +
R4, lägg sedan på luren. Förflyttning fungerar ej för privatabonnemang.
2.3.2.5 Förflyttning av samtal till taltelefon med datorkoppling
Förflyttning av pågående samtal till taltelefon i datorkoppling sker genom att först lägga på
samtalet med förmedlingstjänsten och sedan förflytta samtalet till taltelefonnumret med hjälp
av mjukvarans förflyttningsfunktion.
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2.3.3 Telefonkoppling
Telefonkoppling följer samma princip som datorkoppling, men här används en manuell
kopplingsmetod istället för mjukvarubaserad. Projektet har endast testat datorkoppling med
bildtelefoni.
Förmedlingstjänstanvändaren får följande utrustning, vilken illustreras i figur 8.


Telefonkopplare
En telefonkopplare kopplar ihop datorn med telefonuttaget, detta för att överföra
ljudsignaler från datorn till telefonen och vice versa. Telefonkopplaren har en av/påknapp samt en texttelefonindikator som lyser om inkommande samtal är ett texttelefonsamtal.



IP-texttelefonmjukvara till datorn (endast för bildtelefoni)
Då denna kopplingsmetod kräver två samtal (ett till taltelefon och ett till
förmedlingstjänst) och varje hushåll normalt bara har ett telefonnummer så måste
samtalet till förmedlingstjänsten hanteras med IP-multimedia över Internet. För att
klara denna typ av samtal krävs IP-bildtelefonmjukvara samt en
bredbandsuppkoppling.

Notera att förmedlingstjänstanvändaren använder sitt befintliga telefonnummer för
inkommande samtal.
Bo
Taltelefonanvändare

Cecilia
Förmedlingstjänst

Anna
Förmedlingstjänstanvändare

Figur 8: Sammankoppling av dator och telefon med telefonkopplare

Telefonkopplaren används bäst mot en förmedlingstjänst som kan hantera samtidigt tal och ett
medium till. Telefonkopplingen kräver också att förmedlingstjänsten kan hantera
distanstolkade samtal. Eftersom det endast är bildförmedlingstjänsten som ger dessa
möjligheter så genomfördes försök endast mot denna förmedlingstjänst.
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Förmedlingstjänstanvändaren kopplar in telefonkopplaren mellan datorn och telefonen,
inkopplingen sker i datorns högtalar- respektive mikrofonuttag, samt i telefonjacket. På detta
sätt överförs ljudet från datorns applikation till telefonen, och därmed kan förmedlingstjänsten
kommunicera med taltelefonanvändaren.
2.3.3.1 Direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare med telefonkoppling
Cecilia
Förmedlingstjänst

2
1

Bo
Uppringare

Anna
Förmedlingstjänstanvändare

Figur 9: Illustration av telefonkopplat direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare

Figur 9 visar att direktsamtal till förmedlingstjänstanvändaren med telefonkoppling sker på
samma sätt som i datorkopplingen.
1. Bo ringer till Anna
2. Anna aktiverar telefonkopplaren och ringer förmedlingstjänsten med sin dator
3. När Cecilia svarat så kan samtalet påbörjas
Notera att förmedlingstjänstanvändaren kan välja att inte koppla in förmedlingstjänsten i
samtalet och svara direkt på talsamtalet, om så önskas. Detta sker exempelvis om uppringaren
använder en texttelefon.
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2.3.3.2 Direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare med telefonkoppling
Cecilia
Förmedlingstjänst

1
2

Bo
Mottagare

Anna
Förmedlingstjänstanvändare

Figur 10: Illustration av telefonkopplat direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare

Figur 10 illustrerar direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare.
1. Anna ringer förmedlingstjänsten
2. När Cecilia svarat så kopplar Anna ihop datorn och telefonen med telefonkopplaren
och ringer upp Bo
Notera att Anna kan välja att ringa utan förmedlingstjänst direkt till Bo, detta kan ske om Bo
har en texttelefon.
2.3.3.3 Vidarekoppling av samtal med telefonkoppling
Vidarekoppling av samtal är ej möjligt i telefonkoppling-metoden. Istället kan
förmedlingstjänstanvändaren koppla in sig på samma telefonledning som den övriga miljön
(hemmet/kontoret) och på så vis ta samma inkommande samtal och koppla in
förmedlingstjänsten med telefonkopplaren och datorn vid behov.
2.3.3.4 Förflyttning av samtal från taltelefon med telefonkoppling
Hemtelefon
Om förmedlingstjänstanvändarens taltelefon är inkopplad på samma telefonledning som det
pågående talsamtalet:
1. Taltelefonanvändaren ber förmedlingstjänstanvändaren att aktivera telefonkopplaren
2. Taltelefonanvändaren lägger på luren för talsamtalet
3. Förmedlingstjänstanvändaren ringer upp förmedlingstjänsten

23

Om förmedlingstjänstanvändaren taltelefon är inkopplad på annat
telefonnummer/telefonledning än det pågående talsamtalet så måste förflyttning göras på
samma sätt som i nätkoppling, se sidan 18.
Kontorstelefon
1. Taltelefonanvändaren flyttar samtalet till förmedlingstjänstanvändaren enligt
instruktionerna för kontorets telefonväxel
2. Förmedlingstjänstanvändaren svarar på samtalet genom att aktivera telefonkopplaren
3. Förmedlingstjänstanvändaren ringer upp förmedlingstjänsten
2.3.3.5 Förflyttning av samtal till taltelefon med telefonkoppling
Hemtelefon
Om taltelefonen är inkopplad på samma telefonledning som det pågående förmedlade
samtalet:
1. Förmedlingstjänstanvändaren avslutar samtalet mot förmedlingstjänsten
2. Taltelefonanvändaren lyfter luren på taltelefonen
3. Förmedlingstjänstanvändaren inaktiverar telefonkopplaren
Om taltelefonen är inkopplad på annat telefonnummer/telefonledning än det pågående
talsamtalet så genomför flytflyttningen på samma sätt som från taltelefon enligt ovan.
Kontorstelefon
1. Förmedlingstjänstanvändaren avslutar samtalet mot förmedlingstjänsten
2. Förmedlingstjänstanvändaren flyttar samtalet till taltelefonanvändaren enligt
instruktionerna för kontorets telefonväxel
3. Taltelefonanvändaren svarar på samtalet
4. Förmedlingstjänstanvändaren inaktiverar telefonkopplaren

2.3.4 Jämförelse mellan de olika kopplingsmetoderna
De olika kopplingsmetoderna kan klassificeras baserat på hur mycket extrautrustning som
behövs hos användaren, samt hur det påverkar telefonnummersituationen för användaren.
Kopplingsmetod
Nätkoppling för Teletalanvändare i projektet
Nätkoppling för övriga
Datorkoppling

Extrautrustning
Programmerad ATA-box

Extra telefonnummer
Ja

Ingenting
Mjukvara till dator

Ja
Ja

Telefonkoppling

Telefonkopplare

Nej

Tabell 4: Kopplingsmetod, dess extrautrustning och dess krav på extra telefonnummer

Tabell 4 visar att nätkoppling är enklast att installera, medan telefonkoppling ger användaren
möjlighet att nyttja sitt befintliga telefonnummer till alla samtal.
Notera att ”Extra telefonnummer” inte innebär ett nytt telefonjack hemma hos användaren.
Det innebär att användaren får ett nytt virtuellt telefonnummer som endast existerar i
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telefonnätet. Detta nya telefonnummer vidarekopplar inkommande samtal till användarens
nuvarande telefonnummer, men först genom en förmedlingstjänst.

2.3.5 Jämförelse av debiteringsmöjligheter
Det har sedan länge varit en önskvärd princip att användare av förmedlingstjänst skall bli
debiterade för sina samtal som om de hade varit talsamtal mellan deltagarna. Detta stämmer
väl med principen för att telekommunikation skall erbjudas på likvärdiga villkor till alla.
Övriga kostnader brukar samhället ta i någon form.
Projektet har inte provat att genomföra någon sådan debiteringsprincip. Möjligheten att
genomföra en debiteringsprincip kan däremot vara avgörande för lämpligheten att införa de
olika kopplingsfallen och kopplingsteknikerna i fortsatt drift. På grund av detta ges här
teoretiska synpunkter på möjligheten att debitera användarna enligt principen.
De olika kopplingsmetoderna för med sig olika möjligheter att förverkliga denna
debiteringsprincip. I takt med att taxor och debiteringsmekanismer blir allt mer varierade i
dagens teletjänster blir det allt svårare att definiera vad grundprincipen skulle leda till för
debitering i varje enskilt fall. Det kommer därför att bli svårt att utvärdera hur väl en införd
metod kommer att motsvara principen. Här ges en översikt och en kort analys av
möjligheterna.
2.3.5.1 Förutsättningar
 Samtal helt inom IP-nät anses här ej medföra några samtalsavgifter. ( detta kan dock
komma att variera i verkligheten.)
 Samtal mellan IP-nät och fast nät i Sverige förväntas normalt debiteras med en låg
taxa som alla kan acceptera.
 Samtal mellan fasta telefoner i Sverige förväntas normalt debiteras med en låg taxa
som alla kan acceptera.
 För samtal till utland, mobiltelefoner och betalsamtal är det angeläget att påföra
samtalskostnaden på användaren.
 Det mest gynnsamma är om samtalskostnaden kan debiteras på användaren genom ett
abonnemang hos en teleoperatör.
 Följande kompromisser antas vara acceptabla.
o Användaren kan få debiteras samtalskostnad som vid användning av en speciell
teleoperatör, som ej har valts av användaren. Den som vill fortsätta med sin gamla
operatör kan dock göra det.
o Användaren kan få debiteras uppringningsavgift för två samtal och samtalsavgift
för ett samtal från tjänsten och till destinationen.
o Vid samtal från utland kan användaren få debiteras både samtalet från utlandet till
Sverige och samtalet från tjänsten till destinationen.
o Vid samtal från mobiltelefon till fast anslutning i Sverige kan användaren få
debiteras endast mobilsamtalet.
o Vid samtal från mobiltelefon till betaltjänst kan användaren få debiteras både
mobilsamtalet och betalsamtalet.
o Vid samtal från mobiltelefon till mobiltelefon kan användaren få debiteras för
samtalet från mobiltelefon till tjänsten.
o Vid samtal från IP-telefon till IP-telefon kan användaren få debiteras som för
samtal till fast telefon i Sverige.
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o Vid samtal från fast telefon till IP-telefon kan användaren få debiteras som för ett
samtal till tjänsten inom fasta nätet.
o Vid samtal från IP-telefon till fast telefon eller mobiltelefon eller betalsamtal kan
användaren få debiteras som för ett samtal från fasta nätet.
o Förbetalda abonnemang som debiteras vartefter samtal genomförs kan vara en
möjlighet att debitera användare.
Debitering enligt dessa principer kräver ofta att Ring direkt och förmedlingstjänsten har
överenskommelser med teleoperatörer om sändning av debiteringsinformation till dem för
debitering av användaren. Det är ett stort arbete att göra dessa överenskommelser, och att
utforma kommunikationsrutinerna mellan tjänsten och alla operatörer enligt
överenskommelserna. Inför varje införande av sådana procedurer bör man utvärdera om man
har valt en rimlig kompromiss. Detta är förslagsvis ett samarbete med befintlig operatör.
2.3.5.2 Mekanismer för debitering av nätkopplingsanvändare.
Förmedlingstjänstanvändare ges egna telefonnummer som finns i IP-nät. Det är deras Ring
direkt-abonnemang. De administreras av en IP-telefonoperatör som fakturerar användaren för
samtal som görs utanför IP-nätet.
Om inkoppling av förmedlingstjänst kan göras så att en Ring direkt nätkopplingsserver sköter
uppringning till destinationen, så kan denna göras så att kostnaden påföres
förmedlingstjänstanvändarens Ring direkt-telefonabonnemang. Detta görs genom att Ring
direkt-servern ringer med angivande av Ring direkt-abonnemanget som uppringande part i
uppringningen till telefonnätet.
Likaså kan debiteringskravet lösas vid samtal från fasta nätet till destination i IP-nät.
Då är det bara samtalet fram till gateway som behöver debiteras, och det görs normalt till
uppringande användare helt enligt normala debiteringsfunktioner.
Mer komplext kan det bli för de fall då både taltelefonanvändare och
förmedlingstjänstanvändare finns i PSTN telefonnätet. Men även här kommer
debiteringsprinciperna att kunna följas i de flesta fall, då uppringning till taltelefonanvändare
sker från användarens Ring direkt-abonnemang. I några fall kommer det att vara komplext att
undvika att debitering sker för både samtal till förmedlingstjänsten och från Ring direkttjänsten till användaren. Det kommer också att vara så att debitering sker genom den operatör
som har Ring direkt-abonnemanget. Det krävs att operatören för Ring direkt och IPtelefonoperatören som står för Ring direkt-abonnemangen har ett förtroendefullt samarbete, så
att Ring direkt-servern får orsaka uppringningar på Ring direkt-användarnas bekostnad.
Vid en eventuell fortsatt drift rekommenderar projektet att införa debitering endast för de
förmedlingstjänster som tillämpar debitering vid samtal förmedlade på traditionellt vis.
Annars uppkommer en ofördelaktig kostnadsbild för användarnas Ring direkt-användning.
2.3.5.3 Mekanismer för debitering av användare för telefonkopplare och
datorkoppling
Förmedlingstjänstanvändare använder egna taltelefonabonnemang. Förmedlingstjänsten
kopplas in genom IP multimediasamtal. Samtalskostnaden för talsamtalet blir helt enligt den
önskvärda principen, och den debiteras direkt på användarens telefonabonnemang, både för
inkommande och utgående samtal.
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Samtalen med förmedlingstjänsten får normalt ingen samtalsavgift då de går helt i IP-nät.
Användaren har fasta kostnader för Internet-abonnemanget. Telefonkopplaren och
datorkopplingen har alltså optimala egenskaper ur debiteringssynpunkt.

2.3.6 Summering av debiteringsmöjligheter
Som summering av debiteringsanalysen kan sägas att möjligheterna att debitera enligt de
vedertagna principerna är speciellt goda för telefonkopplingen och datorkopplingen. För
nätkopplingen är också möjligheterna goda, men det kräver mer utredning och utveckling för
att förverkliga möjligheterna och helt förklara effekterna i olika situationer.
Fakta
 Etablering av funktionshinderoperatörer är den bästa
metoden för prefix
 Nätkoppling är den kopplingstyp som är lättast att
hantera för användarna
 Med telefonkoppling har användaren bara ett
telefonnummer, med övriga typer har användaren två.
 Samtalsdebiteringen blir mest rättvis med telefon- och
datorkoppling. Med nätkoppling måste projektet bekosta
en del av samtalskostnaden.
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3 Teknik och handhavande
Detta kapitel beskriver hur den tekniska implementationen uppför sig för att realisera samtliga
Ring direkt-fall, samt hur tekniken skall hanteras av användarna.
Den tekniska implementationen blev svårare och mer tidskrävande än vad som hade förutsetts.
Orsaken utreds i nedanstående underkapitel, men kan sammanfattas i att många detaljer inte
finns utvecklade och genomtestade på marknaden. Projektet har därför tvingats utveckla
teknik på egen hand. Blandning av de olika telefonmiljöerna i PSTN- och IP-näten har även
lett till problem, speciellt för texttelefoni som fungerar dåligt över IP-telefoni. Dessutom har
olika signalstyrkor på PSTN-nätet medfört implementationsproblematik.

3.1 Bildtelefoni och totalkonversation
En bildtelefon och totalkonversationsterminal används för kommunikation med teckenspråk.
De bildtelefoner och totalkonversationsterminaler som har givits stöd för i Ring direkt är de
som följer HI:s krav på upphandlade bildtelefoner och kan ringa med SIP-protokollet. För
enkelhetens skull sammanfattas gruppen av både bildtelefoner och totalkonversationsterminaler med uttrycket ”bildtelefon” i denna rapport.
Undantaget är telefonkopplingsmetoden som endast kan hanteras av Omnitors bildtelefon
Allan eC. Orsaken är att Allan eC har digital ekosläckning på mikrofoningången, en funktion
som de andra bildtelefonerna inte har.

3.1.1 Nätkoppling
Inkoppling av nätkopplat samtal går till på följande sätt.
3.1.1.1 Utrustning
Följande utrustning behövdes för nätkoppling bildtelefoni:
-

Samtalsbrygga
Asterisk, branch ”Vidcaps” på server 2.8 GHz CPU, 1 GB RAM, 80 GB hårddisk

-

SIP-server
Ingate Firewall

-

SIP/PSTN-gateway
Hanteras av Borderlight AB

Samtalsbryggan kunde klara 10-30 samtidiga samtal beroende på vilken hårdvara som
används. Samtalsbryggan krävde även 0,5 Mbit/s bredband i bägge riktningar för varje samtal.
Med en brygginstallation så är det därmed relativt enkelt att skala upp detta till större
kapacitet genom att göra starkare hårdvara och mer bredband, och koppla in flera parallella
samtalsbryggor när kapaciteten tar slut.
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Samtalskostnader vid samtal från förmedlingstjänstanvändaren togs av förmedlingstjänsten
för bildtelefoni då samtalsbryggan uppmanar förmedlingstjänsten att genomföra samtalet.
Samtal till förmedlingstjänstanvändaren debiterades uppringaren.

SIPserver

Samtalsbrygga

Anna
Bildtelefonanvändare

Internet

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Gateway
SIP/PSTN

Telefonnätet

Bo
Taltelefonanvändare
Figur 11: Kopplingsschema för utrustning till nätkoppling för bildtelefoni

3.1.1.2 Kopplingsfall
Direktsamtal till bildtelefonanvändare
Direktsamtalet genomförs genom följande steg:
1. Bo ringer Annas Ring direkt-nummer, samtalet går till samtalsbryggan
2. Samtalsbryggan ringer förmedlingstjänsten genom telefonnätet och pratar upp den
SIP-adress som förmedlingstjänsten skall ringa vidare till
3. Cecilia på förmedlingstjänsten ringer direkt till Anna med SIP-telefoni
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Direktsamtalet kunde antingen ges till bildtelefonanvändarens bildtelefon,
Totalkonversationsenhet eller 3G-telefon.
Flödet illustreras i Figur 12.

1

Bo
Taltelefonanvändare

2

Samtalsbrygga

3

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Anna
Bildtelefonanvändare

Figur 12: Flöde för nätkopplat direktsamtal till bildtelefonanvändare

Upplevelse för Bo:
1.
2.
3.
4.

Bo ringer till bildtelefonanvändarens Ring direkt-nummer
Bo hör en röst som säger ”Kopplar Ring direkt-samtal, var god vänta”.
Bo hör en röst som upprepar ”Var vänlig dröj” till dess att samtalet kopplas fram
Bo kopplas fram till Cecilia som hälsar och välkomnar

Upplevelse för tolken Cecilia:
1. Cecilia besvarar det inkommande samtalet
2. Cecilia hör en röst som säger: ”Ring direkt-samtal, ring vidare till följande SIP-adress:
namn@sip.omnitor.se”. Rösten talas upp två gånger.
Om samtalet skall till en 3G-telefon så säger rösten: ”Ring direkt-samtal, ring vidare
till följande 3G-telefonnummer: NUMMER”.
3. Cecilia ringer SIP-adressen eller 3G-telefonnumret
4. När rösten sagt SIP-adressen/telefonnumret två gånger kopplas samtalet automatiskt
ihop med taltelefonanvändaren

Upplevelse för Anna:
1. Anna besvarar det inkommande samtalet
2. Anna kan börja prata direkt med förmedlingstjänsten
Direktsamtal från bildtelefonanvändare
Direktsamtalet genomförs på följande sätt:
1. Anna ringer till SIP-adressen nummer@bild.rd.omnitor.se, samtalet går till
samtalsbryggan
2. Samtalsbryggan ringer till tolken Cecilia och skickar SIP MESSAGE med det
telefonnummer som Cecilia skall ringa vidare med
3. Cecilia svarar, ser telefonnumret i textfönstret och ringer manuellt vidare till Bo
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Flödet finns illustrerat i Figur 13.

1

Anna
Bildtelefonanvändare

2

Samtalsbrygga

3

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Bo
Taltelefonanvändare

Figur 13: Flöde för nätkopplat direktsamtal från bildtelefonanvändare

Upplevelse för Anna:
1. Anna ringer till nummer@bild.rd.omnitor.se
2. Anna möts av tolken Cecilia, och väntar på att Cecilia har ringt upp Bo

Upplevelse för Cecilia på förmedlingstjänsten:
1.
2.
3.
4.

Cecilia besvarar det inkommande samtalet
Cecilia ser texten ”Ring direkt-samtal, ring vidare till NUMMER”
Cecilia ringer till taltelefonanvändaren
Bo svarar och tolkningen påbörjas

Upplevelse för Bo:
1. Bo besvarar det inkommande samtalet
2. Bo bemöts direkt av tolken Cecilia och samtalet påbörjas

Vidarekoppling av samtal
Vidarekoppling sker genom att vidarekoppla sitt telefonnummer till Ring direkt-nummer. Se
kapitlet ”Kopplingsmetoder och –fall” för mer information.
Förflyttning av samtal från taltelefon
Förflyttning av samtal från taltelefon kan endast genomföras om det pågående samtalet sker i
kontorsmiljö. Samtalet förflyttas till bildtelefonanvändarens Ring direkt-nummer genom att
använda den manöver som krävs av kontorets telefonväxel.
Förflyttning av samtal till taltelefon
Detta är inte möjligt med nätkoppling för bildtelefoni.
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3.1.1.3 Sammanfattning av erfarenheter
Den bästa metoden för inkoppling av förmedlingstjänsten för bildtelefoni är genom att
använda en samtalsbrygga som kan koppla ihop medierna från två samtal till ett samtal. Dock
är detta scenario väldigt speciellt och färdiga komponenter för detta finns inte idag på
marknaden.
Den plattform som erbjöd flest möjligheter för projektet var Asterisk och därför byggde
samtalsbryggan på Asterisk. Dock fungerade inte text genom Asterisk, endast bild och tal.
Detta upplevde många användare som en nackdel, men tyvärr var detta den enda lösningen.
Om samtalet till förmedlingstjänsten fick köbesked fanns det ingen möjlighet att detektera
detta. Samtal som hamnade i kö lades därför på helt sonika, och användaren fick ingen
information om detta. Lösningen är att integrera förmedlingstjänsten för bildtelefoni och Ring
direkt-systemet mer, så att Ring direkt-systemet kan hantera denna kösituation.
Inkopplingen mot förmedlingstjänsten för bildtelefoni gjordes på ett sådant sätt att tolken får
höra SIP-adressen/3G-telefonnumret två gånger, sedan kopplas samtalet ihop automatiskt.
Den ursprungliga idén var att låta tolken bekräfta att denne har hört destinationsinformationen
genom att trycka en DTMF-ton. Dock hade inte förmedlingstjänsten implementerat DTMFsändare i sina tolkstudior ännu. Ett försök gjordes att installera externa DTMF-sändare som
ett tillägg, men inkopplingen varierade mellan de olika förmedlingstjänsterna och det slutade
med sämre samtalskvalitet för tolken och lägre ljudnivå. Därför togs dessa bort, och
automatisk inkoppling efter två upprepningar infördes istället.

3.1.2 Datorkoppling
3.1.2.1 Utrustning
Den utrustning som krävs hos användaren är:
-

Mjukvara för datorkopplingsbildtelefon
Modifierad Allan eC med France Telecom eConf v4.2

Nätplacerad utrustning:


PSTN/SIP-gateway
Hanteras av Borderlight AB



SIP-server
Ingate Firewall

Utrustningen kopplas in enligt Figur 14.
Uppskalning av denna kopplingsmetod kräver en ny mjukvara hos varje användare vilket är
relativt kostsamt licensmässigt jämfört med exempelvis nätkoppling, trots att denna metod
inte kräver några nätplacerade komponenter.
Samtalskostnader tas av uppringande part.
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Anna
Bildtelefonanvändare

SIPserver

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Internet

Gateway
SIP/PSTN

Telefonnätet

Bo
Taltelefonanvändare
Figur 14: Kopplingsschema för utrustning till datorkoppling för bildtelefoni

3.1.2.2 Kopplingsfall
Direktsamtal till bildtelefonanvändaren Anna
Ett direktsamtal genomförs genom följande steg:
1. Bo ringer till teckenspråkige Annas Ring direkt-nummer, samtalet kopplas till Annas
bildtelefon
2. Anna besvarar samtalet och kopplar in förmedlingstjänsten
Flödet illustreras i Figur 15.
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1

Bo
Taltelefonanvändare

2

Anna
Bildtelefonanvändare

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Figur 15: Flöde för datorkopplat direktsamtal till bildtelefonanvändare

Upplevelse för Bo:
1. Bo ringer till Ring direkt-numret
2. Bo hör en röst som säger ”Var vänlig vänta, ditt samtal kopplas till förmedlingstjänst”.
Rösten upprepas ända tills tolken har svarat.
3. Bo kopplas fram till tolken Cecilia och samtalet påbörjas.

Upplevelse för Anna:
1. Anna väljer att besvara samtalet med tolk
2. Anna väntar på att tolken skall svara
3. När tolken Cecilia svarat så påbörjas samtalet

Upplevelse för tolken Cecilia:
1. Tolken besvarar det inkommande samtalet
2. Tolken får se texten ”Ring direkt-samtal. Samtalet skall hanteras som ett distanstolkat
förmedlingstjänstsamtal”.
3. Samtalet påbörjas direkt
Direktsamtal från bildtelefonanvändaren Anna
Direktsamtalet genomförs på följande sätt:
1. Anna ringer taltelefonnumret, samtalet kopplas till tolken
2. När tolken Cecilia har svarat så ringer bildtelefonen automatiskt upp Bo
Flödet illustreras i Figur 16.
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Anna
Bildtelefonanvändare
1

2

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Bo
Taltelefonanvändare

Figur 16: Flöde för datorkopplat direktsamtal från bildtelefonanvändare

Upplevelse för Anna:
1. Anna skriver in taltelefonnumret och väljer ”samtal med tolk”
2. Anna får upp tolken i videorutan, och tillsammans väntar de på att Bo svarar
3. Bo svarar och samtalet påbörjas

Upplevelse för tolken Cecilia på förmedlingstjänsten:
1. Tolken besvarar det inkommande samtalet
2. Tolken får upp texten ”Ring direkt-samtal. Samtalet skall hanteras som ett
distanstolkat förmedlingssamtal”.
3. Tolken väntar på att Bo svarar.
4. När Bo svarat så påbörjas samtalet.

Upplevelse för Bo:
1. Anna besvarar det inkommande samtalet
2. Anna får direkt kontakt med tolken och samtalet kan påbörjas
Vidarekoppling av samtal
Vidarekoppling av samtal genomförs genom att telefonnumret vidarekopplas till Ring direktnumret. Se kapitlet Kopplingsmetoder och –fall för mer information.
Förflyttning av samtal från taltelefon
Förflyttning kan endast göras om det pågående samtalet är i ett företagsnät. Förflyttningen
görs genom att flytta samtalet till Ring direkt-numret enligt de manövrar som krävs av
företagets telefonväxel.
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Förflyttning av samtal till taltelefon
Förflyttning av samtalet genomförs på följande sätt:
1. Anna lägger på samtalet med tolken
2. Anna vidarekopplar samtalet till David
Figur 17 illustrerar detta.

1
Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Anna
Bildtelefonanvändare

2

Bo
Taltelefonanvändare

David
Taltelefonanvändare
Figur 17: Flöde för förflyttning av datorkopplat bildtelefonsamtal till taltelefon

3.1.2.3 Sammanfattning av erfarenheter
Det finns inte många plattformar idag som klarar datorkopplingens krav. För att kunna få alla
medier att fungera i ett trepartssamtal (video, text och tal) visade det sig att det enda
alternativet var France Telecom eConf 4.2 – en trepartsbildtelefon för användarbruk där
mixningen sker hos användaren och inte i nätet.
Tyvärr visade det sig att denna applikation blev väldigt tung och krävde mycket av
användarens dator, därför beslutade projektet att genomföra datorkopplingstesterna i styrda
försök istället för hemma hos testanvändare. Detta beskrivs utförligare under kapitlet
Användartester.
En kommentar som uppkom från referensgruppen under projektet var att det är viktigt att
stödja alla dator- och telefonplattformar om denna kopplingsmetod ska realiseras, exempelvis
fanns önskemål att en implementation för Macintosh också skulle göras.

3.1.3 Telefonkoppling
3.1.3.1 Utrustning
Användarplacerad utrustning:
1. Telefonkopplare
Skapad av Omnitor för projektet
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2. Bildtelefon
Omnitor Allan eC (övriga har inte digital ekosläckning)

Nätplacerad utrustning:
1. SIP-server
Ingate Firewall
Utrustningen kopplades in enligt Figur 18.
Varje användare behöver en telefonkopplare men det behövs ingen extra nätplacerad
utrustning. Därför är det enkelt att skala upp denna lösning.
Samtalskostnader tas av uppringande part.

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni
Anna
Bildtelefonanvändare

Internet

Telefonnätet

Bo
Taltelefonanvändare

Figur 18: Kopplingsschema för utrustning till telefonkoppling för bildtelefoni

3.1.3.2 Kopplingsfall
Direktsamtal till bildtelefonanvändare
Direktsamtalet genomförs på följande sätt:
1. Bo ringer Annas telefonnummer och kopplas fram till Annas taltelefon
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2. Anna besvarar samtalet och ringer vidare till tolken Cecilia.
Flödet illustreras i Figur 19.

1

Bo
Taltelefonanvändare

2

Anna
Bildtelefonanvändare

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Figur 19: Flöde för telefonkopplat direktsamtal till bildtelefonanvändare

Upplevelse för Bo:
1. Bo ringer till Annas nummer
2. Bo hör en röst som säger ”Var vänlig vänta, ditt samtal kopplas till förmedlingstjänst”.
Rösten upprepas ända tills tolken Cecilia har svarat.
3. Bo kopplas fram till Cecilia och samtalet påbörjas.

Upplevelse för Anna:
1.
2.
3.
4.
5.

Anna besvarar det inkommande samtalet på taltelefonen
Anna aktiverar telefonkopplaren
Anna ringer till tolken Cecilia med sin bildtelefon
Anna väntar på att Cecilia skall svara
När Cecilia svarat så påbörjas samtalet

Upplevelse för tolken Cecilia på förmedlingstjänsten:
1. Tolken besvarar det inkommande samtalet
2. Tolken får se texten ”Ring direkt-samtal. Samtalet skall hanteras som ett distanstolkat
förmedlingstjänstsamtal”.
3. Samtalet påbörjas direkt
Direktsamtal från bildtelefonanvändare
Direktsamtalet genomförs på följande sätt:
1. Anna ringer tolken med sin bildtelefon
2. Anna aktiverar telefonkopplaren och ringer Bo med sin taltelefon
Flödet illustreras i Figur 20.
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Anna
Bildtelefonanvändare

1

2

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Bo
Taltelefonanvändare

Figur 20: Flöde för telefonkopplat direktsamtal från bildtelefonanvändare

Upplevelse för Anna:
1.
2.
3.
4.

Anna ringer tolken Cecilia med bildtelefonen
Anna får upp tolken i videorutan
Anna aktiverar telefonkopplaren och ringer taltelefonnumret på taltelefonen
Bo svarar och samtalet påbörjas

Upplevelse för tolken Cecilia:
1. Tolken Cecilia besvarar det inkommande samtalet
2. Cecilia får upp texten ”Ring direkt-samtal. Samtalet skall hanteras som ett
distanstolkat förmedlingssamtal”.
3. Cecilia väntar på att Bo svarar.
4. När Bo svarat så påbörjas samtalet.

Upplevelse för Bo:
1. Bo besvarar det inkommande samtalet
2. Bo får direkt kontakt med tolken och samtalet kan påbörjas
Vidarekoppling av samtal
Vidarekopplingsfallet är ej nödvändigt för denna metod då samtliga samtal emottas på ett och
samma telefonnummer.
Förflyttning av samtal från taltelefon
Förflyttning av samtal kan ske när det pågående samtalet är inkopplat på samma
telefonledning som bildtelefonanvändarens taltelefon.
Förflyttningen genomförs på följande sätt:
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1. Anna aktiverar sin telefonkopplare, och det pågående talsamtalet läggs på (samtalet
förflyttas till telefonkopplaren)
2. Anna ringer upp tolken med sin bildtelefon.
Flödet illustreras i Figur 21.

David
Taltelefonanvändare

1
Bo
Taltelefonanvändare

2

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

Anna
Bildtelefonanvändare

Figur 21: Flöde för förflyttning av telefonkopplat bildtelefonsamtal från taltelefon

Förflyttning av samtal till taltelefon
Förflyttning av samtalet till taltelefon genomförs med följande steg:
1. Anna kopplar ner bildtelefonsamtalet mot tolken
2. Taltelefonen som samtalet skall flyttas till lyfts, telefonkopplaren inaktiveras
Figur 22 illustrerar ovanstående scenario.

1
Cecilia
Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni

2
Anna
Bildtelefonanvändare

Bo
Taltelefonanvändare

David
Taltelefonanvändare

Figur 22: Flöde för förflyttning av telefonkopplat bildtelefonsamtal till taltelefon
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3.1.3.3 Sammanfattning av erfarenheter
Telefonkopplingen kunde, teoretiskt, skapas som en enkel kabel och tester gjordes med en
hemmalödd kabel och visade bra resultat. Dock fungerade endast kabeln i labbmiljö, om den
flyttades till en annan dator eller ett annat telefonuttag så blev det genast problem.
Därför beslutade projektet att istället köpa in färdiga komponenter som kunde kopplas ihop på
sådant sätt att ljudet från datorns högtalarutgång kunde överföras till telefonledningen och
vice versa. Det slutade i en ihopkoppling av tre enheter: telefon, förstärkare och korskopplare,
där alla tre enheter hade många inställningsknappar. Korskopplaren användes för att kunna
anpassa utrustningen till olika telefonjack, det visade sig nämligen att inkopplingen blev
tvungen att göras på olika sätt på olika platser.
Två installationer av ovanstående utrustning gjordes, varav en fungerade rent tekniskt. Dock
visade den sig oanvändbar då det räcker med att råka ändra en inställningsknapp för att
systemet inte skulle fungera, och som döv eller hörselskadad är det väldigt svårt att sedan
felsöka ljudproblem. Detta innebär att det krävs en helt säker lösning.
Den slutliga lösningen var att göra komponenterna själv, att skapa ett eget kretskort som
gjorde vad som krävdes: överföra signaler från telefonjacket till datorn och vice versa. Detta
kretskort togs fram och beskrivs i Bilaga 2, och i praktiken så fungerar den som en egen
telefon. Apparaten kallas Telefonkopplare.
Allt test- och utvecklingsarbete drog ut på tiden, så den första telefonkopplaren kunde inte
installeras förrän november 2007. Därför så blev det för kort testperiod, och därför finns det
ingen mätning gjord på de testpersoner som använt telefonkopplaren. Dock finns det nu bra
underlag för att kunna fortsätta utvärderingen vid en eventuell fortsatt drift.

Bild 1: Inaktiverad telefonkopplare

Bild 2: Aktiverad telefonkopplare

Bild 1 och Bild 2 illustrerar den slutliga versionen av telefonkopplaren.
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Erfarenheter
 Uppskalning av telefon- och nätkoppling är mindre
kostsamt än uppskalning av datorkoppling.
 Nätkoppling är billigast att skala upp
 I en eventuell framtid bör systemet bytas till en
samtalsbrygga som kan koppla medierna från två
samtal till ett samtal. På så vis uppnås en bättre
inkoppling mot förmedlingstjänst.
 Asterisk är en bra samtalsbrygga med bra möjligheter
att införa textstöd i framtiden.
 Köbesked i nuvarande förmedlingstjänst för
bildtelefoni kan inte detekteras
 DTMF-sändare i förmedlingstjänsten för bildtelefoni
underlättar inkoppling
 Det saknas färdiga plattformar idag för datorkoppling,
försöksimplementationen av datorkopplingen blev
därför tung och ej användbar i stor skala
 Den utvecklade telefonkopplaren är inte känslig mot
olika telefonmiljöer.
 Telefonkopparen har utvecklats till att vara enkel,
tydlig och användbar då den har en viktig roll i
samtalet.

3.2 Texttelefoni
3.2.1 Nätkoppling
3.2.1.1 Utrustning
Nätplacerad utrustning:
1. Samtalsbrygga
Asterisk Videocaps SVN rev. 62075
2. SIP-server
Ingate Firewall
3. PSTN/SIP-gateway
Hanteras av Borderlight AB
Ingen användarplacerad utrustning behövs.
Figur 23 illustrerar hur utrustningen är inkopplad.
Samtalsbryggan klarar 20-50 samtidiga samtal beroende på vilken hårdvara som används,
samt 64 kbit/s bredband i bägge riktningar per pågående samtal. Det är därmed relativt enkelt
och billigt att skala upp denna lösning genom att öka bredbandet och köpa fler parallella
samtalsbryggor.
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Samtalskostnaden vid samtal från förmedlingstjänstanvändaren betalades av projektet då
samtalet ringdes upp via samtalsbryggan, och förmedlingstjänsten kopplades in utan påverkan
på debiteringen. Samtal till förmedlingstjänstanvändaren debiterades i två steg, dels
debiterades uppringande part och dessutom debiterades projektet för samtalet mellan
samtalsbryggan och förmedlingstjänstanvändaren.

Samtalsbrygga

SIPserver

Internet

Gateway
SIP/PSTN

Telefonnätet

Bo
godtycklig
taltelefonanvändare

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
texttelefoni

Anna
Texttelefonanvändare

Figur 23: Kopplingsschema för utrustning till nätkoppling för texttelefoni

3.2.1.2 Kopplingsfall
Direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare
Direktsamtalet genomförs på följande sätt:
1. Bo ringer till hörselskadade Annas Ring direkt-nummer, samtalet kopplas till
samtalsbryggan
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2. Samtalsbryggan ringer till förmedlingstjänsten och pratar upp Annas telefonnummer
3. Telefonisten Cecilia ringer vidare till Anna
Ovanstående flöde illustreras i Figur 24.

1

Bo
Taltelefonanvändare

2

Samtalsbrygga

3

Cecilia
Förmedlingstjänsten för
texttelefoni

Anna
Texttelefon
användare

Figur 24: Flöde för direktsamtal till texttelefonanvändare

Upplevelse för Bo:
1.
2.
3.
4.

Bo ringer till Ring direkt-numret
Bo hör en röst som säger ”Kopplar Ring direkt-samtal, var god vänta”.
Bo hör en röst som upprepar ”Var vänlig dröj” under tiden samtalet kopplas fram
Bo kommer fram till förmedlingstjänsten och samtalet påbörjas

Upplevelse för telefonisten Cecilia på förmedlingstjänsten:
1. Cecilia besvarar det inkommande samtalet
2. Cecilia hör en röst som säger: ”Ring följande Ring direkt-nummer: NUMMER. Slå in
numret och tryck på Enter. Efter att texttelefonsamtalet är uppkopplat ska du trycka W
och sedan stjärna”.
3. Cecilia slår telefonnumret och väntar på svar
4. När Anna svarat så trycker Cecilia på W och sedan *, därefter kan samtalet påbörjas

Upplevelse för Anna:
1. Anna besvarar det inkommande samtalet
2. Anna bemöts av telefonisten Cecilia direkt och samtalet kan påbörjas

Direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare
Direktsamtal från en texttelefon är inte möjligt.
Vidarekoppling av samtal
Vidarekoppling sker genom att man vidarekopplar telefonnumret till Ring direkt-numret. Se
kapitlet Kopplingsmetoder och –fall för mer information.
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Förflyttning av samtal från taltelefon
Förflyttning av samtal från taltelefon är endast möjligt om det pågående samtalet genomförs i
ett företagsnät. Samtalet förflyttas då till Ring direkt-numret enligt de manövrar som krävs av
företagets telefonväxel.
Förflyttning av samtal till taltelefon
Förflyttning av samtal till taltelefon är ej möjligt i nätkoppling texttelefoni.
3.2.1.3 Sammanfattning av erfarenheter från nätkoppling för texttelefoni
Bekräftelse från telefonisten
För att samtalsbryggan skall förstå att telefonisten har uppfattat telefonnumret korrekt så
måste en bekräftelse fås. Från början var tanken att alltid låta telefonisten ringa tillbaka till
samtalsbryggan på ett speciellt nummer, på ett sådant sätt att det inkommande samtalet från
telefonisten gav en signal till samtalsbryggan om att det första samtalet nu var bekräftat. Se
Figur 25.
Cecilia
förmedlingstjänsten för
texttelefoni

Bo
taltelefonanvändare

Samtalsbrygga

Anna
texttelefonanvändare

Figur 25: Initial modell för nätkoppling till texttelefoni

Dock var detta inte möjligt av tekniska skäl. Förmedlingstjänsten för texttelefoni
vidarebefordrar A-numret till sitt utgående samtal, och den IP-telefonoperatör som projektet
använde klarade inte att hantera inkommande externa samtal från sina egna nummer. Att byta
IP-telefonoperatör under projektets gång ansågs för riskabelt, dessutom fanns ingen bättre
alternativ lösning. Därför ändrades systemet så att telefonisten istället fick bekräfta
telefonnumret till samtalsbryggan med en DTMF-kod. Se Figur 26.

45

Cecilia
förmedlingstjänsten för
texttelefoni

Bo
taltelefonanvändare

Samtalsbrygga

Anna
bildtelefonanvändare

Figur 26: Slutlig modell för nätkoppling till texttelefoni

Det visade sig vara ganska komplicerat för telefonisten att göra denna bekräftelse av följande
orsaker:
1. Eniro 118 118 använder många telefonister som får få Ring direkt-samtal, därför är det
svårt att arbeta upp en kunskap hos varje enskild telefonist. Varje Ring direkt-samtal
möter oftast en ny telefonist som vid det exakta tillfället måste förstå hur denne skall
agera.
2. Sändningen av DTMF-tonen kunde endast göras efter att samtalet till destinationen
var uppkopplat, annars tappades talsamtalet bort.
Diskussioner mellan Omnitor och Eniro 118 118 hölls om ovanstående kunde lösas genom att
låta Ring direkt-samtalen endast gå till en specifik plats, t.ex. Gävle, där alla Gävletelefonister kunde bli Ring direkt-experter. Dock visade det sig att inkopplingen av detta inte
var helt oproblematiskt och idén förkastades. Istället löstes problemet genom att ge
telefonisten detaljerad kopplingsinformation i det röstmeddelande som telefonisten alltid hör i
början av ett Ring direkt-samtal, detta finslipades under projektets gång. I slutet av projektet
uppnåddes bra funktionalitet. Röstmeddelandet är tidsödande för den uppringande användaren,
en bättre integrerad inkoppling av Ring direkt-samtal genom förmedlingstjänsten för
texttelefoni löser både tidsfrågan samtidigt som antal fel orsakat av telefonist minimeras. Vid
en eventuell fortsatt driftsättning rekommenderas att en bättre integration av Ring direkt och
förmedlingstjänstens plattform utvecklas så att väntetiderna minskar och fel baserat på
mänskliga faktorn elimineras.
Direktsamtal från förmedlingstjänstanvändaren
För att direktsamtal skulle fungera från förmedlingstjänstanvändaren så var det tvunget att
använda en ATA-box (se kapitlet om Kopplingsmetoder och –fall) för att kunna simulera de
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prefix som skulle användas. Problematiken med ATA-boxar är att signalerna överförs till IPtelefoni, och ljudkvaliteten minskar. Texttelefontoner är väldigt känsliga och skräptecken kan
dyka upp så fort ljudkvaliteten inte är tillräcklig, och detta problem upplevdes med många
ATA-boxar.
Projektet lyckades till slut hitta en ATA-box som fungerade bra i labbmiljö: Linksys SPA
3102. Den fungerade med de vanligaste texttelefontyperna: Intertex texttelefonmodem,
Kompis, Diatext 2 och Diatext 4. Dock krävdes det olika inställningar för varje texttelefon
eller texttelefonsmodell.
Installationerna påbörjades, och det visade sig att texttelefonerna som fungerat bra i labbmiljö
inte alls fungerade ute hos användarna. Det uppstod stora problem med skräptecken, och
följande faktorer visade sig påverka textkvaliteten:
-

Telefonnätet (signalkvalitet)
Texttelefontyp
Bredbandstyp (hastighet/kvalitet)
IP-telefonioperatör

Den sistnämnda kunde elimineras då samtliga användare fick använda den IP-telefonoperatör
som projektet hade kontrakterat. Dock varierade övriga parametrar, och av sju försök
lyckades endast två användare få tekniken att fungera. En av dessa berättade efteråt att
textkvaliteten var undermålig, och därmed fanns bara en användare som fått detta att fungera
bra.
Efter mycket efterforskning visade det sig att förmedlingstjänsten för texttelefoni har en högre
signalstyrka än vad texttelefoner har i allmänhet. ATA-boxarna kunde därmed trimmas så att
de antingen fungerade mot andra texttelefoner eller mot förmedlingstjänsten, och då kunde
bra resultat ges. Dock vill användarna både kunna nå förmedlingstjänsten och andra
texttelefoner, så i praktiken finns ingen lösning.
Slutsatsen är att texttelefoni över IP-telefoni fungerar med Linksys SPA 3102 utan Tala direkt
och Höra direkt om inställningarna laboreras fram specifikt med ovanstående fyra parametrar,
samt trimmas mot att antingen bara klara förmedlingstjänsten eller bara klara andra
texttelefoner.
Projektet valde att inte installera fler ATA-boxar och därmed stänga möjligheten att
genomföra direktsamtal från användaren. För bredare användning av texttelefoner avsedda
för analoga telefonnätet i dagens IP-telefonnät skulle det tydligt behövas att nätoperatörerna
inför de standarder som finns för transport av texttelefoni i IP-nät i deras nätkomponenter.
Användarnas kringutrustning måste också fungera!
Under installationerna uppdagades det att många användare har mycket kringutrustning
såsom fax, nummerpresentatör och varseblivning. Att koppla in en ATA-box i denna
miljö är ofta komplicerat och det krävs en installatör som kan besöka användaren och
hjälpa till med inkopplingen. Att dessutom möjliggöra för Tala direkt och Höra direkt
blev komplicerat då taltelefonen måste kopplas in bakom ATA-boxen. För att ATA-boxen
skulle fungera med IP-telefoni behövde ekosläckningsfunktionen inaktiveras, vilket
gjorde att det inte blev användarvänligt att använda telefonen.
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Mjukvarumodem
För att samtalsbryggan skulle kunna kontakta förmedlingstjänsten för texttelefoni med
texttelefoni krävdes utveckling av ett mjukvarumodem. Detta modem implementerades i
samtalsbryggan (Asterisk) så att den dels kunde ha kontakt med förmedlingstjänsten och dels
med användaren. Tack vare att systemet kunde trimmas så att ena sidan alltid pratade med
förmedlingstjänst och andra sidan alltid med användare så uppnåddes en riktigt bra kvalitet i
denna implementation.
Tala direkt och Höra direkt implementerades på följande sätt:
1. samtalsbryggan tog emot användarens samtal
2. samtalsbryggan ringde till förmedlingstjänsten och meddelade med text vart
telefonisten skulle ringa vidare
3. samtalsbryggan kopplade samman de två samtalet så att allt ljud mellan de två
parterna flöt genom bryggan
Tack vare att allt ljud flöt genom bryggan kunde de två parterna när som helst gå över till tal.
Överkopplingen till punkt 3 ovan visade sig ske obehindrat och utan inverkan på
samtalsuppkopplingen eller kvaliteten.
Dock uppstod ett problem: skräptecken. När textsamtalet skulle passera bryggan obehindrat
(rent teoretiskt) så uppstod skräptecken och samtalskvaliteten sjönk. Därför fick projektet låta
samtalsbryggan ha två uppkopplade samtal, en mot varje part, och därmed mista möjligheten
att ha Tala direkt och Höra direkt.
Tala direkt och Höra direkt måste vid en eventuell driftsättning istället implementeras genom
att samtalsbryggan kan växla mellan texttelefoni och taltelefoni och brygga dessa typer av
ljud till den andra parten. Detta är en ganska avancerad utveckling av bryggan.

3.2.2 Datorkoppling
Datorkoppling för texttelefoni användes ej under projektet. Implementationsproblematiken
kring datorkopplingen beskrivs under motsvarande rubrik i Bildtelefonkapitlet ovan. Eftersom
projektet valde att göra styrda tester så användes endast bildtelefoni till dessa tester.

3.2.3 Telefonkoppling
Telefonkoppling för texttelefoni användes ej under projektet. Implementationsproblematiken
kring telefonkopplingen beskrivs under motsvarande rubrik i Bildtelefon-kapitlet. Eftersom
implementationen drog ut på tiden då ingen alternativ lösning hittades beslutade projektet att
endast implementera den för bildtelefoni.
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Erfarenheter
 Det är enkelt att skapa upp nätkoppling för texttelefoni
 Integration med dagens förmedlingstjänst för
texttelefoni kräver manuell bekräftelse från telefonisten,
detta fungerar bra men är komplicerat för telefonisten
 Direktsamtal från användaren kräver texttelefoni över
IP-telefoni, detta ger skräptecken och har under
projektets tid visat sig vara oanvändbart
 Det är möjligt att trimma statiska mjukvarumodem för
texttelefoni så att de fungerar över IP-telefoni
 Asterisk är en väl fungerande plattform för textbryggor
 Inkopplingstiden kan förkortas avsevärt om en bättre
integration mellan Ring direkt-systemet och
förmedlingstjänsten för textelefoni görs.

3.3 Teletal
3.3.1 Nätkoppling
3.3.1.1 Utrustning
Teletal är enklast att realisera, för att det endast handlar om ett medium: ljud. Det finns många
komponenter färdiga på marknaden för att koppla ihop ljudsamtal på olika sätt, och projektet
valde att använda IP-växeln Asterisk.
Tekniken för Teletal kan delas upp i två delar: nätplacerad och användarplacerad.
Teletal-systemet realiserades med nedanstående komponenter.
Nätplacerade komponenter:
 SIP-server
Ingate Firewall


Samtalsbrygga
Trixbox Asterisk v1.2.13



PSTN-gateway
Hanteras av Borderlight AB

Användarplacerade komponenter:
 ATA
Linksys SPA 3102
Dessutom ställdes följande krav på användarna:
 Bredband, minst 256 kbit/s
 Analog telefon
Detta innebär att samtliga användare fick IP-telefoni installerat hemma hos sig. samtidigt som
de fortfarande utnyttjade PSTN. Växlingen mellan dessa två olika nät gjorde ATA-boxen
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själv när användaren använde prefixet *173*, därmed behövde inte användaren tänka på
vilken nättyp som användes i det aktuella samtalet. Komponenterna kopplades ihop enligt
Figur 27.
Att skala upp denna lösning vid en eventuell driftsättning till många användare är relativt
enkelt och billigt. Samtalsbryggan klarar 50-100 samtidiga samtal beroende på vilken
hårdvara som används, dessutom krävs 64 kbit/s bredband i bägge riktningar per pågående
samtal. Genom att köpa mer bredbandskapacitet, mer hårdvara och/eller fler parallella
samtalsbryggor kan lösningen enkelt skalas upp.
Samtalskostnaden debiteras dubbelt. Dels får uppringande part betala samtalet till
samtalsbryggan, dessutom får projektet betala samtalet ut från samtalsbryggan till mottagaren.
Att uppringande part betalar sitt samtal är helt korrekt, dock blir telefonkostnaden en
belastning för projektet vid en eventuell fortsatt drift.
Samtalsbrygga

SIPserver

Internet

Gateway
SIP/PSTN

Anna
Teletalanvändare

Telefonnätet

Bo
Taltelefonanvändare

Cecilia
Teletal

Figur 27: Kopplingsschema för utrustning till nätkoppling för Teletal
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3.3.1.2 Kopplingsfall
Direktsamtal till förmedlingstjänstanvändare
Direktsamtal kopplas ihop på följande sätt
1. Bo ringer Annas Ring direkt-nummer, samtalet kopplas till samtalsbryggan
2. Samtalsbryggan ringer Teletal tolken Cecilia
3. När Cecilia har svarat och tryckt 6 på tonvalssändaren så ringer samtalsbryggan till
Anna
Ovanstående flöde illustreras i Figur 28.

Cecilia
teletal

2

1
Bo
godtycklig
taltelefonanvändare

3

Samtalsbrygga

Anna
Teletalanvändare

Figur 28: Flöde för nätkopplat direktsamtal till Teletal-användare

Upplevelse för Bo:
1. Bo slår telefonnumret
2. Bo hör en röst: ”Kopplar Ring direkt-samtal, var god vänta”.
3. Rösten ”Var vänlig dröj” repeteras med jämna intervall under väntetiden tills samtalet
kopplats fram
4. En ljudsignal markerar att samtalet har kopplats ihop
5. Alla tre parter finns i samtalet, och Bo kan börja prata
Upplevelse för tolken Cecilia:
1. Cecilia svarar på det inkommande samtalet
2. Cecilia hör en röst som säger ”Ring direkt-samtal, tryck 6 för att koppla”
3. Cecilia trycker 6 på tonvalsknapparna
4. Cecilia hör en röst som säger ”Kopplar samtal, var god vänta”
5. Rösten ”Var vänlig dröj” repeteras med jämna intervall under väntetiden tills samtalet
kopplats fram
6. En ljudsignal markerar att samtalet har kopplats ihop
7. Alla tre parter finns i samtalet, och Bo kan börja prata
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Upplevelse för Anna:
1. Anna svarar på det inkommande samtalet
2. Anna hör en röst som säger ”Var vänlig vänta, samtalet kopplas. En stödperson
kommer att finnas med under samtalet”
3. En ljudsignal markerar att samtalet har kopplats ihop
4. Alla tre parter finns i samtalet, och Bo kan börja prata
Direktsamtal från förmedlingstjänstanvändare
Tack vare ATA-boxen så får användaren möjlighet att välja om det utgående samtalet skall gå
genom Teletal eller direkt till mottagaren. Om användaren använder prefixet *173* före
telefonnumret så skickas samtalet genom Teletal, annars genomförs ett vanligt samtal. Detta
skall simulera en verklig situation där ett prefix avgör om samtalet kopplas via
förmedlingstjänst eller inte. I praktiken löstes alltså detta med en lokalt installerat ATA-box.
Användarens ATA-box används för att överföra samtalet till IP-telefoni, och samtalet
genomförs med SIP. Boxen ställdes in på sådant sätt att den kunde ringa på två olika sätt:
antingen genom samtalsbryggan eller via telefonjacket. Samtal genom samtalsbryggan
medförde inkoppling av Teletal, samtal genom telefonjacket gav direktsamtal ut till
telefonnätet.
Användaren väljer SIP-domän genom prefixet *173*. Om prefixet används så skickas
samtalet till samtalsbryggans domän. Om inget prefix används skickas samtalet till
telefonjacket.

Direktsamtalet kopplas ihop på följande sätt
1. Anna ringer Bos nummer genom att slå *173*nummer.
2. Samtalsbryggan ringer Teletal
3. När Teletal tolken Cecilia har svarat och tryckt 6 på tonvalssändaren så ringer
samtalsbryggan till Bo
Ovanstående flöde illustreras i Figur 29.
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Figur 29: Flöde för nätkopplat direktsamtal från Teletal-användare

Upplevelse för Anna:
1. Anna slår telefonnumret
2. Anna hör en röst: ”Kopplar Ring direkt-samtal, var god vänta”.
3. Rösten ”Var vänlig dröj” repeteras med jämna intervall under väntetiden tills samtalet
kopplats fram
4. En ljudsignal markerar att samtalet har kopplats ihop
5. Alla tre parter finns i samtalet, och Bo kan börja prata
Upplevelse för tolken Cecilia:
1. Cecilia svarar på det inkommande samtalet
2. Cecilia hör en röst som säger ”Ring direkt-samtal, tryck 6 för att koppla”
3. Cecilia trycker 6 på tonvalsknapparna
4. Cecilia hör en röst som säger ”Kopplar samtal, var god vänta”
5. Rösten ”Var vänlig dröj” repeteras med jämna intervall under väntetiden tills samtalet
kopplats fram
6. En ljudsignal markerar att samtalet har kopplats ihop
7. Alla tre parter finns i samtalet, och Bo kan börja prata
Upplevelse för Bo:
1. Bo svarar på det inkommande samtalet
2. Bo hör en röst som säger ”Var vänlig vänta, samtalet kopplas. En stödperson kommer
att finnas med under samtalet”
3. En ljudsignal markerar att samtalet har kopplats ihop
4. Alla tre parter finns i samtalet, och Bo kan börja prata
Vidarekoppling av samtal
Vidarekoppling av samtal realiserades genom att Teletal-användaren kunde koppla sitt
nuvarande hemnummer till Ring direkt-numret. Detta finns beskrivet under rubriken
Kopplingsmetoder och –fall.
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Förflyttning av samtal till Teletal-användare
Om det pågående samtalet är på annan telefonledning än Teletal-användarens telefon så kan
förflyttning endast ske om det pågående samtalet också är i ett företagsnät (se rubriken
Kopplingsmetoder och –fall).
Om samtalet är på samma telefonledning som Teletal-användarens telefon och bakom Teletalanvändarens ATA-box så kan samtalet överföras genom att lyfta Teletal-användarens telefon
och lägga på det pågående samtalet. Därefter kan Teletal-användaren koppla in Teletal genom
att trycka R##R. I praktiken är detta ett kortkommando som är inprogrammerat i ATA-boxen.
Varje gång detta kommando trycks så ringer ATA-boxen till en fördefinierad SIP-adress som
leder till samtalsbryggan, som i sin tur dirigerar vidare till Teletal. Samtalet kopplas slutligen
ihop i ATA-boxen.
Förflyttningen går till på följande sätt:
1. Samtalet förflyttas till Teletal-användaren enligt företagsväxelns manöver
2. Teletal-användaren lyfter på luren och trycker R##R på sin telefon, samtalet kopplas
till samtalsbryggan
3. Samtalsbryggan ringer direkt vidare till Teletal
Förflyttningen illustreras i Figur 30.
Bo t
Taltelefonanvändare

1

David
taltelefonanvändare

2

Anna
Teletalanvändare

3

Samtalsbrygga

Cecilia
Teletal

Figur 30: Flöde för förflyttning av nätkopplat samtal till Teletal-användare

Förflyttning av samtal från Teletal-användare
Detta fall är inte möjligt att genomföra i nätkoppling.
3.3.1.3 Sammanfattning av erfarenheter
Det visade sig under projektets gång att DTMF inte fungerade ordentligt genom
samtalsbryggan. DTMF är nödvändig exempelvis vid samtal till telefonbank. Orsaken till
problemet var att samtalsbryggan och IP-operatören använde olika typer av DTMFsignallering (signaleringen kan göras på flera sätt i IP-telefoninätet). Detta löstes under
projektets gång genom att noggrant ställa in tröskelvärden och signaleringstyper, men det
understryker vikten av att kontrollera alla små detaljer vid val av komponenter.
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Det var problem ibland att koppla in samtalen från Teletal-tolkarna då DTMF-tonen som de
tryckte för att bekräfta samtalsinkopplingen inte alltid kom fram till samtalsbryggan. DTMFtonen fastnade ibland hos PSTN/SIP-gateway som antingen förstörde signalen eller
försvagade den så att samtalsbryggan inte kunde uppfatta den. Detta löstes under projektet
efter testning och diskussion med IP-telefonileverantören. Lösningen bestod i att trimma de
tröskelvärden i för signaltonerna samtalsbryggan som bestämmer om en ton skall skickas
vidare eller blockeras.

3.3.2 Datorkoppling
Datorkoppling existerar inte för Teletal.

3.3.3 Telefonkoppling
Telefonkoppling existerar inte för Teletal.

Erfarenheter
 Nätkoppling för Teletal är lätt att implementera då det
finns många färdiga komponenter för ljudmedia
 Det är lätt och relativt billigt att skala upp nätkoppling
för Teletal
 DTMF fungerar olika bra i olika situationer när IPtelefoni. Projektets erfarenhet är att många olika
situationer måste testas från IP-telefonimiljön för att
säkerställa denna enkla funktion som är viktig för
användarna.
 Köhantering och inkoppling av samtal fungerade utan
anmärkningar under hela projekttiden, vald metod
rekommenderas till en eventuell fortsättning.

3.4 SOS
3.4.1 Generellt om SOS-terminal
Förstudien beskriver en SOS-terminal som kan ta emot samtal från följande enheter:
-

Bildtelefon
3G-telefon
Texttelefon
Taltelefon (för Teletal-användare)

SOS-terminalen skall även kunna koppla in valfri förmedlingstjänst i samtalet, där ett
trepartssamtal skapas mellan inkommande samtal, förmedlingstjänst och larmoperatör.
Allt detta illustreras i Figur 31.
SOS-terminalen bygger inte på någon av kopplingstyperna nätkoppling, datorkoppling eller
telefonkoppling. SOS-terminalen använder en egen kopplingstyp där terminalen både är
samtalsbrygga och operatörsterminal samtidigt.

55
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Teletal
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texttelefoni

Figur 31: Illustration av kopplingsmöjligheter för SOS-terminalen

Inkopplingsmetoden fungerar på följande sätt:
1. Den skadedrabbade ringer till SOS Alarm
2. SOS-operatören avgör om det behövs en förmedlingstjänst i samtalet, och i så fall
vilken
3. Förmedlingstjänsten kopplas in och samtalet övergår till ett trepartssamtal

3.4.2 Sammanfattning av erfarenheter för SOS
SOS-terminalen byggdes på samma plattform som datorkopplingen. Detta gjorde att
trepartssamtal kunde kopplas in enligt figur 31. Inkopplingen av text, SIP-bild och tal
fungerade bra och testerna kunde genomföras på ett bra sätt. Läs mer om utfallet av testerna i
Bilaga 3.
Det var svårt att utveckla riktigt 3G-stöd i SOS-terminalen. Det visade sig att komponenter
som kunde kombinera totalkonversation med 3G inte fanns, och därför valde projektet att
göra en nätbaserad inkoppling av 3G-samtal istället, detta gjordes med hjälp av företaget
Compodium genom att samtliga parter fick ringa till deras flerpartsbrygga som kopplade ihop
bild och ljud på ett fast definierat sätt. Denna inkoppling var en fast konfiguration under testet
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och lämpar sig inte för dagliga samtal i en verklig miljö, dock fungerade den alldeles utmärkt
i försöksprojektet.
Erfarenheter
 Inkoppling av trepartssamtal i SOS-terminalen fungerade
bra.
 3G-stöd löstes bäst med nätplacerade komponenter,
istället för att implementera funktionen i terminalen

3.5 Generellt om inkoppling av förmedlingstjänster
3.5.1 Tekniska erfarenheter
Inkopplingen av förmedlingstjänsterna gjordes under premisserna att de inte skulle modifieras
rent tekniskt. Detta gjorde att samtalen till förmedlingstjänsterna från samtalsbryggorna i Ring
direkt blev tvungna att efterlikna vanliga samtal. Implementationen gjordes så att
nummersändare och nummeruppläsare implementerades, förmedlarna fick helt enkelt texteller röstinformation om hur denne skulle koppla in samtalet. Detta är en metod som har
fungerat bra rent tekniskt, dock har det givit långa väntetider för de personer som skall ringa
ett Ring direkt-samtal. En bättre inkoppling av förmedlingstjänsterna är en rationalisering som
rekommenderas vid en eventuell fortsatt drift.
Ett annat problem var att de köbesked som ibland ges av förmedlingstjänsterna inte kommer
fram till Ring direkt-användarna. Om Bo exempelvis försöker ringa till Anna med ett
nätkopplat Ring direkt-samtal så ringer systemet till förmedlingstjänsten för bildtelefoni. Om
förmedlingstjänsten har kö så svarar förmedlingstjänsten på samtalet och ger ett
kömeddelande. Dock tror Ring direkt-systemet att det är tolken Cecilia som har svarat och
börjar prata upp ett telefonnummer till köbeskedsmaskinen. Därefter lägger
köbeskedsmaskinen på samtalet, och Bo får bara veta att samtalet avbröts. I detta fall gav
alltså Ring direkt sämre service än vad ett vanligt förmedlat samtal skulle ge då användaren
inte får något köbesked. Detta kan också lösas i en eventuell framtida drift genom att ordna
smidigare integration mellan förmedlingstjänsterna och Ring direkt-systemet, vilket kräver
fortsatt utredning.
Slutligen finns det ett problem att debitera kostnader till uppringande part. Detta hanteras av
sig själv i telefon- och datorkopplingsfallen, men för nätkoppling var det projektet som fick
betala samtalskostnaderna.

3.5.2 Bemötande mot användare
Eftersom Ring direkt ger en ny inkopplingsmetod även för förmedlarna så diskuterades
bemötandet mot användarna med varje förmedlingstjänst. Information skickades ut om hur
användarna skulle bemötas och hanteras.
Teletal-tolkarna hade den mest bekväma situationen: alla samtal hanterades på ett och samma
sätt. För texttelefon- och bildtelefontolkar varierade inkopplingsmetoden för olika typer av
samtal, främst beroende på om samtalet gick till eller från förmedlingstjänstanvändaren. Flest
kombinationer fanns för bildtelefontolkarna. Detta gjorde att det ibland kunde uppstå
förvirrade situationer där varken tolk eller uppringande part riktigt visste vad som händer och
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vem som skulle prata. Ett tydligt exempel är om exempelvis en bildtelefontolk inte lyckades
uppfatta destinationsnumret som samtalsbryggan läste upp, när samtalet sedan kopplades ihop
så blev tolken tvungen att förklara situationen och kopplingsproblemet till den ovetande
uppringande parten. Lösningen fungerar, dock var testperioden för kort för att detta skall ha
arbetats in ordentligt i tolkarnas rutiner.
Erfarenheter
 Inkoppling av Teletal-tolkar fungerade utan
komplikationer i dagens miljö.
 Telefonisterna i förmedlingstjänsten för texttelefoni
fick den mest komplicerade situationen. Eniro 118 118
lyckades få in dessa rutiner på ett bra sätt under
projekttiden.
 Inkopplingen av bildtelefontolkar gav ett litet
chansartat scenario som kan misslyckas i olika
situationer. Generellt fungerade det bra, men en
förbättring rekommenderas till en eventuell fortsatt
drift.
 Inkoppling av förmedlingstjänst för bild- och texttelefoni genomfördes med röstmeddelanden till
tolkarna. Väntetiderna som uppstår på grund av detta
kan kortas ner genom en bättre integrering med
förmedlingstjänsterna.
 Köbesked hos förmedlingstjänsterna måste kunna
hanteras av Ring direkt-systemet. Detta måste finnas i
åtanke både i fortsatt drift och vid design av framtidens
förmedlingstjänster.
 Projektet fick betala samtalskostnader då
debiteringsfunktioner inte kunde implementeras.
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4 Användartester
4.1 Beskrivning
För att testa Ring direkt-systemet beslutades det att användartester skulle göras i användarnas
nuvarande telefonmiljö antingen hemma eller på arbetsplatsen. 60 användare skulle rekryteras,
20 till varje förmedlingstjänst. Dessa användare skulle använda systemet i fem månader och
sedan utvärdera funktionen.

4.2 Rekrytering av användare
Projektet tog hjälp av flera handikappförbund och föreningar med rekrytering av användare.
Rekryteringen av bild- och texttelefonanvändare var relativt enkelt och projektet fick till och
med avvisa flera förfrågningar.
Dock var det svårare att rekrytera Teletal-användare. Intresset var lågt, troligtvis för att Ring
direkt påverkar en av de vitalaste delarna i många människors liv: kommunikationen. Att
förändra sitt dagliga sätt att kommunicera med andra människor är ett ingrepp som ger en
störning i vardagen som inte är så välkommen för de flesta personer. Projektet lyckades få
ihop nio Teletal-användare efter många försök att nå denna målgrupp. Här var Bengt Olsen
från Teletal ett bra stöd för projektet.
Rekryteringen gjordes i två regioner: Stockholm och Örebro. Genom att gruppera alla till
dessa regioner blev det enklare att hantera eventuella supportbesök och personliga möten.
Undantaget var Teletal-användare som rekryterades från hela landet.
Startmöten hölls i både Stockholm och Örebro för alla användare, dels för att förklara syftet
med projektet men även för att få upp engagemanget hos försökspersonerna.

4.3 Användarhantering
Samtliga användare fick installationshjälp och utbildning på systemet. I de fall hembesök
behövdes för installation fick användaren en personlig utbildning på plats. I övriga fall
genomfördes distansutbildning.
En vecka efter installationstillfället kontaktades användaren igen i en uppföljning för att
kontrollera att allting fungerar bra och svara på eventuella frågor eller funderingar.
Projektet upprättade en teknisk support som kunde stödja användarna under kontorstid. I
förekommande fall gjordes även supportbesök hemma hos användarna eller på deras
arbetsplats, allt för att försäkra sig om att användarnas utrustning alltid fungerade och att
försöksprojektet hela tiden kunde fortlöpa.

4.4 Sammanfattning av användartester
Utvärderingen har omfattat två mättillfällen. För att inte mätningarna av användandet skulle
komma för nära in på varandra gjordes ett mättillfälle vid installationen av Ring direkt
tekniken och ett uppföljande mättillfälle i slutet av projekttiden, november 2007.
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Utvärderingen har koncentrerat sig på testpersonerna i projektet, de som använt den nya
tekniken i vardagen.
Projekt har en start och ett avslut. I tekniska projekt är det svårt att få in faktiska effekter av
eventuella beteendeförändringar om prövotiden av tekniken inte har hunnit implementeras
helt i individens rutiner. Användaren är ovan med det nya och tekniken är ännu inte fullt ut
anpassad för alla tänkbara situationer. I Ring direkt projektet är även en tredjepart involverad
som skall hinna få information och anpassa sig efter nya rutiner.
Med bakgrund till detta går det inte nog att poängtera att projekttiden har varit kort i det
avseende att tekniken inte har hunnit sätta sig i testpersonernas vardagsliv.
Som exempel kan vi se att 36 procent av testpersonerna ringde ut varje dag innan projektet via
förmedlingstjänsten medan 42 procent ringde några gånger i veckan eller att en femtedel
ringde till och med mer sällan än så eller aldrig. Detta är en låg frekvens jämfört med
befolkningen i allmänhet. Samtalsfrekvensen för utgående samtal mellan hemmaanvändare
och jobbanvändare skiljer sig inte nämnvärt.
Ser vi till de inkommande samtalen är det även mindre frekvent. Några få procent, 4 procent,
uppger att de får inkommande samtal varje dag, 36 procent någon gång i veckan och då är det
oftast en till fyra gånger i veckan, en knapp femtedel, 17 procent, får mer sällan eller aldrig
inkommande samtal.
Frekvensen av telefonikommunikation är även ännu lägre när det gäller inkommande samtal
på arbetet. Endast 6 procent har inkommande samtal på jobbet varje dag, en femtedel har en
till fyra inkommande samtal per vecka medan tre fjärdedelar, 73 procent, har mer sällan än
någon gång i veckan eller aldrig samtal på arbetet.
Visst finns det då hopp hos testpersonerna i projektet Ring direkt att systemet skall möjliggöra
frekventare telefonikommunikation!
- ” Har stora förväntningar att den ska underlätta för min dagliga tillvaro för de som ringer hit
direkt.”
Vi kan också se att förväntningarna var höga hos testpersonerna. Från att testpersonerna
gjorde bedömningen att man kommer att ringa mycket eller i alla fall lite mer med Ring
direkt-metoden visade det sig vid eftermätningen att man konstaterar att man ringer lika
mycket eller lite som tidigare, varken mer eller mindre. I slutet av testperioden uppfattar även
en högre andel att Ring direkt inte har gjort någon skillnad för dem i relationerna med
hörande eller andra talande personer. Däremot visar resultatet att hälften, 54 procent, av
testpersonerna ansåg att det blivit enklare för dem att ringa och en tredjedel av dem ringer nu
oftare.
Tidsaspekten tas upp av flera testare som en brist i att inte ha hunnit testa metoden i större
skala. – ”Testet utförde jag med bekanta och några arbetskollegier och de tycker att det är
smidigt att kontakta mig. Däremot externa kunder har ej prövat än, föredrar att mitt ordinarie
telefonnummer kopplas till Ring direkt systemet (Lättare för externa kunder).” Den andra
tidsbristen har varit att fler som deltagit i projektet och svarat på uppföljningsfrågor inte har
haft tid att sätta sig in i Ring direkt eller inte hunnit använda metoden av andra skäl.
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Vid uppföljningsmätningen uppger personerna i högre grad att de i genomsnitt får in samtal
mer sällan eller aldrig via Ring direkt-metoden. Men för att Ring direkt skall kunna användas
inom projektet krävs ett speciellt nummer. I ett av de öppna svaren kan vi se till exempel att
det har upplevts som jobbigt att behöva ge ut ett nytt telefonnummer för en kortare test tid. –
”Att man måste ha ett helt annat telenr än det vanliga är ett problem, hur ska jag hinna sprida
det? Och mitt ordinarie nr är redan spritt genom mitt visitkort.”
Flera av testpersonerna har inte haft möjlighet att testa Ring direkt mer än i någon månads tid.
Att då även förvänta sig att externa personer som ringer in skall öka sitt ringande under så
kort tid är inte tänkbart. Inte heller att en själv börjar ringa mer när kanske inte alla tekniska
aspekter ännu fungerar fullt ut i utvecklingsstadiet.
Nästan samtliga deltagarna i Ring direkt projektet, utom ett par undantag, bedömer sig vara
mycket eller i alla fall ganska vana användare av förmedlingstjänst så som den var utan Ring
direkt-metoden. Detta kan också innebära att omställningen från något som man är mycket
van vid att använda till något som ännu är i utvecklingsstadium kan ha en ”hög tröskel”,
speciellt i kombination med höga förväntningar om att något skall vara bättre, snabbare,
enklare etcetera än det man är van vid.
Att utvärderaren uppfattar att resultaten visar ett och individernas inställning ger ett annat
underlag för information baseras på de öppna svar som testpersonerna förmedlat. Resultaten
från mättillfällena skall kunna ligga mer som diskussionsunderlag för framtida utveckling och
fortsatta uppföljningar av testpersonernas användning och uppfattning av Ring direkt.
Det kan även vara av intresse för produktutvecklarna att se över hur introduktionen görs för
testpersoner. Projektet har omfattat många delar som skulle utvecklas under en begränsad tid.
Testpersonerna skulle hinna få tekniken installerad i sina hem och/eller på jobbet, ta till sig
den nya tekniken, informera sin omgivning och inte minst även förstå vad det innebär att ny
teknik lanseras.
Inom projektet har även talande/hörande personer kontaktats som använt Ring direkt-metoden.
Även dessa personer är mycket positiva men poängterar att man inte har hunnit testa tekniken
så länge. Ring direkt har gett ökade möjligheter för privatpersoner att hålla kontakt på ett
enklare sätt och på arbetsplatser har den hörselskadade personen kunna effektivisera sitt
kommunicerande med arbetskolleger.
På uppföljningsfrågan om hur Ring direkt-metoden fungerar idag bedömer över hälften att det
fungerar ganska eller mycket bra. Ytterligare en tredjedel uppfattar att Ring direkt fungerar
tillfredställande! Testpersonerna var och är positiva till den utveckling som görs, här hade
man behövt mer tid till att följa upp och ge input till produktutvecklingen. För naturligtvis
finns det justeringar och förbättringar att beakta för teknikutvecklingen. Se gärna öppna svar
som finns sist i utvärderingsrapporten.
- ”Man borde fortsätta projektet, man behöver mer tid för att testa.”
Totalt kan försöksprojektet sammanfattas med att tekniken ger bekvämare uppkoppling
genom förmedlingstjänst och mer likt hur andra telefonsamtal rings upp. Detta uppskattas
mycket av testpersonerna, men det har inte hunnit ge någon långsiktig påverkan på frekvensen
i deras telefonanvändning.
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Mer information om utvärderingen av användartesterna finns i Bilaga 1.

4.5 Sammanfattning av tester med SOS Alarm
SOS-testerna genomfördes i styrda tester för alla tre förmedlingstjänsterna, syftet var att
undersöka hur nya Ring direkt-metoder kunde påverka larmsamtal genom förmedlingstjänst.
Metoden för undersökningen var att låta testpersoner ringa till en simulerad larmcentral med
både gammal och ny metod.
Användarna blev väldigt positiva till Ring direkt-metoderna, framför allt till bildtelefonin.
Även larmoperatörerna var glada över att kunna se den skadedrabbade i bild. Bilden är väldigt
viktig både för operatören och den skadedrabbade, och slutsatsen är att det finns goda
anledningar till att fortsätta undersökningen inom detta område.
Mer information om SOS-testerna finns i Bilaga 3.

4.6 Sammanfattning av datorkopplingstester
Användarna upplevde datorkopplingen som en bättre lösning, även om de generellt är nöjda
med dagens lösning. Användarna kommenterade att det är viktigt att välja rätt ord för
knappen ”besvara talsamtal”, som inte var riktigt självklar. ”Besvara med tolk” vore bättre,
eller en symbol.
Användarmässigt så är detta en bra lösning om gränssnittsproblematiken kan lösas. Det måste
vara tydligt när användaren svarar med eller utan tolk. Om de tekniska implementationsproblemen kan lösas så är detta en lösning som bör vidareutvecklas och spridas.
Mer information om datorkopplingstesterna finns i Bilaga 4.
Erfarenheter
 Det var lätt att rekrytera användare i gruppen text- och
bildtelefoni
 Rekrytering av Teletal-användare krävde stora
informationsinsatser.
 Projekttiden har varit kort, tekniken har inte hunnit
sätta sig i testpersonernas vardagsliv.
 Över 80% av testpersonerna anser att systemet
fungerar tillfredsställande, ganska bra eller mycket
bra.
 Användarna vill ha mer tid att testa systemet än vad
som gavs.
 Användarna i SOS-tersterna blev väldigt positiva,
framförallt till bildtelefonin.
 Användarna i datorkopplingstesterna ansåg att Ring
direkt var en bra lösning, men att det finns vissa tankar
om hur gränssnittet måste ändras.
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5 Rekommendationer
Det har blivit ett tydligt positivt gensvar för grundidén med Ring direkt från referensgrupp,
testpersoner och många andra som tagit del av projektet. Med Ring direkt tar kommunikation
med funktionsnedsatta personer ett stort steg närmare lika villkor till kommunikation.
En tydlig rekommendation från projektet blir därför att ta vara på kunskaperna från Ring
direkt-projektet vid utformning av framtida förmedlingstjänster.
Om Ring direkt-metoden görs det normala sättet för inkoppling av förmedlingstjänst vinner
man många fördelar:
 Arbetet i förmedlingstjänsterna blir mer effektivt då mindre tid behöver ägnas åt att
diskutera och bokstavera telefonnummer och mer tid ägnas åt det nyttiga innehållet i
samtalet.
 Nummer och adresser till förmedlingstjänstanvändare kan fästas i elektroniska
telefonböcker och ringas som alla andra.
 Uppringning till taltelefonanvändare kan fästas i elektroniska telefonböcker och ringas
i ett steg med inkoppling av förmedlingstjänst.
 Uppringning till alla kan ske i ett steg likvärdigt för alla, oavsett eventuell
funktionsnedsättning. Det förverkligar många välmotiverade policymål.
 Samtal kan förflyttas mellan taltelefonanvändare och förmedlingstjänstanvändare, det
ger en angelägen likställighet.
 Man kan vidarekoppla en taltelefon till ett Ring direkt-nummer och därmed styra
samtal som var avsedda att gå till en taltelefon att i stället gå genom förmedlingstjänst
till en funktionshindrad person med en terminal och den kommunikationsform som
passar mottagaren.
 Infört för 112-samtal ger det möjlighet att ringa 112 i en nödsituation och använda de
kommunikationssätt som passar både användaren och larmmottagaren, och dessutom
kan det ge mer information till 112-operatören.
Ett mål i försöksprojektet Ring direkt var att störa förmedlingstjänsterna så lite som möjligt.
Detta fick som följd att tekniken för nätkoppling fick lov att efterlikna dagens trestegsmetod i
uppkopplingen mot förmedlingstjänsten, medan endast användaren besparades besväret att
hantera den metoden. Ett fullt införande underlättas genom att förenkla proceduren även för
förmedlingstjänsterna. Då får man full rationaliserande effekt av metoden och en efterlängtad
ökad snabbhet i uppkopplingen.
En viss tilläggsutveckling behövs både i Ring direkt-systemet och i förmedlingstjänsterna för
att förverkliga denna förenklade uppkopplingsprocedur på sikt.
Ett totalt införande av Ring direkt för alla förmedlingstjänstanvändare kan inte ske över en
natt. En rekommendation blir därför att genomföra fortsatt drift av Ring direkt. Projektet
rekommenderar att funktionalitet som uppnåtts under projektet erbjuds till hela målgruppen
för någon eller några förmedlingstjänster. Dessutom bör implementation av ny funktionalitet
övervägas och införas gradvis. En eventuell fortsättning på projektet bör även studera sådan
funktionalitet som inte kan implementeras med nuvarande tekniska lösning. Fortsättningen
behöver ske i samverkan med förmedlingstjänsterna.
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De fortsatta studierna bör även innefatta prov med alternativ kommunikation för
funktionshindrade till 112. Multimediasamtalen på 112 till SOS-alarm bör ges möjlighet att
gå till en larmcentral hos SOS-alarm, och sammankopplas med rätt förmedlingstjänst under
uppkopplingen. Då det är stort intresse i omvärlden för dessa kommunikationsformer
rekommenderas detta projekt även få internationell anknytning.

5.1 Rekommendationer för de olika kopplingsmetoderna
5.1.1 Nätkoppling
Nätkopplingen rekommenderas bli det huvudsakliga sättet att implementera Ring direkt i
Sverige för samtliga förmedlingstjänster. Försöksprojektet visade att nätkopplingen är minst
krävande för användarinstallationen och därmed mest anpassbar för olika användarterminaler
och situationer för användaren.

5.1.2 Datorkoppling
Datorkopplingen har goda förutsättningar att bli ett bra hjälpmedel för Ring direkt-funktioner,
i kombination med IP-telefoni. Metoden kräver en användarterminal med något ovanliga
egenskaper och ger därför inte samma frihet i terminalval för användaren.

5.1.3 Telefonkoppling
Telefonkopplingen har sitt största värde genom att den möjliggör förflyttning av samtal från
talsamtal i analog taltelefon inom ett telefonabonnemang, så som telefonin ofta är ordnad
hemma hos telefonanvändare. Därmed kompletterar den nätkopplingen som inte har någon
komplett lösning för det kopplingsfallet. Därför rekommenderas den som hjälpmedel i
familjer och små företag med analoga telefoner och en miljö med både taltelefonanvändare
och bildtelefonanvändare.
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6 Slutsats
6.1 Tekniska slutsatser
Förstudien "Smidig inkoppling av förmedlingstjänst" visade att projektets viktiga mål att
smidigt koppla in förmedlingstjänst i samtal var teoretiskt genomförbart. Detta projekt har
visat att det även är praktiskt genomförbart. Nästa naturliga steg bör vara en uppskalning
allteftersom användare vill ansluta sig till tjänsten, och fortsatta tekniska förbättringar.
En dominerande del av lösningarna gjordes med teknik i IP-nät, och baserat på SIPprotokollet. Det är den miljö som dominerar även annan telekommunikationsutveckling idag.
Det är väsentligt enklare att komponera tjänster i denna miljö än i traditionell kretskopplad
telefonteknik.
I projektet baserades flera av lösningarna på IP-växeln Asterisk. Det är ett system gjort med
öppen källkod. Därför var det möjligt att infoga speciella funktioner för Ring direkt på ett
smidigt sätt. I projektet gjordes ett antal observationer av funktioner som bör vidareutvecklas
vid en eventuell fortsättning.
I det traditionella telefonnätet är det svårare att ge samtal speciell hantering av en viss tjänst
som t.ex. Ring direkt. Projektet löste detta genom installation av en box hos användare i det
traditionella telefonnätet. I en eventuell fortsättning rekommenderas att man istället etablerar
en funktionshinderoperatör, och låter Ring direkt-samtalen styras dit genom förval eller
operatörsprefix. Det är den bästa lösningen för att styra utgående direktsamtal i PSTN genom
tjänsten.
För att uppnå bra funktion bör Ring direkt använda en samtalsbrygga som kan koppla
medierna från två samtal till ett samtal, samt integrera denna teknik med
förmedlingstjänsterna. Projektet skulle påverka förmedlingstjänsterna så lite som möjligt och
därför gjordes tekniken som externa tillägg. Projektets icke-integrerade system kunde inte
hantera köbesked, dessutom krävdes manuell hantering av tolkar och telefonister vilket ibland
gav upphov till fel baserade på mänskliga faktorn. I en eventuell etablering av tjänsten bör en
bättre integration genomföras där information om destinationen automatiskt används för
uppringning till destinationen.
Asterisk har fungerat som en bra samtalsbrygga för nätkoppling. En nackdel har varit att det
inte fanns stöd för text i bildsamtalen. Asterisk har inte fullständigt stöd för det sätt att sända
text som förmedlingstjänsten för biltelefoni använder. I en eventuell fortsättning behöver detta
ordnas genom att sådant stöd införs, eller att förmedlingstjänsten öppnas för den textstandard
som användarnas terminaler och Asterisk använder. Plattformen visade sig fungera utmärkt
för Teletal då det finns en uppsjö komponenter för taltelefoni att välja bland för att skapa
funktionerna för projektet.
För datorkoppling finns idag inga färdiga plattformar, därför blev implementationen av denna
del tung och ej användbar i stor skala.
För telefonkoppling visade det sig att det inte fanns några lämpliga produkter för
sammankoppling av taltelefonljudet med bildtelefonen på det sätt som behövs för
telefonkopplingen. Därför skapade projektet en egen elektronikkonstruktion för
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telefonkopplare för att få en enkel, tydlig och användbar funktion. Denna kan nu hanteras som
ett helt separat hjälpmedel för användarstyrd direktkoppling.
Det är enkelt att skala upp nätkoppling till att hantera många samtal. Det görs genom att öka
kapacitet på de serversystem som sköter kopplingen. Uppskalning av telefonkoppling och
datorkoppling kräver installation hos användaren och kan därför bli mer kostsamt.
En förmedlingstjänstanvändare har ofta mycket kringutrustning. Vid design av nya
telefonitillbehör måste man ta hänsyn till denna övriga utrustning. Exempel på övrig
utrustning är fax, nummerpresentatör och varseblivning. Det är även viktigt att DTMF
fungerar för användaren då detta är en vanlig telefonifunktion.
Texttelefoni över IP-telefoni kan fungera om statiska mjukvarumodem trimmas för en
specifik situation. Användandet av texttelefoni över IP-telefoni fungerar annars generellt
dåligt, skräptecken bildas och samtal kopplas ner sporadiskt. Detta gör att direktsamtal från
texttelefonanvändare inte är genomförbart förrän en funktionshinderoperatör har etablerats
eller annan teknik för överföring av texttelefoni över IP-nät har införts. Det finns både
standarder för säker överföring av modemljudet från texttelefonerna genom IP-nät, och för
överföring av själva textinnehållet. Dessa standarder är emellertid inte allmänt införda i
produkter som kan kombineras med de traditionella texttelefonerna och därför blir
överföringen osäker med traditionell texttelefoni över talförbindelser i IP-nät. En fortsättning
bör inriktas mot att både använda ny texttelefonteknik i IP-nät för de användare som är villiga
att byta terminal, och att installera "digitalboxar" framför de texttelefoner som behållas.
3G-stöd till SOS-terminalen löstes bäst med nätplacerade komponenter istället för att
implementera funktionen i terminalen.

6.2 Användarmässiga slutsatser
Funktionen Ring direkt har visat försök med en funktion som ger viktig förbättring av
funktionshindrades personers sätt att ha samtal genom en förmedlingstjänst. Att kunna nås
med ett enkelt telefonnummer har varit en länge efterlängtad funktion för användarna som kan
bli en revolution i vardagskommunikationen. Denna grundfunktion öppnar många möjligheter.
Ett exempel på detta är möjligheten att lämna ifrån sig ett nummer till automatiska
telefonsvarare, såsom till vårdcentralen. Ett annat är möjligheten att förflytta samtal mellan
taltelefonanvändare och förmedlingstjänstanvändare.
Det var lätt att rekrytera användare i gruppen text- och bildtelefoni, intresset var stort redan
innan projektet och många har fått stå i en väntelista då deltagarantalet varit fullt. Däremot var
intresset lägre hos Teletal-användare, det krävdes mer personliga insatser för att informera till
denna grupp.
Projektet har mötts med stort positivt intresse av användare och omgivning och funktionen
Ring direkt bedöms kunna ge bättre kommunikationsmöjligheter. En fortsättning
rekommenderas.
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Sammanfattning
Omnitor AB har utvecklat ett nytt system för inkoppling av förmedlingstjänster. Systemet
har utvecklats inom projekt Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänsten,
som finansierats av Post- och telestyrelsen.
Syftet är att göra uppringning genom förmedlingstjänst mer lik vanlig uppringning mellan
taltelefoner. Förmedlingstjänsterna möjliggör kommunikation mellan personer med
taltelefoner och personer med kommunikationsrelaterad funktionsnedsättning, genom att
översätta mellan tal och andra kommunikationsformer eller stödja ett talsamtal.
Projektet Ring direkt pågår under perioden november 2006 – december 2007. Utvärderingen har omfattat två mättillfällen. För att inte mätningarna av användandet skulle
komma för nära in på varandra gjordes ett mättillfälle vid installationen av Ring direkt
tekniken och ett uppföljande mättillfälle i slutet av projekttiden, november 2007.
Utvärderingen har koncentrerat sig på testpersonerna i projektet, de som använt den nya
tekniken i vardagen.
Projekt har en start och ett avslut. I tekniska projekt är det svårt att få in faktiska effekter
av eventuella beteendeförändringar om prövotiden av tekniken inte har hunnit implementeras helt i individens rutiner. Användaren är ovan med det nya och tekniken är ännu inte
fullt ut anpassad för alla tänkbara situationer. I Ring direkt projektet är även en tredjepart
involverad som skall hinna få information och anpassa sig efter nya rutiner.
Med bakgrund till detta går det inte nog att poängtera att projekttiden har varit kort i det
avseende att tekniken inte har hunnit sätta sig i testpersonernas vardagsliv.
Som exempel kan vi se att 36 procent av testpersonerna ringde ut varje dag innan
projektet via förmedlingstjänsten medan 42 procent ringde några gånger i veckan eller att
en femtedel ringde till och med mer sällan än så eller aldrig. Detta är en låg frekvens
jämfört med befolkningen i allmänhet. De egna samtalen ut från arbetet skiljer sig inte
nämnvärt åt i frekvens från den för de som deltog hemma.
Ser vi till de inkommande samtalen är det även mindre frekvent. Några få procent, 4
procent, uppger att de får inkommande samtal varje dag, 36 procent någon gång i veckan
och då är det oftast en till fyra gånger i veckan, en knapp femtedel, 17 procent, får mer
sällan eller aldrig inkommande samtal.
Frekvensen av telefonikommunikation är även ännu lägre när det gäller inkommande
samtal på arbetet. Endast 6 procent har inkommande samtal på jobbet varje dag, en
femtedel har en till fyra inkommande samtal per vecka medan tre fjärdedelar, 73 procent,
har mer sällan än någon gång i veckan eller aldrig samtal på arbetet.
Visst finns det då hopp hos testpersonerna i projektet Ring direkt att systemet skall
möjliggöra frekventare telefonikommunikation!
-” Har stora förväntningar att den ska underlätta för min dagliga tillvaron för de som
ringer hit direkt.”
Vi kan också se att förväntningarna var höga hos testpersonerna. Från att testpersonerna
gjorde bedömningen att man kommer att ringa mycket eller i alla fall lite mer med Ring
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direkt-metoden visade det sig vid eftermätningen att man konstaterar att man ringer lika
mycket eller lite som tidigare, varken mer eller mindre. I slutet av testperioden uppfattar
även en högre andel att Ring direkt inte har gjort någon skillnad för dem i kontakten med
hörande eller andra talande personer. Däremot visar resultatet att hälften, 54 procent, av
testpersonerna ansåg att det blivit enklare för dem att ringa och en tredjedel av dem ringer
nu oftare.
Tidsaspekten tas upp av flera testare som en brist i att inte ha hunnit testa metoden i större
skala. – ”Testet utförde jag med bekanta och några arbetskollegier och de tycker att det
är smidigt att kontakta mig. Däremot externa kunder har ej prövat än, föredrar att mitt
ordinarie telefonnummer kopplas till Ring direkt systemet (Lättare för externa kunder).”
Den andra tidsbristen har varit att fler som deltagit i projektet och svarat på uppföljningsfrågor inte har haft tid att sätta sig in i Ring direkt eller inte hunnit använda metoden av
andra skäl.
Vid uppföljningsmätningen uppger personerna i högre grad att de i genomsnitt får in
samtal mer sällan eller aldrig via Ring direkt-metoden. Men för att Ring direkt skall
kunna användas inom projektet krävs ett speciellt nummer. I ett av de öppna svaren kan
vi se till exempel att det har upplevts som jobbigt att behöva ge ut ett nytt telefonnummer
för en kortare test tid. – ”Att man måste ha ett helt annat telenr än det vanliga är ett
problem, hur ska jag hinna sprida det? Och mitt ordinarie nr är redan spritt genom mitt
visitkort.”
Flera av testpersonerna har inte haft möjlighet att testa Ring direkt mer än i någon
månadstid. Att då även förvänta sig att externa personer som ringer in skall öka sitt
ringande under så kort tid är inte tänkbart. Inte heller att en själv börjar ringa mer när
kanske inte alla tekniska aspekter ännu fungerar fullt ut i utvecklingsstadiet.
Nästan samtliga deltagarna i Ring direkt projektet, utom ett par undantag, bedömer sig
vara mycket eller i alla fall ganska vana användare av förmedlingstjänst så som den var
utan Ring direkt metoden. Detta kan också innebär att omställningen från något som man
är mycket van vid att använda till något som ännu är i utvecklingsstadium kan ha en ”hög
tröskel”, speciellt i kombination med höga förväntningar om att något skall vara bättre,
snabbare, enklare etcetera än det man är van vid.
Att utvärderaren uppfattar att resultaten visar ett och individernas inställning ger ett annat
underlag för information baseras på de öppna svar som testpersonerna förmedlat.
Resultaten från mättillfällen skall kunna ligga mer som diskussionsunderlag för framtida
utveckling och fortsatta uppföljningar av testpersonernas användning och uppfattning av
Ring direkt.
Det kan även vara av intresse för produktutvecklarna att se över hur introduktionen görs
för testpersoner. Projektet har omfattat många delar som skulle utvecklas under en
begränsad tid. Testpersonerna skulle hinna få tekniken installerad i sina hem och /eller på
jobbet, ta till sig den nya tekniken, informera sin omgivning och inte minst även förstå
vad som innebär att ny teknik lanseras.
Inom projektet har även talande/hörande personer kontaktats som använt Ring direktmetoden. Även dessa personer är mycket positiva men poängterar att man inte har hunnit
testa tekniken så länge. Ring direkt har gett ökade möjligheter för privatpersoner att hålla
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kontakt på ett enklare sätt och på arbetsplatser har den hörselskadade personen kunna
effektivisera sitt kommunicerande med arbetskolleger.
På uppföljningsfrågan om hur Ring direkt-metoden fungerar idag bedömer över hälften
att det fungerar ganska eller mycket bra. Ytterligare en tredjedel uppfattar att Ring direkt
fungerar tillfredställande! Testpersonerna var och är positiva till den utveckling som görs,
här hade man behövt mer tid till att följa upp och ge input till produktutvecklingen. För
naturligtvis finns det justeringar och förbättringar att beakta för teknikutvecklingen. Se
gärna öppna svar som finns sist i utvärderingsrapporten.


- ”Man borde fortsätta projektet, man behöver mer tid för att testa.”

Totalt kan försöksprojektet sammanfattas med att tekniken ger bekvämare uppkoppling
genom förmedlingstjänst och mer likt hur andra telefonsamtal rings upp. Detta uppskattas
mycket av testpersonerna, men det har inte hunnit ge någon långsiktig påverkan på
frekvensen i deras telefonanvändning.
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Utvärdering Ring direkt - av Flexibel användning av
förmedlingstjänsten
Bakgrund
Omnitor AB är ett kunskapsföretag som arbetar med informationsteknologi, internationell
standardisering och konsulttjänster för data- och telekommunikation, med speciell
inriktning att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Omnitor
utvecklar, utformar och löser problem med ny teknik. Företaget visar på olika möjligheter
och skapar nya system för att bland annat öka kvalitén inom tekniskkommunikation som
även kan användas av personer med funktionsnedsättning.
Omnitor har utvecklat ett nytt system för inkoppling av förmedlingstjänster. Systemet har
utvecklats inom projekt Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänsten.
Projektet är finansierat av Post- och telestyrelsen.
Projektet Ring direkt pågår under perioden november 2006 – december 2007. Tekniken
har utvecklats och testats skarp hos användare i deras vardagsmiljöer så som i bostaden
som på arbetsplatser. För att kunna följa hur testpersonerna upplever tekniken har
Omnitor givit Utredningsinstitutet HANDU AB i uppdrag att utvärdera verksamheten
avseende individernas upplevda mottaglighet för det nya systemet, med arbetsnamnet
Ring direkt.

Syfte
Syftet med utvärderingen är att följa upp hur användarna av Ring direkt upplever att det
är att använda metoden som direktkopplar till förmedlingstjänsten, samt att se om
användarna upplever att de har ändrat sitt kommunicerande. Inom projektet har olika
inkopplingar till förmedlingstjänsten utvecklats. Projektet omfattas av:
1.
2.
3.
4.

Smidig inkoppling av förmedlingstjänst för bildtelefon
Smidig inkoppling av förmedlingstjänst för i texttelefoni
Smidig inkoppling av Teletal
Smidig inkoppling av förmedlingstjänst vid nödsamtal 112.

Inom projektet har olika metoder testas för inkopplingen av förmedlingstjänsterna.
Respektive testanvändare har en metod som de skall använda under projektet.
1. Förmedlingstjänsten för bildtelefoni:
1.a. Nätkoppling
1.b. Telefonkoppling
2. Förmedlingstjänsten för texttelefoni:
2.a Nätkoppling
3. Teletal
3.a. Nätkoppling
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Två mättillfällen
Omnitor AB har utvecklat ett nytt system för inkoppling av förmedlingstjänster. Systemet
har utvecklats inom projekt Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänsten,
som finansierat av Post- och telestyrelsen.
Projektet Ring direkt pågår under perioden november 2006 – december 2007. Tekniken
har utvecklats och testats skarp hos användare i deras vardagsmiljöer så som i bostaden
som på arbetsplatser. För att kunna följa hur testpersonerna upplever tekniken har
Omnitor givit Utredningsinstitutet HANDU AB i uppdrag att utvärdera verksamheten
avseende individernas upplevda mottaglighet för det nya systemet, med arbetsnamnet
Ring direkt.
Utvärderingen ämnade omfatta tre mättillfällen från början. För att inte uppföljningarna
skulle komma för nära in på varandra gjordes bedömningen inom projektet att individerna
som testar systemet inte hade haft tillräcklig lång prövotid för att det skulle bli
meningsfulla mättillfällen. Eftersom att installationerna hos testpersonerna skedde
kontinuerligt gjordes även mättillfällena löpande. Det innebar att de som fick sen
installation hade kortare testperiod innan utvärderingens uppföljningsenkät skulle
besvaras.
Basenkäten, mättillfälle 1, besvarades av testpersonen vid installationstillfället av kopplingsmetoden. Etapp 1 var inriktat på bakgrundfakta och personens dåvarande användande av förmedlingstjänsten samt förväntningar på effekter av den nya tekniken.
Uppföljningsenkäten, mättillfälle 2, har haft fokus på uppfattningen om användandet av
den nya metoden. Har personerna uppfattningen att det är lättare att kommunicera internt
men även externt med den nya tekniken som kopplar samtalen direkt till olika
förmedlingstjänster?
Förutom testpersonerna skulle hörande/talande personer som ringer till testpersonerna
tillfrågas om deras uppfattning till den nya metoden. Ett urval av hörande/talande
personer som kommit i kontakt och använt systemet med direktkoppling tillfrågades via
projektet om de fick ge ut deras namn och kontaktuppgifter till HANDU. Personerna
kontaktades per telefon.

UTREDNINGSINSTITUTET HANDU
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Redovisningen
Antal besvarade enkäter är 46 vid första mättillfället. Svaren från enkäten ger utvärderingen en bas att stå på. Syftet har varit att vid slutet av projektet se om och hur
användandet av telefonikommunikation har förändrats, hur testpersonerna uppfattat den
nya tekniken och vilka effekter det har gett.
De hänvisningsnummer som finns i rubrikerna för frågorna anger om frågan är ställd vid
förmätningen alternativt vid eftermätningen (uppföljningsfrågor). Frågor ställd vid första
mätningen är markerade med siffran på frågan. Frågor ställda vid uppföljningstillfället är
markerade inom parantes och med nummerhänvisning följt av en 2:a.
Tabellerna är genomgående uppbyggda på samma princip. Som exempel, när så är relevant med grund- och en uppföljningsfråga:
12. Tror du att Ring direkt-metoden gör att det blir enklare eller krångligare att ringa?
(Anger att det är en fråga från första mättillfället.)
(9.2) Har Ring direkt-metoden gjort det enklare eller krångligare att ringa? (”2” anger
att det är en fråga från andra mättillfället.)
Svarsalternativ

Antal* Procent*

Antal
avhopp**

Antal
Procent
Antal
Procent
fullföljt
fullföljt uppfattat uppfattat
testtestatt det
att det
period*** period*** blev**** blev****

Mycket enklare
Lite enklare
Kolumn 2-6 omfattar svar från för mätningen, kolumn 7-8 redovisar svar från
uppföljningsenkäten.
*
**
***

****

Antal och procent visar på resultatet från frågan ställd vid första
mättillfället.
Antal avhopp anger avvikelsen av antalet som hoppat av under
projekttiden och inte ingår i uppföljningsenkäten.
Antal och procent fullföljt testperiod anger antalet och andelen svar
av testpersoner som deltagit i projektet under hela tiden och de som
omfattas av en uppföljningsenkät. Dessa svarande ingår i den första
för mätningen.
Antal och procent uppfattat att det blev omfattar svaren från respondenter som svarat på uppföljningsenkäten.

Utvärderingen omfattar generellt sett ett relativt litet antal individer som testar olika
metoder och kopplingar. Det gör att i vissa fall blir respondentgruppen bara på några
enstaka individer. Detta gör det svårt att uttala med säkerhet om hur förhållanden är,
vilket måste hålla i åtanke vid läsning av rapporten. Istället skall vi försöka att se
resultaten som helheter och om det påvisas trender som kan diskuteras av inblandade
parter i projektet.
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Resultat
Vid starten av Ring direkt omfattades projektet om 46 testpersoner. Av dessa testade 20
personer bildtelefoni, 17 personer testade texttelefoni och 9 personer testade Ring direkt
för Teletal. Under projekttiden har 8 personer avbrutit sin medverkan vilket innebär att
projektet har 38 personer som har fullföljt projektet.
Redovisningen bygger på två enkätomgångar, en förmätning och en eftermätning. I
redovisningen nedan redovisas svaren från förmätningen med dels samtliga 46 personer,
dels exkluderat de personer som inte ingick i mättillfälle två, det vill säga med basen 38
personer. Detta för att kunna identifiera om det finns tendenser till vilka som avslutat, det
skall dock poängteras att det handlar inte om enskild individer utan gruppen som helhet.
De 8 personer som inte fullföljt perioden ut för projektet har fördelat sig på följande
förmedlingstjänster som de skulle ha testat.
8

Förmedlingstjänst

Antal
avhopp under
testperiod

Texttelefoni
Bildtelefoni
Teletal
Totalt

0
3
5
8

Bakgrundsfrågor ställda till samtliga deltagare i projektet
1. (1.2) Vilken förmedlingstjänst kommer du att testa?
Vid starten av testperioden för Ring direkt testade drygt två femtedelar, 43 procent,
bildtelefoni. Något färre utgjorde gruppen som testade texttelefoni, 37 procent, av
projektet. En femtedel utgjorde gruppen Teletal-testare. Vid uppföljningsenkäten utgjorde
gruppen texttelefoni- och bildtelefonitestare vardera dryga två femtedelar och Teletal
användarna utgjorde en tiondel.
Förmedlingstjänst

Texttelefoni
Bildtelefoni
Teletal
Totalt

Antal

17
20
9
46
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Procent

37
43
20
100

Totalt antal Totalt som
som
fullföljt
fullföljt
testperioden
testperioden i procent

17
17
4
38

45
45
10
100
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(2.2) Vilken typ av texttelefon har du?
Den vanligaste texttelefonen som används är Polycom.
Typ av
texttelefon

Antal

Diatext
Polycom
Komtext
Wintext
Totalt
Ej svar

Procent

6
10
4
1
21
7

Antal testat
texttelefoni

Procent
testat
texttelefoni

4
6
3
1
14

29
43
21
7
100

29
48
19
5
101

(3.2) Vilken typ av bildtelefon har du?
Den vanligaste bildtelefonen som används är Allan eC.
Typ av
bildtelefon

Antal

Allan eC
MMX
Annat
Totalt
Ej svar

Procent

18
4
2
24
3

75
17
8
100

Antal
Procent
testat
testat
bildtelefoni bildtelefoni

12
3
2
17

70
18
12
100

(4.2) Om du använder Teletal, förstår den personen man ringer upp att
det är ett trepartsamtal?
Tre av fyra upplever att det ibland inte framgår för den personen som man ringer upp att
det är ett trepartsamtal. För en fjärdedel uppfattas det som att personen som rings upp
alltid förstår det.
Trepartsamtal

Ja, alltid
Ja, för det mesta
Ja, men inte alltid
Nej, aldrig
Totalt

Antal testat
Teletal

Procent
testat
Teletal

1
2
1
0
4

25
50
25
0
100
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3. Vilken funktionsnedsättning har du?
En person kan ha flera olika funktionsnedsättningar. Cirka tre femtedelar, 58 procent, av
dem som ingått i projektet är barndomsdöva. De personer som är vuxendöva, utgörs av 16
procent. Cirka en av tio i testgrupperna är dövblinda, har en hörselskada, är dyslektiker
eller har talsvårigheter. De två personer som markerat svarsalternativet annat har även
uppgett att de har ett rörelsehinder och synskada.
Funktionsnedsättning

Antal

Barndomsdöv
Vuxendöv
Dövblind
Hörselskadad
Talsvårigheter
Minnessvårigheter
Dyslektiker
Annat

Procent

Antal
avhopp

Antal som
fullföljt
testperioden

Procent som
fullföljt
testperioden

25
8
6
6
7

54
17
13
13
15

3
2
1
3
4

22
6
5
3
3

58
16
13
8
8

0
4
2

0
9
4

0
1
0

0
3
2

0
8
5

4. Hur gammal är du?
Deltagarna i projektet var mellan 20-69 år. De allra flesta testpersonerna är mellan 30 och
59 år, 79 procent. Den yngsta åldersgruppen, 20–29 år den äldsta åldersgruppen 60–69 år
utgör vid slutet av projektet cirka en av tio.
De testpersoner som inte fullföljt hela projekttiden återfinns i åldersintervallet 20 till 49
år. I de två äldsta åldersgrupperna, personer över 50 år har samtliga fullföljt projekttiden
ut.
Med viss försiktighet skulle man kunna säga att projektet tappade över tid flest yngre
testare.
Åldersintervall

0-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70Totalt

Antal

Procent

0
7
14
12
8
5
0
46
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0
15
30
26
17
11
0
99

Antal
avhopp

0
4
2
2
0
0
0

Antal som
fullföljt
testperioden

Procent
som
fullföljt
testperioden

0
3
12
10
8
5
0
38

0
8
32
26
21
13
0
100
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5. Från vilken ålder har du haft din funktionsnedsättning?
De flesta inom testgruppen har haft sin funktionsnedsättning sedan födseln eller i tidig
barndom, det vill säga innan de fyllt 10 år. Cirka 80 procent har fått sin funktionsnedsättning i tidig ålder.
Samtliga, utom en, som hoppat av testperioden har haft sin funktionsnedsättning sedan
födseln eller från de första levnadsåren.
Åldersintervall

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
Totalt

Antal

Procent

36
3
3
2
1
44

Antal
avhopp

82
7
5
4
2
100

Antal som
fullföljt
testperioden

Procent som
fullföljt
testperioden

30
3
3
1
1
38

79
8
8
3
3
101

6
0
0
1
0

6. Vilket sorts språk uttrycker du dig på?
Kommunikation kan bygga på en kombination av uttryckssätt, varför även personerna har
angivit flera olika tillvägagångssätt.
Övervägande uttrycker sig de medverkande deltagarna, i Ring direkt, med teckenspråk.
Drygt tre fjärdedelar kommunicerar med teckenspråk. Cirka hälften, 45 procent, uppger
att de använder sig av talspråk och knappt en tredjedel, 26 procent, använder sig av
skriftspråk.
Fördelningen mellan de olika språken som testpersonerna använder sig av var den samma
vid projektstart som vid avslutat testperiod.
Språk

Teckenspråk
Talspråk
Skriftspråk

Antal

Procent

35
22
14

76
48
30

Antal
avhopp

Antal som
fullföljt
testperioden

Procent som
fullföljt
testperioden

30
17
10

79
45
26

5
5
4

7. Använder du hörseltekniska hjälpmedel?
Det är något vanligare att personerna inom testgruppen i projektet använder sig av
hörseltekniska hjälpmedel jämfört med dem som inte gör det. 57 procent använder sig av
hörseltekniska hjälpmedel medan 43 procent inte gör det.
Det är något fler av de personer som inte har hörseltekniska hjälpmedel har avslutat
projektet i för tid.
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Hörseltekniska
hjälpmedel

Ja
Nej
Totalt

Antal

Procent

24
21
45

Antal
avhopp

53
47
100

Antal som
fullföljt
testperioden

Procent
som
fullföljt
testperioden

21
16
37

57
43
100

3
5

8. Finns det hörande/talande personer i ditt hushåll?
Över hälften, två tredjedelar har hörande/talande personer i sitt hushåll.
Hörande/talande
personer i
hushållet

Ja
Nej
Totalt

Antal

Procent

28
18
46

Antal
avhopp

61
39
100

Antal som
fullföljt
testperioden

Procent som
fullföljt
testperioden

23
15
38

61
39
100

3
5

9. Vilken är din högsta avslutande utbildning?
De flesta av deltagarna i projektet har en hög utbildning. Över en fjärdedel, 26 procent,
har en examen från universitet eller högskola. Ytterligare en knapp femtedel, 16 procent,
har studier vid universitet eller högskola. Cirka en tredjedel, 37 procent, har en gymnasieutbildning.
Utbildning

Folkskola
Grundskola/Enhetsskola/Specialskola/Hörselklass
Realskola
Fackskola (1963-1970)
2-årigt gymnasium eller
yrkesutbildning
3- el 4-årigt gymnasium, teoretiskt
Studier vid Universitet/Högskola
Examen från Universitet/Högskola
Totalt

Antal

Procent

Antal
avhopp

Antal
Procent
som
som
fullföljt fullföljt
testtest
perioden perioden

2

4

0

2

5

7
1
2
6

15
2
4
13

4
0
0
0

3
1
2
6

8
3
5
16

8
8
12
46

17
17
26
98

1
2
2

8
6
10
38

21
16
26
100

10. Vilken är din nuvarande sysselsättning/försörjning?
Det kan konstateras att projektet har en bred representation av personer med olika
sysselsättningar. Procentsatsen blir över 100 procent då en person kan vara till exempel
deltidsarbetande och deltidssjukskriven eller arbetssökande på halvtid.
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Totalt har 79 procent ett förvärvsarbete, varav knapp hälften arbetar heltid.
Totalt omfattar förövrigt projektet testpersoner där en tredjedel har sjuk- eller aktivitetsersättning på hel eller deltid. Endast några få procent är ålderspensionärer.
Sysselsättning

Antal

Arbetar heltid
Arbetar deltid
Sjukersättning heltid
Sjukersättning deltid
Aktivitetsersättning heltid
Aktivitetsersättning deltid
Dagverksamhet enligt
socialtjänstlagen SoL/LSS
Studerande/praktiserande
Arbetssökande
Hemarbetande - inte
löneanställd
Ålderspension

Procent

Antal
avhopp

Antal som
fullföljt
testperiod

Procent
som
fullföljt
testperiod

21
12
4
7
3
1

46
26
9
15
6
2

4
0
0
1
2
0

17
12
4
6
1
1

45
32
10
16
3
3

1
3
5

2
6
11

0
2
2

1
1
3

3
3
8

0
2

0
4

0
0

0
2

0
5

5.2. Var testar du Ring direkt-metoden?
Tre fjärdedelar, 27 personer av 38 (73 procent), som fullföljt hela testperioden har testat
Ring direkt-metoden i hemmet. Av dessa hade fem personer att testa metoden både
hemma och på arbetet. Ytterligare 10 personer testade enbart metoden på arbetet. Det
innebär att 15 personer finns som underlag för avsnittet rörande telefoni till och från
arbetsplatsen med Ring direkt.
Miljö

Antal

Hemma
På jobbet
Både hemma och på jobbet
Totalt

Procent

22
10
5
37

60
27
13
100

Ring direkt har testats i olika miljöer, både hemma och på arbetsplatser. I hemmiljö hade
13 testpersoner texttelefon, tio personer har testat bildtelefon och samtliga fyra som använder Teletal har gjort det i hemmiljö. På sina arbetsplatser har fem personer haft texttelefon, 9 personer har testat bildtelefon och en testperson hade även Teletal på arbetet.
Testmiljö

Antal
Texttelefon

I hemmet
På jobbet
Både i hemmet och på jobbet
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Antal
Bildtelefon

Antal
Teletal

7
6
3

3
0
1
15
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Frågor till samtliga om telefoni
(6.2.) Har du bredband?
Övervägande har testpersonerna bredand i hemmet. Av de 28 som besvarade frågan har
25 stycken bredband, 89 procent. Endast en person svarar att denne inte har bredband
hemma.

(7.2) Vilka funktioner har du?
Det är en något högre andel som både kan ring ut och ta emot samtal med Ring direkt
jämfört med dem som enbart kan ta emot samtal eller enbart ringa ut med metoden.
Enbart två personer har testat metoden genom att enbart kunna ringa ut med Ring direkt
och 9 personer har enbart kunnat ta emot samtal med Ring direkt.
Antal
Ringa ut och ta emot
samtal med Ring direktmetoden
Enbart ringa ut med Ring
direkt-metoden
Enbart ta emot samtal med
Ring direkt-metoden
Totalt

Procent Texttelefoni Bildtelefoni
Antal
Antal

Teletal
Antal

13

54

2

8

3

2

8

1

0

1

9
24

37
99

7
10

2
10

0
4

11. Hur tror du att Ring direkt-metoden kommer att påverka din
kontakt med hörande/andra talande personer?
(8.2) Hur har Ring direkt-metoden påverka din kontakt med
hörande/andra talande personer?
Övervägande har testpersonerna haft en positiv uppfattning till att den nya
kopplingsmetoden med Ring direkt skulle påverka deras kontakter med hörande eller
andra talande personer ganska eller till och med mycket positivt.
Cirka en femtedel hade uppfattningen att Ring direkt inte skulle göra någon skillnad för
dem.
I slutet av testperioden uppfattar en högre andel att Ring direkt inte har gjort någon
skillnad för dem i kontakten med hörande eller andra talande personer. Några enstaka
personer upplever efter testen att till och med kontakten har försämrats.
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Kontakt med
hörande

Mycket positivt
Ganska positivt
Ingen skillnad
Ganska negativt
Mycket negativt
Totalt

Antal Procent Antal
avhopp

16
22
8
0
0
45

33
49
18
0
0
100

1
5
1

Antal
fullföljt
testperiod
15
15
7
0
0
37

Procent
Antal
Procent
fullföljt uppfattat uppfattat
testhur det hur det
period
blev
blev
41
4
15
41
10
37
19
10
37
2
7
1
4
27

12. Tror du att Ring direkt-metoden gör att det blir enklare eller
krångligare att ringa?
(9.2) Har Ring direkt-metoden gjort det enklare eller krångligare att
ringa?
I början av projektet hade personerna som skulle testa Ring direkt bedömningen och
uppfattningen att det skulle bli lite eller mycket enklare att ringa med den nya metoden.
89 procent hade uppfattningen att det skulle kommer att bli enklare i någon omfattning.
Enbart 1 personer hade uppfattningen att det skulle bli lite krångligare.
Efter testperioden är det över hälften, 54 procent, av tespersonerna som anser att det blev
enklare. En lika hög andel, en tredjedel, som hade förväntningen och uppfattningen innan
testperioden, att det skulle bli mycket enklare med den nya metoden hade det även efter
det att de testat Ring direkt.
En högre andel personer har uppfattningen, efter testperioden, att det varken blev enklare
eller krångligare med den nya Ring direkt metoden.
Underlättande

Mycket enklare
Lite enklare
Varken enklare
eller krångligare
Lite krångligare
Mycket
krångligare
Totalt

Antal Procent Antal
Antal
avhopp fullföljt
testperiod
14
31
1
13
24
53
4
20
6
1
0

13
2
0

45

99
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2
1

Procent
Antal
Procent
fullföljt uppfattat uppfattat
testatt det
att det
period
blev
blev
35
8
31
54
6
23

4
0
0

11
0
0

11
1
0

42
4
0

37

100

26

100
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13. Hur många gånger i veckan ringer du i genomsnitt ut via
förmedlingstjänsten (idag)?
(10.2) Hur många gånger i veckan ringer du i genomsnitt ut med Ring
direkt-metoden?
Samtliga utom en (1) deltagare i projektet använde sig av den ”vanliga”
förmedlingstjänsten, innan installationen av Ring direkt kopplingen. Samtliga deltagare
som använde förmedlingstjänsten gjorde det i mycket varierande grad. Det fanns de som
ringde ut via förmedlingstjänsten mer sällan än en gång i veckan och det fanns de
personer som ringde ut flera gånger varje dag.
Två femtedelar av testgruppen ringde med förmedlingstjänsten någon eller flera gånger
varje dag. Lika hög andel uppgav att de ringde med förmedlingstjänsten flera eller
åtminstone några gånger per vecka.
En femtedel uppgav att de ringde med förmedlingstjänsten mer sällan än en till fyra
gånger i veckan eller till och med aldrig. Test personerna uppger att det inte ringer ut i
lika hög omfattning med Ring direkt.
Med Ring direkt-metoden har inte den genomsnittliga telefonkommunikationen utåt ökat.
Delgrupperna omfattar så pass få personer. Men bilden ger oss att de som fullföljde
testperioden ringer färre samtal med Ring direkt varje dag än vad som gjordes generellt
via förmedlingstjänsten innan. Det är mycket troligt att en del samtal fortfarande rings
med traditionell metod.

Ringer ut i
genomsnitt…

Någon gång per dag
(en eller två samtal
per dag)
Flera gånger varje
dag (fler än tre
samtal per dag)
Flera gånger i veckan
(fyra eller fem
gånger per vecka)
Någon gång i veckan
(en till fyra gånger i
veckan)
Mer sällan
Aldrig
Totalt
Kan inte ringa ut

Antal

Procent

Antal
avhopp

9

20

1

7

16

6

13

13
9
1
45
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Antal Procent
fullföljt fullföljt
testtestperiod
period

Antal
Ring
direkt

Procent
Ring
direkt

8

22

3

17

7

19

0

0

1

5

13

3

17

29

3

10

27

5

28

20
2
100

2
1

7
0
37

19
0
100

4
3
18
8

22
17
101
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14. Tror du att Ring direkt-metoden gör att du kommer ringa ut mer
eller mindre?
(11.2) Har Ring direkt-metoden gjort att du ringer ut mer eller mindre
än tidigare?
Hälften av de personer som skulle testa Ring direkt bedömde vid början av testperioden
att de skulle komma att ringa ut lite eller mycket oftare med den nya metoden. Efter
testperioden uppfattar en knapp tredjedel att de ringer ut lite oftare med Ring direktmetoden jämfört med tidigare.
Cirka hälften hade uppfattningen att de trodde att de inte skulle ändra sitt ringande med
den nya metoden, de hade uppfattningen att de skulle ringa lika mycket som idag varken
mer eller mindre. Något fler konstaterar efter testperioden, 62 procent, att deras beteende
inte har ändrats utan att de ringer i samma omfattning som innan Ring direkt.

Antal Procent

Mycket oftare
Lite oftare
Lika mycket som
idag, varken mer
eller mindre
Lite mer sällan
Mycket mer sällan
Totalt
Kan inte ringa ut

6
18

Antal
Antal Procent Antal
Procent
avhopp fullföljt fullföljt uppfattat uppfattat
testtestatt det
att det
period period
blev
blev
13
5
1
13
0
0
40
9
14
38
5
31

21

47

0
0
45

0
0
100

3

18

49

10

63

0
0
37

0
0
100

0
1
16
8

0
6
100

15. Hur många gånger ringer folk i genomsnitt till dig via
förmedlingstjänsten (idag)?
(12.2) Hur många gånger ringer folk i genomsnitt till dig via Ring
direkt-metoden?
Innan Ring direkt kom igång, uppgav över hälften, 61 procent, att de fick telefonsamtal
till sig via förmedlingstjänsten mer sällan än en gång i veckan eller till och med aldrig.
Endast ett få tal personer tog emot samtal via förmedlingstjänsten dagligen. En fjärdedel
uppgav att de fick till sig samtal någon gång i veckan, och då vanligen en till fyra gånger i
veckan.
Vid uppföljningsmätningen uppger personerna i högre grad att de i genomsnitt får in
samtal mer sällan eller aldrig via Ring direkt-metoden.
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Ringer in i
genomsnitt…

Någon gång per dag
(en eller två samtal per
dag)
Flera gånger varje dag
(fler än tre samtal per
dag)
Flera gånger i veckan
(fyra eller fem gånger
per vecka)
Någon gång i veckan
(en till fyra gånger i
veckan)
Mer sällan
Aldrig
Totalt

Antal

Procent

Antal
avhopp

Antal Procent
fullföljt fullföljt
testtestperiod
period

Antal
Ring
direkt

Procent
Ring
direkt

2

4

2

5

2

7

0

0

0

0

0

0

3

7

1

2

5

1

4

13

29

3

10

26

3

11

19
8
45

42
18
100

1
3

18
5
37

48
13
100

13
8
27

48
30
100

16. Tror du att Ring direkt-metoden gör att du får fler eller färre
samtal?
(13.2) Har Ring direkt-metoden gjort att du får fler eller färre samtal än
tidigare?
Innan Ring direkt metodutveckling kom igång gjorde två tredjedelar bedömningen att de
skulle få fler samtal med den nya metoden jämfört med vad de fick innan.
En knapp tredjedel hade uppfattningen att de inte skulle få fler samtal med den nya
metoden utan att det skulle ligga på samma nivå som det gjort med den vanliga
förmedlingstjänsten.
Endast två personer uppgav att de trodde att de skulle komma att bli något färre eller till
och med mycket färre samtal till dem jämfört med vad de fick innan projektet.
Bedömningen efter testperioden av personerna är att Ring direkt inte har gjort att de fått
fler samtal utan snarare är det lika som det var innan projektet, varken mer eller mindre,
eller till och med i någon grad lite färre samtal än tidigare.
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Frekvens

Mycket oftare
Lite oftare
Lika mycket som
idag, varken mer
eller mindre
Lite mer sällan
Mycket mer sällan
Totalt
Kan inte ta emot
samtal

Antal Procent

Antal
avhopp

7
21

16
48

Antal Procent Antal Procent
fullföljt fullföljt uppfatta uppfatta
testtestt att det t att det
period period
blev
blev
7
19
1
4
3
17
47
2
8

14

32

4

1
1
44

2
2
100

10

28

16

67

1
1
36

3
3
100

3
2
24
1

12
8
99

17. Hur van användare är du idag av förmedlingstjänsten, är du...?
Nästan samtliga deltagarna i Ring direkt projektet, utom ett par undantag, bedömer sig
vara mycket eller i alla fall ganska vana användare av förmedlingstjänst så som den var
utan Ring direkt metoden.
Två personer inom testgruppen var till och med mycket ovana användare av förmedlingstjänsten. Dessa fullföljde inte heller projektet ut.
Vana att använda

Antal

Mycket van
Ganska van
Varken van eller ovan
Ganska ovan
Mycket ovan
Totalt

36
5
3
0
2
46

Procent

78
11
7
0
4
100

Antal
avhopp

Antal
Procent
fullföljt fullföljt
testtestperiod
period
5
31
82
5
13
1
2
5
0
0
2
0
0
38
100

18. Hur upplever du att bemötandet är från personer som arbetar på
förmedlingstjänsten?
(14.2) Hur upplever du att bemötandet är från personer som arbetar på
förmedlingstjänsten när du använder Ring direkt-metoden?
Totalt sett var användare av förmedlingstjänsten nöjda med det bemötandet de fått från
personerna som arbetar på förmedlingen. Ingen uttalade att bemötandet var direkt dåligt.
Över tre fjärdedelar uppfattar att bemötandet har varit bra, ganska och till och med
mycket bra. En viss förskjutning finns i bedömningen av bemötandet när personerna
refererar till när de använd Ring direkt-metoden. Man upplever det mer som
tillfredställande.
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Bemötande

Mycket bra
Ganska bra
Tillfredställande
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Totalt

Antal Procent

13
20
12
0
0
45

29
44
27
0
0
100

Antal
Antal
Procent
Antal
Procent
avhopp fullföljt fullföljt uppfattat uppfattat
testtestatt det
att det
perioden perioden
blev
blev
13
34
8
33
4
16
42
7
29
3
9
24
7
29
0
0
2
8
0
0
0
0
38
100
24
99

19. Hur tycker du att förmedlingstjänsten fungerar idag?
(15.2) Hur tycker du att Ring direkt-metoden fungerar idag?
Två tredjedelar av testpersonerna hade uppfattningen att förmedlingstjänsten fungerade
ganska eller mycket bra. Ytterligare en fjärdedel hade uppfattningen att den fungerade
tillfredsställande. Drygt en av tio uppfattade dock att den fungerade ganska eller till och
med mycket dåligt.
På uppföljningsfrågan om hur Ring direkt-metoden fungerar idag bedömer över hälften
att det fungerar ganska eller mycket bra. Ytterligare en tredjedel uppfattar att Ring direkt
fungerar tillfredställande. Även här är uppfattningen för drygt en av tio att det fungerar
ganska eller till och med mycket dåligt.
Fungerar…

Antal Procent Antal
Antal Procent
Antal
Procent
Förmed- Förmed- avhopp fullföljt fullföljt uppfattat uppfattat
lingslingstesttestom Ring om Ring
tjänsten tjänsten
period
period
direkt
direkt
Mycket bra
11
24
11
29
4
16
Ganska bra
17
38
4
13
34
10
40
12
27
3
9
24
8
32
Tillfredställande
Ganska dåligt
4
9
4
10
2
8
Mycket dåligt
1
2
1
3
1
4
Totalt
45
100
38
100
25
100

20 Undviker folk att ringa till dig för att man måste ringa till
förmedlingstjänsten?
Vid första mätningen tillfrågades testpersonerna om de uppfattar att folk undviker att
ringa till dem för att man måste ringa till förmedlingstjänsten. Cirka en av tio gjorde
bedömningen att folk aldrig undviker att ringa till dem för att man måste ringa via
förmedlingstjänsten. Av övriga som tog ställning i frågan uppfattade två tredjedelar att
folk ganska eller mycket ofta avstår från att ringa dem just på grund av att de måste gå via
förmedlingstjänsten. Ytterligare en dryg fjärdedel hade uppfattningen att det kunde hända
enstaka gånger att folka undvek att ringa.

UTREDNINGSINSTITUTET HANDU

22

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 1

Undviker att ringa

Antal

Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Ja, någon enstaka gång
Nej, aldrig
Vet inte
Totalt

8
13
9
3
12
45

Procent

Tagit
ställning i
frågan, %

18
29
20
7
27
100

Antal
fullföljt
testperiod

24
39
27
9

8
12
8
2
8
38

99

Procent
fullföljt
testperiod,
tagit
ställning
27
40
27
7
101

21 Har det hänt att du någon gång avstått från att ringa via
förmedlingstjänsten för att du tycker att det är krångligt/jobbigt?
(16.2) Har det hänt att du någon gång avstått från att ringa med Ring
direkt-metoden för att du tycker att det är krångligt/jobbigt?
Närmare två tredjedelar, 63 procent, av personerna i testgrupperna svarande att de någon
gång har avstått från att ringa via förmedlingstjänsten för att de uppfattade det som
krångligt eller jobbigt. Av dessa har drygt en fjärdedel, 26 procent, avstått ganska eller
mycket ofta och en dryg tredjedel, 37 procent, har avstått någon enstaka gång.
Fyra av tio, uppgav att de aldrig avstått någon gång från att ringa via förmedlingstjänsten.
Närmare hälften har aldrig avstått från att ringa med Ring direkt. Den andra hälften har
avstått någon enstaka gång. Två personer uppger att de avstått ganska ofta.

Undviker att ringa

Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Ja, någon enstaka
gång
Nej, aldrig
Totalt
Kan inte ringa ut

Antal Procent Antal
Antal
Procent Antal Procent
Förmed- Förmed avhopp fullföljt fullföljt Ring
Ring
lings-lingstesttestdirekt
direkt
tjänsten tjänsten
period
period
4
9
1
3
8
0
0
7
16
7
18
2
12
16
36
2
14
37
7
41
18
45
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100

4

14
30

37
100

8
17
8

47
100
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22. Tror du att du kommer använda telefonkommunikation mer än du
gör idag med Ring direkt?
(19.2) Använder du telefonkommunikation mer idag med Ring direktmetoden jämfört mot tidigare?
Över hälften, 58 procent, hade visionen om att de skulle komma att ringa mer när Ring
direkt projektet kom igång.
Nästan två femtedelar, 38 procent, svarande att de inte trodde att den nya tekniken skulle
komma att ändra deras telefonkommunikationsvanor genom att varken ringa mer eller
mindre jämfört med vad de gjorde innan testperioden.
Endast en person uppgav att denna skulle eventuellt komma att ringa lite mer sällan med
Ring direkt-metoden jämfört med ”vanlig förmedlingstjänsts koppling”.
När testpersonerna nu har prövat på Ring direkt uppger två tredjedelar, 67 procent, att de
använder telekommunikation i lika hög grad som innan projektet det vill säga varken mer
eller mindre med Ring direkt-metoden.

Frekvens

Antal Procent

Mycket oftare
Lite oftare
Lika mycket som
idag, varken mer
eller mindre
Lite mer sällan
Mycket mer sällan
Totalt

Antal
avhopp

Antal
fullföljt
testperiod

1
3
4

Procent Antal Procent
fullföljt Ringer Ringer
testidag
idag
period
3
8
2
8
19
51
3
12
14
38
16
67

4
22
18

9
49
40

1
0

2
0

1
0

3
0

3
0

12
0

45

100

37

100

24

100

(17.2) Har det hänt att du blivit ”bortkopplad” vid uppringningen med
Ring direkt-metoden?
Två femtedelar, 44 procent, av testpersonerna har aldrig blivit ”bortkopplade” någon gång
under perioden. Att man blir ”bortkopplad” vid uppringningen händer någon enstaka
gång för cirka en tredjedel av testpersonerna medan det sker ganska eller mycket ofta för
en femtedel.
Blivit bortkopplad
Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Ja, någon enstaka gång
Nej, aldrig
Totalt

Antal
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4
8
10
23

Procent
4
17
35
44
100
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(18.2) När du använder Ring direkt-metoden kommer du då fram vid
första uppringningen?
Hälften av testpersonerna kommer bara fram ibland vid första uppringningen. För två
femtedelar, går det bättre och de kommer fram nästan eller alltid på första uppringningen.
För några enstaka finns det tydligen stora problem då man aldrig kommer fram på första
uppringningen.
Framkomlighet
Ja, alltid
Ja, för det mesta
Ja, men bara ibland
Nej, aldrig
Totalt
Kan inte ringa ut

Antal
1
6
8
2
17
8

Procent
6
35
47
12
100

(20.2) Har det varit problem att installera Ring direkt-metoden hos dig?
För över hälften av testpersonerna har det inte varit några problem alls att installera Ring
direkt i deras hem.
Drygt fyra av tio, uppger att det har varit problem, lite eller till och med ganska mycket
problem, vid installerandet av Ring direkt hos dem.
Installation
Inga problem alls
Lite problem
Ganska mycket problem
Mycket problem
Totalt

Antal
Procent
14
56
6
24
4
16
1
4
25
100
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Telekommunikation på arbetsplatsen
Vid förmätningen där totalt 32 personer uppgav att de arbetade hel eller deltid svarade på
frågor kopplade till hur ofta man använder förmedlingstjänsten på sin arbetsplats.
Vid uppföljningen efter projekttiden var 30 av de 32 personer kvar som har ett
förvärvsarbete. Av dessa 30 har 15 personer testat Ring direkt-metoden på arbetet.
Eftersom att det rör sig om en relativt litet antal personer som har metoden på arbetet
måste även här ha i åtanke att svaren måste tolkas utifrån en helhet och tendenser än
absoluta tala.

21.2. Vilka funktioner har du?
Majoriteten av de som har haft Ring direkt på arbetet har kunnat både ringa ut och ta
emot samtal med metoden, 10 av 14 svaranden. Övriga 4 inom målgruppen har enbart
kunnat ta emot samtal med Ring direkt-metoden.
Ingen har angett att de enbart kan ringa ut med Ring direkt.

23. Hur många gånger i veckan ringer du från jobbet ut, i genomsnitt,
via förmedlingstjänsten?
(24.2) Hur många gånger i veckan ringer du från jobbet ut, i
genomsnitt, med Ring direkt-metoden?
Det intressanta har varit att se över hela projekttiden om Ring direkt har påverkat
möjligheten att ringa ut från arbetsplatsen och observera eventuella förändringar i
beteendet med den nya metoden Ring direkt. De flesta använde sig av förmedlingstjänsten på jobbet någon gång i veckan för att ringa ut.
Drygt en tredjedel uppger att de ringer med förmedlingstjänsten några gånger i veckan,
vanligast då var att man ringde ut någon gång i veckan, det vill säga upp till i genomsnitt
fyra gånger per vecka.
En tredjedel ringer dagligen med förmedlingstjänsten från jobbet.
Det vanligaste är att man ringde någon gång i veckan eller mer sällan även med Ring
direkt-metoden.
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Ringer ut i
genomsnitt…

Någon gång per dag
(en eller två samtal
per dag)
Flera gånger varje
dag (fler än tre
samtal per dag)
Flera gånger i
veckan (fyra eller
fem gånger per
vecka)
Någon gång i
veckan (en till fyra
gånger i veckan)
Mer sällan
Aldrig
Totalt
Går inte att ringa ut

Antal Procent

5

Antal
Antal Procent
avhopp fullföljt fullföljt
testtestperiod period
16
5
18

4

12

3

9

11

7
2
32

Antal
Med
Ring
direkt

Procent
Med
Ring
direkt
1
9

4

15

0

0

1

2

7

1

9

34

3

8

30

4

36

22
6
100

1

6
2
27

22
7
99

4
1
11
2

36
9
100

24 Tror du att Ring direkt-metoden gör att du kommer att ringa ut från
jobbet mer ofta eller mindre ofta?
(25.2) Har Ring direkt-metoden gjort att du ringer ut från jobbet mer
ofta eller mindre ofta?
Cirka hälften av de svarande hade uppfattningen vid starten av testen av Ring direktmetoden att de skulle komma att ringa mer om de fick tillgång till den nya metoden. Den
andra hälften trodde inte att det skulle påverka dem eller att det skulle bli någon skillnad
för deras del. En person hade uppfattningen att denne skulle komma att ringa ut lite mer
sällan med den nya metoden.
Utifrån den bedömning man gjorde i första enkäten har även visat sig stämma överens
med hur man har kunna använda Ring direkt på jobbet. Att man har kunnat nyttja Ring
direkt för att ringa lite oftare än förut.

UTREDNINGSINSTITUTET HANDU

27

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 1

Frekvens

Mycket oftare
Lite oftare
Lika mycket som idag,
varken mer eller
mindre
Lite mer sällan
Mycket mer sällan
Totalt
Går inte att ringa ut

Antal Procent

1
12

Antal Antal Procent
avhopp fullföljt fullföljt
testtestperiod
period
3
1
4
38
1
11
42

16

52

2
0
31

7
0
100

4

Antal
Ring
direkt

Procent
Ring
direkt
0
5

0
46

12

46

4

36

2
0
26

8
0
100

1
1
11
2

9
9
100

25 Hur många gånger ringer folk i genomsnitt till dig på jobbet via
förmedlingstjänsten (idag)?
(26.2) Hur många gånger ringer folk i genomsnitt till dig på jobbet med
Ring direkt-metoden?
Hälften svarar att de aldrig eller att de mer sällan än en gång i veckan får inkommande
samtal till jobbet som gått via förmedlingstjänsten. Bland de som uppger att de får
inkommande samtal är det något vanligare att de uppger att det inte är så frekvent, det vill
säga någon gång i veckan.
Även med Ring direkt är inkommande samtal relativt sporadiska, men det finns en
förskjutning av tyngdpunkten mot fler samtal i veckan.
Ringer in i
genomsnitt…

Någon gång per dag
(en eller två
samtal per dag)
Flera gånger varje
dag (fler än tre
samtal per dag)
Flera gånger i veckan
(fyra eller fem
gånger per vecka)
Någon gång i veckan
(en till fyra
gånger i veckan)
Mer sällan
Aldrig
Totalt

Antal Procent Antal Antal Procent Antal Procent
Förmed- Förmed- avhopp fullfölj fullföljt Ring
Ring
lingslingst testtestdirekt
direkt
tjänst
tjänst
period period
2
6
2
7
2
14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

7

22

2

5

18

1

7

10
13
32

32
41
100

1
2

9
11
27

33
41
99

5
5
14

36
36
100
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26. Tror du att Ring direkt-metoden gör att du kommer att få fler eller
färre samtal på jobbet?
(27.2) Har Ring direkt-metoden gjort att du får fler eller färre samtal på
jobbet?
Vid förmätningen bedömde en majoritet att de kommer att få något fler inkommande
samtal till jobbet i samband med att Ring direkt installeras. Ett få tal trodde inte att den
nya metoden kommer att ha någon inverkan på hur många samtal de får in till sig på
jobbet. Det fanns en klar optimism. En person trodde dock att denne skulle komma att få
mycket färre samtal.
Vid bedömning efter testperioden uppfattar testpersonerna till övervägande del att de inte
skett någon förändring utan att det är lika mycket samtal som tidigare, varken mer eller
mindre.
Frekvens

Mycket oftare
Lite oftare
Lika mycket som
idag, varken mer
eller mindre
Lite mer sällan
Mycket mer sällan
Totalt

Antal Procent

1
19
6

3
66
21

1
2
29

3
7
100

Antal
avhopp

Antal
Procent Antal Procent
fullföljt fullföljt
Ring
Ring
testtestdirekt direkt
period
period
1
0
0
0
0
2
17
71
3
23
1
5
21
8
61

1

0
2
24

0
8
100

1
1

8
8
100

27. Undviker folk att ringa till dig på jobbet för att man måste ringa via
förmedlingstjänsten (idag)?
De personer som tagit ställning i frågan uppfattar att folk i någon mån undviker att ringa
dem på jobbet på grund av att samtalen först skall kopplas via förmedlingstjänsten.
Endast en person har bedömningen att det inte händer.
Undviker att ringa in

Antal

Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Ja, någon enstaka gång
Nej, aldrig
Totalt
Vet inte
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3
9
4
1
17
14

Procent

18
53
23
6
100

Antal
avhopp

Antal
Procent
fullföljt fullföljt
testtestperiod
period
3
19
1
8
50
4
25
1
6
16
100
10
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28 Har det hänt i jobbet att du någon gång avstått från att ringa via
förmedlingstjänsten för att du tycker att det är krångligt/jobbigt?
(30.2) Har det hänt i jobbet att du någon gång avstått från att ringa med
Ring direkt-metoden för att du tycker att det är krångligt/jobbigt?
Något högre andel har svarat att de någon gång har avstått att ringa från jobbet via
förmedlingstjänsten för att de tycker att det är krångligt/jobbigt, än de som uppger att de
aldrig har avstått. Förhållandet kan även sägas gälla för Ring direkt-metoden.
Undviker ringa ut

Antal
Procent Antal Antal Procent Antal Procent
Förmed- Förmed- avhopp fullföljt fullföljt Ring
Ring
lingslingstesttestdirekt direkt
tjänst
tjänst
period period

Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Ja, någon enstaka
gång
Nej, aldrig
Totalt
Kan inte ringa ut

1
1

3
3

14

47

14
30

47
100

1
1

4
4

0
0

0
0

3

11

44

6

55

2

12
25

48
100

5
11
2

45
100

(31.2) Har det hänt att du blivit ”bortkopplad” vid uppringningen med
Ring direkt-metoden?
Cirka hälften av testpersonerna har aldrig blivit ”bortkopplade” någon gång under
perioden. Om det har hänt att man har blivit ”bortkopplad” vid uppringningen händer det
någon enstaka gång.
Blivit bortkopplad
Ja, mycket ofta
Ja, ganska ofta
Ja, någon enstaka gång
Nej, aldrig
Totalt
Kan inte ringa ut

Antal
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0
0
5
7
12
2

Procent
0
0
42
58
100
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(32.2) När du använder Ring direkt-metoden kommer du då fram vid
första uppringningen?
Det är något vanligare att man kommer fram vid första uppringningen än att man inte gör
det. Det tycks fungera för det mesta. För någon har det dock varit svårt.
Framkomlighet
Ja, alltid
Ja, för det mesta
Ja, men bara ibland
Nej, aldrig
Totalt
Kan inte ringa ut

Antal
1
6
2
1
10
3

Procent
10
60
20
10
100

29. Tror du att du kommer använda telefonkommunikation mer än du
gör idag med en direktkopplad tjänst på jobbet?
(33.2) Använder du dig mer av telekommunikation på jobbet nu när du
har Ring direkt-metoden jämfört med tidigare?
Det fanns en tendens till att de medverkande personerna till projektet inte trodde att den
nya tekniken skulle komma att påverka deras ringande, det vill säga man gjorde
bedömningen att man kommer att ringa lika mycket eller lika lite som man gör vanligtvis.
Men det fanns även de som trodde att de skulle komma att använda telefonkommunikationen lite oftare när det skulle ske via Ring direkt.
Vid uppföljningen har testpersonerna den övervägande uppfattar att de ringer lika mycket
som förut, varken mer eller mindre. Det finns de som använder sig oftare av
telekommunikation på jobbet nu när man kan ringa direkt, även om det inte är lika hög
andel som såg framför sig att så skulle ske.
Antal Procent

Mycket oftare
Lite oftare
Lika mycket som
idag, varken mer
eller mindre
Lite mer sällan
Mycket mer
sällan
Totalt

1
12

3
40

Antal Procent Antal Procent
fullföljt fullföljt Ringer Ringer
testtestidag
idag
period period
1
0
0
2
14
1
11
44
2
14

15

50

3

1
1
30
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Antal
avhopp

12

48

9

64

3
3

1
1

4
4

0
1

0
7

99

25

100

14

99
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(22.2) Hur har Ring direkt-metoden påverka din kontakt med
hörande/andra talande personer?
För hälften av de som använt Ring direkt-metoden på jobbet upplever att deras kontakt
med hörande/andra talande personer har haft en ganska eller till och med en mycket
positiv påverkan.
För hälften har inte Ring direkt-metoden inte utgjort någon skillnad i kontakten med
hörande eller andra talande personer.
Kontakt med hörande

Mycket positivt
Ganska positivt
Ingen skillnad
Ganska negativt
Mycket negativt
Totalt

Antal
Procent
fullföljt fullföljt
testtestperiod
period
2
14
5
36
7
50
0
0
0
0
14
100

(23.2) Har Ring direkt-metoden gjort det enklare eller krångligare att
ringa?
Av majoriteten uppfattas det som att Ring direkt-metoden har medverkat till att göra det
enklare i någon mån att ringa.
Underlättande

Mycket enklare
Lite enklare
Varken enklare eller
krångligare
Lite krångligare
Mycket krångligare
Totalt

Antal
Procent
fullföljt fullföljt
testtestperiod
period
5
38
4
31
1
8
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3
0
13

23
0
100

32

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 1

(34.2) Har det varit problem att installera Ring direkt-metoden på
jobbet?
Två tredjedelar av testpersonerna, 10 av 14, uppger att det inte har varit några problem att
installera metoden på jobbet. För tre av tio har det förekommit någon form av problem.

Inga problem alls
Lite problem
Ganska mycket problem
Mycket problem
Totalt

Antal
Procent
fullföljt fullföljt
testtestperiod
period
10
71
3
21
1
7
0
0
14
100

(28.2) Hur upplever du att bemötandet är från personer som arbetar på
förmedlingstjänsten när du använder Ring direkt-metoden?
Totalt sett är användare av förmedlingstjänsten nöjda med det bemötandet de fått från
personerna som arbetar på förmedlingstjänsten. Hälften nöjer sig med att bedöma
bemötandet som tillfredställande medan andra värderar det som ganska eller mycket bra.
Bemötande

Mycket bra
Ganska bra
Tillfredställande
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Totalt

Antal
Procent
fullföljt fullföljt
testtestperioden perioden
5
38
1
8
6
46
1
8
0
0
13
100

UTREDNINGSINSTITUTET HANDU

33

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 1

(29.2) Hur tycker du att Ring direkt-metoden fungerar idag?
Drygt hälften av dem som har Ring direkt-metoden på jobbet har uppfattningen att det
fungerade ganska eller till och med mycket bra. Ytterligare fyra av tio tycker att den
fungerar tillfredsställande.
Fungerar…

Mycket bra
Ganska bra
Tillfredställande
Ganska dåligt
Mycket dåligt
Totalt

Antal
Procent
fullföljt fullföljt
testtestperioden perioden
3
21
5
36
5
36
1
7
0
0
14
100
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BILAGA

Exempel på testpersonernas egna kommentarer om
Ring direkt.

UTREDNINGSINSTITUTET HANDU

35

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 1

Frågor till samtliga i projektet Ring direkt
Några exempel på öppna svar angående förmedlingstjänsten före och efter testperioden.
Exemplen redovisas för respektive tjänst.

Texttelefoni
Fråga 31 Beskriv gärna vilka problem du upplever med
förmedlingstjänsten idag. (Frågan ställdes vid första mättillfället och
avser förmedlingstjänsten utan Ring direkt-metoden). Texttelefoni


Man får inte veta via FÖC om hur personen jag pratar med uttryck/känslor, t.ex.
arg, bestämt, glad, osäker osv. Denna orsaken som gör att man inte vill prata
länge, utan bara korta samtal.



Det tar extra tid (textelefoniförmedlingen) Inte alltid man kommer fram till
bildförm. (bildtelefoniförmedlingen).



I stor sett i vanliga samtal är det enkelt men när jag samtalar om engelska termer
inom medicinteknik då låter krångligt för tredje part att skriva på. Ibland långa
tider för samtalet. Jag är medicinsk teknisk ingenjör.



Ibland de svarar långsamt.



Om samtalet bryts så kopplar de inte upp igen.



Vissa förmedlare skriver t.ex. försäljaren på SAS säger att det dröjer med något
t.ex. kollar datorn, medan andra meddelar inte nåt t.ex. om att jag är i köplats med
nedräkning.



Det är omständligt att ringa via förmedling och det tar längre tid.



En del skriver slarvigt o ibland kommer kontakt inte.



Grejen att be att få bli kopplad till det och det numret. Att alltid ta "omvägar" för
att få ringa ett ynka samtal.

Fråga 32 Beskriv gärna vad som fungerar bra med förmedlingstjänsten
som du använder idag. (Frågan ställdes vid första mättillfället och avser
förmedlingstjänsten utan Ring direkt-metoden). Texttelefoni
Allt annat fungerar bra


Bra vid akuta behov att få tekniska konsultationer från leverantörer.



Att de alltid svarar och är snabba med att ringa vidare.
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FÖC fungerar bra om man har "korta" samtal annars vill man gärna slippa prata
via FÖC och istället använda e-mail som är mera neutral.



Självklart bra att kunna ringa till hörande personer som har vanlig telefon men
saknar dator eller fax.

Fråga 33 Övriga kommentarer från dig om till exempel projekt Ring
direkt eller telekommunikation. (Frågan ställdes vid första mättillfället).
Texttelefoni


Ring direkt är mycket bra. Jobbigt med förtexten som kommer när man slår 90160
och så att man måste slå 9:an först och vänta igen alldeles för omständligt.



Tycker ska bli spännande se utvecklingen, speciellt när man har hörande barn
hemma, deras kompisar ringer ofta då jag kan svara direkt och tala om att de ej är
hemma t.ex.



Jag hoppas allt kommer att funka smidigt bara min texttis/bildtfn ska fixas till nu
innan starten ;-)



Synd att man ej kan använd sitt vanliga nummer måste sprida ett helt nytt nummer
under projekttiden

Fråga 35 Har du några kommentarer som gäller Ring direkt-metoden
specifikt på jobbet? (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Texttelefoni


Jag använder Ring direkt metoden för att hörande ska kunna ringa direkt på ett
nummer, jag har inte någon funktion för att ringa ut (vad jag vet?) Min hörande
arbetskamrat har testat att ringa till mig via ring direkt, hon sa att hon fick vänta
en bra stund innan hon fick kontakt med FÖC, sedan fungerade det som vanligt
med FÖC.
En skillnad var att FÖC brukar fråga om den som ringer eller tar emot samtalet
känner till hur texttelefoni fungerar, det gjorde de inte när hon ringde via Ring
direkt. Svårt svara på frågorna när det inte är någon mer än min arbetskamrat som
har använt Ring direkt men jag har försökt svara så gott det går.



Jobbigt att behöva lämna ut ett nytt telefonnr på kort tid.



Testet utförde jag med bekanta och några arbetskollegier och de tycker att det är
smidigt att kontakta mig. Däremot externa kunder har ej prövat än, föredrar att
mitt ordinarie telefonnummer kopplas till Ring direkt systemet (Lättare för
externa kunder)
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Fråga 36 Beskriv gärna vilka problem du upplever med Ring direktmetoden idag. (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Texttelefoni


Att man måste ha ett helt annat telenr än det vanliga är ett problem, hur ska jag
hinna sprida det? Och mitt ordinarie nr är redan spritt genom mitt visitkort.



Att mitt hoppar ur ofta och det ringer flera gånger i telefon.



Det händer att uppkopplingen varar länge, "var god dröj", enligt mina
försökpersoner. Fungerar när det är vänner som ringer men inte ifall det är kunder.



I början krånglade det totalt med Ring direkt, min fru som ringde från en vanlig
telefon med det nummer jag fått till Ring direkt fick ingen kontakt alls vid fyra
fem försök. Klagade hos Omnitor som rättade till något fel. Senare har det gått
bra men kan ibland vara lite lång väntetid.



Jag har fått ett 08-nummer och lämnat ut till mina hörande bekanta. Jag har också
vid några tillfällen bett dem att testa Ring direkt och då har det fungerat
tillfredsställande, men jag har inte fått så många spontana samtal. De som oftast
ringer till mig är olika myndigheter, som jag inte har förutsett att ska ringa och
därför inte kunnat lämna mitt Ring direkt-nummer till dem. Det jag önskar är att
Ring direkt ska fungera på mitt vanliga telefonnummer. Det är ju det numret som
är registrerat hos olika myndigheter och det är det numret som jag måste uppge,
när jag t.ex. gör olika beställningar på Internet. När jag t.ex. bokar biljetter hos SJ
kan jag inte uppge ett nummer som inte är registrerat i mitt namn. Jag har också
stött på frågan varför jag som bor i Örebro har ett 08-nummer.



Nytt nr är inte bra. alla ringer de vanliga nr.



När någon ringer till mig, har de berättat att de kopplas automatiskt till
förmedlingstjänsten som det ska bli, men det är svårt att veta när man har kommit
fram eftersom personalen inte alltid säger något. Personalen måste bli bättre på att
svara så man vet att man har kommit i kontakt med en förmedlare.

Fråga 37 Beskriv gärna vilka fördelar du upplever nu med Ring direktmetoden. (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Texttelefoni


Det är bekvämt med ringdirekt när man lämnar meddelande hos autosvarare, så
slipper man uppge telenr 90165 som inte alla förstår.



Enligt mina försökspersoner tycker de att det är mindre krångligt.



Lättare att komma fram till FÖC



Slipper förklara för folk att de behöver ringa 90165 innan. Skönt med ett enda
nummer. Väldig positiv!
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Fråga 38 Övriga kommentarer från dig om till exempel projekt Ring
direkt eller telekommunikation. (Från ställdes vid uppföljningstillfället).
Texttelefoni


Jag använder mest e-post och SMS-meddelanden. Men naturligtvis är
texttelefonen oumbärlig ibland!



Min texttelefon är av märket comterm Ring direkt gör det enklare att ringa helt
enkelt. Det är bra!



När hörande ringer till mitt nr så kommer de ju direkt till förmedlingstjänsten, de
säger inget när de svarar utan bara var god vänta fram tills jag har svarat i min
texttelefon. Det kan ju vara lite förvirrande att inte veta att man kommit till en
förmedlingstjänst!



Önskar vidareutveckling av systemet. När jag vill ringa till hörande kunder, vill
jag också ringa direkt med texttelefon. Den jag ringer upp behöver få ett
meddelande om att jag ringer från texttelefon.
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Bildtelefoni
Fråga 31 Beskriv gärna vilka problem du upplever med
förmedlingstjänsten idag. (Frågan ställdes vid första mättillfället och
avser förmedlingstjänsten utan Ring direkt-metoden). Bildtelefoni


Att det är upptaget hos förmedlaren när man behöver som mest.



Det blir avbrott samtal mellan mig och tolken.



Otillräckliga kunskaper för de som ringer till mig via FÖC, oftast måste man
förklara för att använda detta tjänsten, krångel tycker de flesta.



Jag får aldrig veta hur personen jag pratar med låter (dvs om denne är arg eller
glad).



fungerar ej via bredbandbolaget, ofta avbrott om man står i lång kö, föc kan inte
vara seriös med deras beteende...



De ber mig att lämna meddelande, det är svårt för dom att förstå att man måste
ringa 90165 först och begära mitt telnr. En del på förmedlingen förklarar bra.



De förstår inte alltid att jag behöver längre tid för att svara eftersom jag först
måste läsa det de skrivit via punktskrift. Det händer att de blir otåliga då.

Fråga 32 Beskriv gärna vad som fungerar bra med förmedlingstjänsten
som du använder idag. (Frågan ställdes vid första mättillfället och avser
förmedlingstjänsten utan Ring direkt-metoden). Bildtelefoni


Bildkvalitet oftast fungerar bra.



Texttelefoni är mycket lättare att få kontakt än bildtelefoni. Ibland har förmedl
bra tålamod att stå i kö, och de ringer upp mig när det är ledigt.



Det är en fördel att man kan använda teckenspråk via bildförmedlingen. Lättare att
uttrycka i teckenspråk så de förstår mig i sammanhanget väldigt bra.



Det mesta. Ett viktig tjänst för att få kontakt med andra.



Bildtelefoni - att jag får uttrycka på mitt eget språk.



Bra med bildtelefoni är att man är med från början, ser vad som händer,
bildtelefoni är inte lika anonymt som med texttelefoni. Samtalet flyter bättre med
bildtelefoni, mindre dötid. Övrigt är både texttelefoni och bildtelefoni bra, ibland
föredrar jag texttelefoni, ibland bildtelefoni.
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Kön är alltid kort! Man behöver inte vänta så länge på att få tag i någon på
förmedlingscentralen.

Fråga 33 Övriga kommentarer från dig om till exempel projekt Ring
direkt eller telekommunikation. (Frågan ställdes vid första mättillfället).
Bildtelefoni


Har stora förväntningar att den ska underlätta för min dagliga tillvaron för de som
ringer hit direkt.



Ska bli spännande o testa.



Jag ska få snarast från AF hjälpmedel som är bildtelefoni med dator inom kort.



Jag hoppas att jag får bättre kontakter med medlemmar som har svårt att förstå hur
man använder förmedl.



Ring direkt är en smidig hantering när det gäller uppringning till varandra. Mina
hörande fick veta att jag har fått en bildtelefon installerad, men visste inte hur de
når mig inte förrän jag fick tolknummer.

Fråga 35 Har du några kommentarer som gäller Ring direkt-metoden
specifikt på jobbet? (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Bildtelefoni


Jag är i övrigt väldigt nöjd med Ring direkt-metoden. Det har uppstått ett tekniskt
problem med textning som inte fungerar vid Ring direkt-metoden på jobbet.
Därför avstår jag detta tills problemet avhjälpts.



Något ring mig på mobilen se vem är bildtelefon signal nummer men istället namn
t,ex förnamn och efternamn som visar vem är ring från bildtelefoni så utmärkt
tycker jag det. Hoppas att få förbättring visar på mobilen ok.

Fråga 36 Beskriv gärna vilka problem du upplever med Ring direktmetoden idag. (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Bildtelefoni


Kommer inte alltid fram. Har hänt att samtalet bryts och ingen ringer upp mig
(föc) - när jag sen ringer på nytt efter några minuter är det ju någon annan
förmedlare som svarar... Jag bor på landet så min bild blir ganska suddig, både för
mig och för den som ringer mig - de klagar på min bild.



Tidsbrist!



Under långsamtalet då tappa kontakter.
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Fråga 37 Beskriv gärna vilka fördelar du upplever nu med Ring direktmetoden. (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Bildtelefoni


Bekvämt- slippa bokstavera siffrorna !



Har ej stött på någon problem med Ring direkt metoden :)



Direkt ring är utmärkt ett bekvämt sätt och det är fantastiskt!



Fördelen med Ring direkt-metoden är att det har blivit smidigare för oss som är
både hsk/döva och hörande att nå varandra vid uppringning. Man behöver inte
uppge bildförmedlings nr för att få tag på mig i visitkort, ansökan osv.



Kommunikationen är smidigare via teckenspråk! När man ringer t ex
myndighetspersoner så känns det väldigt bra att se förmedlaren om det är något
man inte förstår riktigt som man frågar om. Det blir mer personligt och känns
tryggare. Tror också att förmedlarna "skärper" sig lite när man ser vilka dom är,
på texttelefon blir de anonyma vilket upplevs som att de utnyttjar negativt ibland.



Känns mer personligt än på texttel via förmedlingen :-)



Lättare att kommunicera på mitt språk, även om jag inte har stora problem med
svenskaspråket.



Mkt bekvämt man behövs ej uppge telefon nummer, ofta brukar de på
bildförmedlingstjänsten be mig att upprepa numret. Med Ring direkt behöver ej
jag inte göra det.

Fråga 38 Övriga kommentarer från dig om till exempel projekt Ring
direkt eller telekommunikation. (Från ställdes vid uppföljningstillfället).
Bildtelefoni


Bra bilder när man ringer till andra som har bildtelefon.



Det är en skit bra funktion :)



Jag ser fram emot att projekt Ring direkt-metoden införs så snart som möjligt för
alla användarna.



Jag är nöjd. Bara att jag har suddig bild men det vet jag ju beror på, hur jag bor,
(på landet) så mottagningen är inte den bästa. Hoppas på bättring i framtiden!



Jag önskar bli förbättring det fungerar utmärkt Direkt ring så bra och visar namn
på mobilen när ring signal är utmärkt på namnen.



Tekniken kunde vara bättre OCH att den är befintlig dygnet runt !
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Teletal
Fråga 31 Beskriv gärna vilka problem du upplever med
förmedlingstjänsten idag. (Frågan ställdes vid första mättillfället och
avser förmedlingstjänsten utan Ring direkt-metoden). Teletal


Använder också Taltjänst ibland. Tillgängligheten i tid. Önskar andra öppettider
än bara kontorstid.



För mycket kö. Svårt att ringa läkare som bara har kort läkartid.

Fråga 32 Beskriv gärna vad som fungerar bra med förmedlingstjänsten
som du använder idag. (Frågan ställdes vid första mättillfället och avser
förmedlingstjänsten utan Ring direkt-metoden). Teletal


Att man kan få svåra saker förklarade.



Tolk.



Flera ringer er nu än förut :)



att man kan spara texten från samtalet att läsa efteråt (eller att ha som bevis om
något man kommit överens).



Hjälp att förklara något krångligt som jag vill berätta för någon. Hjälp med
anteckningar från viktiga samtal. Anteckningarna skickas så fort som möjligt via
mail till mig.

Fråga 33 Övriga kommentarer från dig om till exempel projekt Ring
direkt eller telekommunikation. (Frågan ställdes vid första mättillfället).


Bra



När det är mycket folk som ringer kan man sätta in extra folk. Vore bra om det
fungerar med 112 och Teletal



Vet inte, utan jag har stora förväntningar på Ring direkt.

Fråga 36 Beskriv gärna vilka problem du upplever med Ring direktmetoden idag. (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Teletal


Det tar en stund innan det börjar ringa på den bärbara telefon som är kopplad till
Ring direkt.
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Det är problem att få kontakt med Tele tal, så därför avstår ja ofta att ringa via
Ring direkt-metoden. (Mitt talhandikapp är så pass lindrigt att som regel förstå
folk vad jag säger i telefon).



Ibland svårt att koppla upp. Ibland kopplas man bort under samtalet.

Fråga 37 Beskriv gärna vilka fördelar du upplever nu med Ring direktmetoden. (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Teletal


Borde vara mycket lättare att komma fram, man slipper vänta. Man behöver inte
slå teletals telefonnummer.



Lättare och snabbare, via Telia



Slipper ring Teletal med 020-nummer. Lättare att ringa. Lättare att ringa folk som
inte förstår vad man säger annars.

Fråga 38 Övriga kommentarer från dig om till exempel projekt Ring
direkt eller telekommunikation. (Från ställdes vid uppföljningstillfället). Teletal


Man borde fortsätta projektet, man behöver mer tid för att testa.



Personligen är jag idag så lindrigt talhandikappad att det går bra som regel utan
tolkhjälp. Men jag har varit helt stum i två år så jag är väldigt medveten om vad
ett allvarligt talhandikapp vill säga. Med min egen erfarenhet av att vara
talhandikappad så är jag en ivrig förespråkare för alla hjälpmedel som kan lindra
detta svåra handikapp. Så jag är odelat positiv till Ring direkt-metoden, så jag
vädjar till PTS att Teletal får utökade resurser att tolka talhandikappade så att
Ring direkt-metoden blir effektivare än nu.
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Sammanfattning
Denna rapport behandlar examensarbetet ”Telefonkopplare – en produkt för döva och
hörselskadade”. Detta arbete genomförs tillsammans med företaget Omnitor, företaget är ett
kunskapsföretag som arbetar med informationsteknologi och funktionshinder. Deras största
målgrupp är döva.
Omnitor har börjat utveckla en ide som ska underlätta både för omgivningen och för döva
användare att kommunicera via telefon.
Problemet idag är att det är för omständigt för omgivningen att nå en döv person via telefon.
Man måste idag ringa till en förmedlingstjänst och där uppge personens telefonnummer för att
nå personen. Många upplever detta besvärligt och undviker oftast att kontakta personen. Döva
användare kommunicerar idag med både texttelefon och bildtelefon.
Tekniken som examensarbetet resulterat i ska kunna ge möjligheten att ringa direkt till
personen som har en telefonkopplare. Denna leder sedan samtalen genom personens dator
som i sin tur ringer upp förmedlaren.
Examensarbetet gick ut på att uppdrag är designa telefonkopplaren och ta fram en modell som
under projektens gång ändrades det till att göra en fungerande prototyp tillsammans med
konsultföretaget NOW Electronics som fick konstruera och tillverka kretskortet.
Projektets idégenerering resulterade i nio olika koncept. Ett konceptval genomfördes där ett
av koncepten valdes ut för att arbetas fram till att bli en fungerande prototyp.
Arbetet har resulterat i en funktionell, ergonomisk och annorlunda design som ger Omnitor
möjligheten erbjuda sina kunder en trevligare produkt än bara ”en låda med en knapp”
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Abstract
This is the report from the degree project ”The telephone switch- A product for deaf and
hearing impaired”. This project is carried out in coorperation with the company Omnitor. The
company is a knowledge company in the field of information technology and accessibility for
people with disabiltie. Their major target group is people that are deaf.
Omnitor has started developing an idea that will make it easier for both deaf and hearing users
to communicate by telephone. The problem today is that it is too cumbersome to reach people
that are deaf by telephone. Today you must call the relay service and there state the phone
number of the person that you want to reach. A lot of people experience that this is too
difficult to do and therefore avoid contacting the person. Deaf people today communicate by
both textphone and videotelephone.
The technology that this project has resulted in is going to give the opportunity to make calls
directly to the person who has a Telephone switch. The switch leads the calls thru the persons
computer who in turn call the central of interpreters.
The major mission of the degree project was to design the Telephone switch and to build a
model, which during the project changed to be a real prototype. This was constructed together
with the electronics-consultingcompany NOW Electronics with the mission to develop and
build the printed circuit board.
The project concept-developing phase resulted in nine different concepts. A choice of concept
was carried out where one of the concepts was elected to become a prototype.
The work has resulted in a functional, ergonomic and unique design that gives Omnitor the
possibility to offer their customers a more attractive product than “just a box with a button.
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Förord
Examensarbetet är ett projekt för slutlig examen inom Maskinteknik med inriktningen
Innovation och design på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm, Campus Telge.
Vi vill tacka företaget Omnitor för förtroendet. Speciellt vill vi tacka våran handledare på
Omnitor Gunnar Hellström och projektledare Andreas Piirimets. Fler tack vill vi ge till Gustaf
Orest på företaget Now Electronics för samarbete med elektroniken. På Kungliga Tekniska
Högskolan, Campus Telge vill vi tacka vår handledare Ola Narbrink för all hjälp, med, Lars
Bexius för all hjälp i Campus Telges designverkstad och Pieter Grebner för assistans och
idéer. Arbetet har gått bra utan några större incidenter.

__________________________
Rickard Barrefelt

__________________________
Johan Wallin
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1 Inledning
1.1

Bakgrund

Företaget Omnitor är ett kunskapsföretag som arbetar med informationsteknologi och
funktionshinder. Omnitor visar möjligheter och löser problem med ny teknik. Dessutom är
Omnitor med och skapar nya system som kan användas även av personer med
funktionshinder. Företaget arbetar i Sverige och internationellt med projekt och uppdrag.
Uppdraget är att utveckla och förbättra en telefonkopplingsprodukt. Produkten ger en
hörselskadad/döv person möjligheten att kopplas enkelt till en förmedlingstjänst för
översättning av telefonsamtal mellan tal och teckenspråk eller text. Den ger också möjligheten
för en hörande person som vill samtala med en döv/hörselskadad person att slippa ringa upp
en förmedlingstjänst och i samtal med tjänsten bestämma vart samtalet skall kopplas.
Telefonkopplingen provas i ett projekt ”Ring Direkt” som finansieras av Post- och
telestyrelsen och utförs av Omnitor (se kapitel 2 fig.2.1 för inblick i Ring Direktprojektet)

1.2

Problemdefinition.

Dagens telefonkoppling
- innefattar totalt tre enheter
- har för många felkällor
- saknar stöd för funktionskontroll
- saknar gemensam hållare/hölje
- har bristande informationsergonomi

1.3

Mål

- Att skapa och utforma koncept för telefonkopplingsprodukt.
Koncepten ska presenteras i skiss- och bildform. Även förklaras muntligt
- Att utforma en modell i skala 1:1 för det utvalda koncepten.
- Att redovisa resultatet och arbetet i en rapport och presentation.

1.4

Lösningsmetod

Under faktainsamlingen kommer det att genomföras en användarundersökning genom
intervjuer. Informationssökningen kommer att innehålla internetssökning samt kontakt med
personer som är insatta inom telefonteknologi. En marknadsundersökning kan komma
genomföras för att hitta möjliga komponenter till telefonkopplaren.
I konceptfasen kommer idégenereringstekniker såsom brainstorming, brainwriting, personas
och imageboard. För utveckling och utvärdering av koncepten kommer det att användas
Pughs beslutsmatris och FMEA-analys. Koncepten kommer att presenteras genom en muntlig
presentation och en skriftlig sammanställning. Efter konceptvalet tillverkas en modell av det
valda konceptet. Under projektets gång kallas handläggare, handledare och deltagarna till fyra
uppföljningsmöten för beslutstagande.

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 2

Telefonkoppling
KTH STH, Campus Telge

1.5
-

1.6

Rickard Barrefelt och Johan Wallin
Examensarbete

Avgränsningar
Ska inte skapa fungerande prototyp för telefonkoppling. Detta kom att ändras under
projektets gång
Ska inte utveckla elektroniken

Kravspecifikation

Dokumentationskrav
- Tillräckligt med instruktioner för att vi skall kunna tillverka telefonkopplingen
- Samtliga skisser och ritningar som har producerats under exjobbsperioden
- Tankar kring material och kostnader skall dokumenteras

Funktionskrav på telefonkopplingen
- Koppla in telefonkopplingen till analog telefonanknytning parallellt med andra
telefoner
- Möjlighet att aktivera och inaktivera telefonkopplingen så att ljudet kopplas från
telefonledningen till datorn
- Koppla in telefonkopplingen till mikrofoningång och ljudutgång på dator
- Tydligt kunna förstå om telefonkopplingen är aktiv eller ej, både med syn och taktilt
- En synskadad ska kunna aktivera och inaktivera telefonkopplingen genom taktil
avkänning
- Skall kunna godkännas för anslutning till telenätet
- Skall kunna godkännas som ett bra hjälpmedel av Hjälpmedelsinstitutet
Designkrav
- Omnitors logotyp skall finnas på telefonkopplingen
- Den ska kunna passa in i en skrivbordsmiljö med dator
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2 Företagspresentation och Nulägesbeskrivning
Omnitor är ett kunskapsföretag som arbetar med informationsteknologi och funktionshinder.
Omnitor visar möjligeter och löser problem med ny teknik genom att skapa system som även
kan användas av funktionshindrade. Många använder Omnitors SIP-baserade
bredbandsterminal Allan eC, vilket ger döva, dövblinda och hörselskadade personer möjlighet
att kommunicera med den kombination av text, tal och teckenspråk som är
bäst anpassad till varje kommunikationssituation. Genom ett engagerat arbete inom
internationell standardisering för data- och telekommunikation med speciell inriktning på
funktionshinder vill Omnitor uppnå sin vision: Informationsteknik och telekommunikation
ska vara tillgänglig för funktionshindrade nationellt och internationellt.
Ett exempel för att visa Omnitors idé när det gäller deras Ring Direkt projekt kan ses i fig 2.1

Fig 2.1Beskrivning av”Ring Direkt”-projektet.
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3 Teoretiska referensramar
Kurser och kunskaper som gruppen har använt är följande
6S2402 Datorbaserade designverktyg: Har gett grundläggande kunskaper i
konstruktionverktyg i datorn samt hur konstruktionsritningar ska genereras
6S2403 Material och produktion: Kursen har givit kunskaper om tillverkningsprocesser samt
materialegenskaper vilka har nyttjats i projektet.
6S2412 Industridesign med färg och form I: Har givit kunskaper att utveckla och använda
metoder för att få fram koncept för olika problem och idéer.
6S2415 Industridesign med färg och form II: Har vidareutvecklat kunskaper i
designprocessen och gett ytterligare verktyg att skapa och utveckla koncept. Ex. Imageboard,
Personas
6S3402 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs: Har givit kunskap inom olika
datorprogram för att skapa datormodeller av koncept till produkter. Även givit kunskap att
skapa ett snyggt presentationsmaterial. Program: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Rhinoceros 3D, Pro Engineer
6S3403 Innovations- och designmetodik: Har gett inblick i olika hjälpmedel i
designprocessen. Ex. FMEA
6S2414 Ergonomi: Har givit kunskaper om vikten av att tänka på ergonomin i
produktutveckling för att skapa en så pass användaranpassad produkt som möjligt
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4 Analys
4.1

Marknaden idag

Då marknaden för den typen av telefonkopplare som projektet beskriver inte finns tillgänglig
på marknaden efter vad marknadsanalysen kunnat utvisa, så blir projektet unikt. Den
telefonkopplare i testutförande som Omnitor hade tagit fram bestod av tre redan befintliga
enheter som kopplats samman till en halvt fungerande kopplare men med många felkällor. En
analys om dessa enheter kunde bytas ut eller t.o.m. ersättas av en enhet genomfördes.
Resultatet av denna blev att med de funktioner som Omnitor önskade av telefonkopplaren så
var det bästa alternativet att skapa en helt ny produkt.
På marknaden idag finns för övrigt teletermninaler för växlar etc.
Även har tekniken inom ip-telefoni skapat flera typer av
omkopplare.
För mobiltelefoner finns det även omkopplare som via bluetooth
gör att du kan svara i din telefon med ipoden via Gear4BluEye.
Även headsetomkopplare finns på dagens marknad, Som t.ex.
gör att headsetet kan vara inkopplat mot två bluetooth-enheter
samtidigt, t.ex. datorn och mobiltelefonen
Fig 4.1. Bild på Gear4BluEye

4.2

Trendanalys

Undersökningen av de elektroniska produkter som finns på marknaden visar på att trenden när
det gäller färger är mycket vitt, svart och silver. Som komplementfärg är det oftast orange och
blå. De färgerna har funnits ett tag och det känns fel att komma med en banbrytande färg till
en ny produkt när man vill att den ska smälta in i en befintlig skrivbordsmiljö. När det gäller
formspråket så bör produkterna ha en enkel men ändå stilren och snygg form. Som inspiration
från trender till idegeneringen användes en imageboard (se fig. 4.2) som är en A3:a med
massa bilder på befintliga produkter

4.3

Målgruppanalys

Målgruppen för telefonkopplaren är döva och gravt hörselskadade användare.
Bland döva och hörselskadade finns det de som har flerhandikapp, t.ex dövblinda.
Vanligaste just för målgruppen är Ushers syndrom, (en ärftlig sjukdom som ger
hörselnedsättning eller dövhet samt synskada). Det finns ca 600 i sverige som har sjukdomen.
När det gäller synen får man försämrat mörker- och kontrastseende, får även minskade synfält
så kallat tunnelseende.1
Detta är något man måste tänka på att telefonkopplaren bör ha tydlig taktil feedback att den är
uppkopplad eller inte. Dålig taktil feedback skapar en stor risk att glömma stänga av
kopplaren när man har pratat klart, vilket gör att telefonen fortfarande är ute på linjen.
1

Usher syndrom från http://www.sos.se/smkh/1998-29-076/1998-29-076.htm
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Idag finns det cirka 10.000 st döva i Sverige och upp till en miljon hörselskadade. Den direkta
målgruppen för telefonkopplaren blir framförallt de funktionhindrande som lider av dövhet
Det skapades tidigt i projektet sk. Personas för att få en lämplig imaginär målgrupp att kunna
ha i åtanke under utvecklingen (se fig 4.3)

4.4

Projektet Ring Direkt

Idag finns det tre olika förmedlingstjänster i Sverige:
 Förmedlingstjänsten för bildtelefoni, som översätter mellan teckenspråk i bildtelefon
och talspråk i taltelefon.
 Förmedlingstjänsten för textelefoni, som översätter mellan text i texttelefon och tal i
taltelefon.
 TeleTal som stödjer svårförståeligt tal.
Att ringa ett samtal till förmedlingstjänsten är en tvåstegprocess, först ringer man till tjänsten
och talar om vem det är man vill ringa till, därefter kopplar förmedlingstjänsten och förmedlar
samtalet.
De flesta förmedlingstjänstanvändarna är döva, hörselskadade, dövblinda och talskadade, av
alla samtal till förmedlingstjänsten initieras 85 % av de som har funktionshinder.
En orsak att taltelefonanvändare sällan ringer är att det är för komplicerat för att ringa, även
att beskriva hur det går till.
Omnitor har genomfört en förstudie på uppdrag av Post och Telestyrelsen kallad ”Smidig
inkoppling av förmedlingstjänst” och genomför nu försöksprojektet ”Ring Direkt”, även det
på uppdrag av Post och Telestyrelsen. Förstudiens rapport finns hos
(http://www.pts.se/Dokument/dokumentlista.asp?SectionId=2884 )
Lösningen som projektet arbetar med är att kunna använda ett taltelefonnummer till
förmedlingstjänstanvändaren som automatiskt kopplar samtalet till förmedlingstjänsten med
hjälp av en telefonkopplare.
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Fig 4.2. Imageboard

Fig 4.3. Personas
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4.5

Lagar och krav

4.5.1

Riktlinjer och krav för CE-märkning

1)
Kretskortet för Telefonkopplare konstrueras av företaget Now Electronics vilka
ska se till att kraven för CE märkning följs för kretskortet. P.g.a. att telefonkopplaren
innehåller elektroniska komponenter så måste produkten klara av CE-kraven för dessa för att
CE-märkas. Den ska då uppfylla kraven i EMC-direktivet (89/336/EEG), som tar upp kraven
för elektromagnetiskt strålning och Lågspänningsdirektivet (73/23/EEG) (se appendix V) som
innefattar all elektrisk utrustning som tar upp markspänning. Det finns även direktiv för radiooch teleterminalutrustning (1999/5/EG) som har ”tagit över” ett stort antal produkter som
tidigare låg under ovan nämnda direktiv. Men samtidigt gäller dessa direktiv fortfarande för
produkten när det gäller skydd och säkerhet.
2)
Då det i produktutvecklingen tagits hänsyn till dessa direktiv så ska
godkännandet för CE-märkning kunna ske.
3)
Själva CE-märket ska placeras väl synligt och läsbart på produkten. Märkets
färg får väljas av tillverkaren men det ska minst ha en höjd på 5 mm.

Fig 4.4. Bild på hur CE-Märkning ska se ut

Andra direktiv som ska följas är RoHS direktivet som förbjuder användningen av
kvicksilver, kadmium, bly etc. Även flamskyddsmedel som PBB och PBDE i elektriska och
elektroniska produkter är förbjudna. Bland de produkter som omfattas av direktivet är
telekommunikationutrustning2
Även regler för vem som är ansvarig för skrothanteringen av produkten måste undersökas.
Reglerna finns att ta del av på elektronikförbundets hemsida.3

2

http://www.blyfritt.se/Blyfritt.se_RoHS-direktivet.pdf 2007-05-15

3

http://www.elektronikforbundet.se/?use=publisher&cmd=view&id=783 2007-05-15
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Riktlinjer och krav för godkännande som “Bra hjälpmedel av

Hjälpmedelsinstitutet HI, tillhandhåller och godkänner information och ger riktlinjer till
produkter som är tänkta att fungera som Handikapphjälpmedel. Detta kallas för ”Bra
Hjälpmedel” och är som en säkerhets- och kvalitetsmärkning för produkter innefattande
målgruppen med funktionshinder.
Eftersom ingen produkt liknande Omnitors telefonkoppling har blivit kontrollerad och
godkänd, finns det inte heller några direkta riktlinjer för en sådan produkt. Vi valde då att
undersöka tidigare snarlikna produkter för att få en bild av vilka krav och riktlinjer som
kommer att krävas för att produkten ska kunna bli godkänd.
Ljudgivande och andra tillbehör för döva och hörselskadade. (Översatt sammanfattning av
relevanta riktlinjer och krav från NNH, Nordiska Nämnden för Handikappfrågor)

Riktlinjer
-Designen på ljudgivningen ska vara sådan att icke önskvärda mekaniska resonanser påverkar
ljudkvalitén.
-Batteri eller strömförsörjning i telekopplingens fall är önskvärt att detta ska indikeras.
-Det ska vara möjligt att justera ljudnivån för tillbehöret.

Krav
När det gäller krav om säkerhet etc. följer Hi de europeiska kraven för elektronik, märkning
och klassifikation om farliga substanser.

Kontroller:
Tydning: Användarkontroller ska vara lätta att tyda och läsa av oavsett användarens
funktionhinder.
Placering: Användarkontroller ska vara lätta att nå och användas, även förhindra omedveten
omställning.
Design: Kontrollerna ska vara lätta att använda med tankar om storlek, grepp och mängden
styrka som behövas för att använda kontrollerna.

Service:
Konstruktion: Defekta komponenter och delar ska lätt kunna lokaliseras, och servas. Delar
och komponenter som periodvis behöver bytas ut ska lätt kunna nås och lätt kunna bytas ut.
Sådana reparationer ska ha liten eller ingen effekt på andra delar och komponenter av
produkten. Delar ska inte limmas fast eller liknande utan rimlig orsak
Design: Produkten skall ha attraktiv design, men funktionen är viktigare än attraktiv design.
Produkten skall vara designad efter individens behov. Produkten ska designas så kompakt
som möjligt.
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5 Konceptutveckling
Under design/konceptfasen arbetades det med metoder som brainwriting och brainstorming
för att först och främst skapa funktionella och unika former och geometrier. Eftersom det
fanns krav och önskemål från användargruppen och företaget att produkten skulle kunna
användas av alla och däribland dövblinda användare ställde det krav på produktens tydlighet
och funktionalitet. Detta påverkar till viss grad formen på koncepten. Då ett möjligt problem
med telefonkopplaren var svårigheten att märka/glömma ifall telefonkopplaren var avstängd
eller inte, skulle produkten designas på ett tydligt sätt både taktilt och visuellt. Produkten
skulle då både ge användaren en taktil feedback/indikation genom geometrier som tydligt
kändes samt en visuell feedback via ljus eller färg. P.g.a att den stora användargruppen är
döva eller hörselskadade skulle då endast ljusindiktation eller färger användas istället för
ljudindikation. Då platsen för telefonkopplaren troligtvis kommer att vara vid användarens
dator så behövdes det tas hänsyn till skrivbordets och datorns formuttryck. Efter en mängd
korta skisser och beskrivningar valdes de bästa ut för att börja 3D-modelleras i programmet
Rhinoceros 3D. Detta gav i slutändan ett koncepturval på nio stycken olika telefonkopplare.
Nedan kommer en närmare redogörelse för vardera koncepten.

5.1

Konceptbeskrivning

5.1.1

Krizan-

Konceptet bygger på skjutmetoden. Den har ett enkelt och stilrent formuttryck och passar väl
in i skrivbordsmiljön. Krizan har en silverfärgad skjutknapp som i avstängt läge ligger
längsmed framkanten på produkten. För att aktiveras skjuts knappen in och lämnar då både en
lucka i geometrin samtidigt som ett färgat fält åskådliggörs. Detta skapar både en visuell och
taktil feedback.

Fig 5.1 Konceptbilder av Krizan
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Push Away mini:

Precis som i Krizan bygger konceptet också på skjutmetoden. Skillnaden i funktion är att i
detta fall skjuts knappen ut från produkten och skapar en utstickande knapp som visar ifall
telefonkopplaren är på eller inte. Även i detta fall indikeras aktiveringen visuellt med färgfält
eller ljusindikation i den nu tomma delen. Formen har en rundgeometri och har ett liknande
formutryck som en datormus.

Fig 5.2. Konceptbilder av Push Away mini

5.1.3

Push Away XL

På grund av anpassning till ett rektangulärt kretskort så skapades en utveckling från
föregående koncept. Där denna geometri drogs ut men bibehåller samma funktion. Detta
skapar däremot ett annorlunda formspråk och prioriterar funktion före form. Då en alltför
rund geometri skulle innebära en alltför stor produkt för att inrymma ett rektangulärt
kretskort.

Fig 5.3. Konceptbilder av Push Away XL
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Ramos

Konceptet skapades för att få fram ett billigt och enkelt koncept, som är en fördel när man
arbetar fram en ny produktidé. Konceptet bygger på färdiga komponenter från ELFA. Endast
kåpan behöver tillverkas i formsprutad plast. Aktiveringen sker via knapptryck på den
orangea transparenta knappen som då lyser upp.

Fig 5.4. Konceptbilder av Ramos

5.1.5

Flip

Konceptet har tillsammans med konceptet Dozen arbetat fram efter inspiration från en viss
kaffebryggare. Där knappen var en utmärkt funktion för att taktilt känna om produkten var på
eller av. Vid avstängt läge följer knappen utefter produktens kurvatur och när den aktiveras
åker hälften av knappen upp från produktens kurvatur.

Fig 5.5. Konceptbilder av Flip
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Dozen

Även i detta koncept kom grundinspirationen från en kaffebryggare och har liknande
knappfunktion som konceptet Flip. Konceptet har knappfunktionen på sidan och för att hindra
produkten att glida ifrån när den aktiveras, skall knappfunktionen ha ett lätt motstånd och en
gummiplatta på underdelen.

Fig 5.6. Konceptbilder av Dozen

5.1.7

Rocca

Konceptet grundlåda är liknande Ramos, men i Rocca är knappfunktionen en skjutknapp som
vi tryck åt sidan åskådliggör ett orange färgfält och Rocca aktiveras.

Fig 5.7. Konceptbild av Rocca
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Clapper

Konceptet har ett annorlunda och unikt formspråk där inspirationen är hämtat från
gungbrädan. Tanken var att få fram ett enkelt och tydligt sätt att aktivera telefonkopplaren.
Själva knappen är som en gungbräda där axeln är knappens mitt och där den sida av axeln
man trycker på aktiverar eller avaktiverar telefonkopplaren. Under sidan för inaktivering finns
det ett orange färgfält som åskådliggörs då aktiveringssidan trycks ner och motstående sida
åker upp. Detta gör att telefonkopplaren får en ergonomisk och välanpassad funktion även för
rörelsehindrade då endast ett tryck uppifrån behövs för att både aktivera och inaktivera
telefonkopplaren

Fig 5.8. Konceptbild av Clapper

5.1.9

Kingson

Detta är en vidareutveckling från konceptet Clapper där axeln har flyttats längre bak, för att
vid aktiveringsläget ge större tydlighet ifall produkten är aktiverad. Eftersom gapet mellan
vippan och underdelen blir större och ytan på färgfältet blir mer synligt och får större area än
på Clapper så blir den visuella feedbacken större.

Fig 5.8. Konceptbild av Kingson
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Konceptval

En konceptpresentation genomfördes den 18 april 2007 på Omnitor. P.g.a. att projektgruppen
för telefonkopplaren bestod delvis av döva projektmedlemmar användes två stycken tolkar.
Konceptpresentationen bestod både av en PowerPoint-presentation samt A3-utskrifter med de
nio koncepten från olika vyer. En kort genomgång på ca 15 min resulterade i diskussion och
frågestund. Därefter skulle själva konceptvalet genomföras. Tanken var att en Pugh´s
beslutsmatris skulle användas men då bristen på tid var stor för Omnitormedlemmarna, så
upprättades ej en sådan och valet gick istället till på följande sätt:
Först fick de fyra projektmedlemmarna från Omnitor välja ut tre favoriter vilket ledde till att
vissa av koncepten uteslöts. Därefter fick deltagarna sätta positiva och negativa egenskaper
hos de kvarvarande koncepten. Själva fick vi ge önskemål och propagera för egna favoriter.
De egna favoriterna var koncepten Krizan och Clapper/Kingson. Detta p.g.a. Krizan har en
snygg stilren form och med annorlunda aktiveringsfunktion och för att Clapper har en unik
och annorlunda design, som är funktionell och ergonomisk. Efter snabba diskussioner och
propagerande beslutades det under tidspress (vilket inte är optimalt men intuitivt) att
konceptet Clapper blev valets vinnare. Under diskussionen genomfördes det några ändringar
på Clapper, bland annat att lysindikatorn skall sitta på underdelen för att underlätta
konstruktionen och att färgvalet var fritt och får bestämmas senare.

5.3

FMEA

4)
FMEA ( Failure Modes and Effects Analysis), är en systematisk metod att
förutsäga alla möjliga fel som kan ske när produkten är ute på marknaden.
Genom att utvärdera felens konsekvenser och med hjälp av poängsättning kan
man göra vissa åtgärder som skall genomföras för att hindra felen som kan uppstå.
FMEA är användbar för förbättra och kvalitetssäkra nya produkter under
framtagningsprocessen.
Ett poängsystem med skala 1-10 används för effekt, uppträdandesannolikhet och
upptäcktssannolikhet. Dessa tre faktorer multipliceras och summan blir risktalet.
Vid utvärdering går man genom vilka åtgärder man kan göra med de felorsaker som har fått
högst risktal. Låga risktal är signalerar på en god process.
Efter utvärderingen (se Appendix I) visade det sig att alla utom en felorsak fick lågt risktal,
Denna var om kontakten mellan telefonen och datorn inte fungerade. Detta gör att användaren
inte kan upptäcka felen och att det måste finnas en lysindikator som signalerar att kopplingen
fungerar väl. Hur det skall åtgärdas står under rubriken framtida arbete och förbättringar.
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6 Tekniken och Elektroniken
Under projektet gång kom ett önskemål från Omnitors handledare Gunnar Hellström att en
fungerande prototyp skulle byggas tillsammans med konsultföretaget NOW Electronics, Kista
som skulle stå för elektronikutvecklingen i telefonkopplaren.
De utvecklade ett kopplingsschema ( se appendix 2) och tillverkade därefter kretskortet till
prototypen.

6.1

Utveckling av kopplingschema

Gustaf Orest, NOW Electronics beskriver hur kopplingschemat och kretskortet fungerar
Apparaten är anpassad för att anslutas till allmänna telenätet (PSTN-Public Switched
Telephone Network).
Då apparaten skall anslutas vidare till extern utrustning (PC) måste in- och utgångar skiljas
galvaniskt från telenätet för att undvika jordslingor samt säkerställa god personsäkerhet.
Optokopplarna U2 och U4 utgör den galvaniska isolationen.
Kretsen U1 kommunicerar med telenätet, sänder data till och från U2 respektive U4 och får
sin strömförsörjning från telenätet via likriktaren D1 samt en diskret regulator (Q1 och Q2).
Två optokopplare är nödvändigt för full duplex, dvs. samtidig kommunikation i båda
riktningarna.
Kretsen U5 tar mot och sänder audio via förstärkarna U6A och U6B, känner signal för
inkommande samtal etc. J2 och J3 är 3,5 mm (”minitele”)-kontakter av samma typ som är
standard på konsumentljudkort till PC. U5 har en även en del funktioner, som tex.
identifikation av samtalstyp, som inte nyttjas i Clapper.
Lysdioden D6 drivs av komparatorn U3A, vilken drivs hög vid signal på audioutgången J2
eller genom att det ringer (inkommande samtal).

6.2

Exempel på användning

För att lättare kunna beskriva hur telefonkopplaren underlättar kommunikation mellan döva
och hörande, så poneras ett exempel:
”En svensk familj som består av mamma, pappa och två söner varav en är döv, får ett samtal
via den analoga telefonen och mamman svarar. Det visar sig att det bästa vore att den
personen som slog samtalet talade med den döva sonen istället då detta berör mest denna.
Mamman informerar om att sonen är döv och måste använda sig av en tolk. Med hjälp av
telefonkopplaren kan nu mamman koppla det analoga samtalet via telefonkopplaren till
datorns ljudkort för att därifrån koppla upp datorn mot förmedlingscentralen. Ljudet mellan
tolk och hörande person sker då via datorns ljudkort. Den döva sonen konverserar med tolken
via exempelvis videotelefoni via datorns webkamera och den hörande personen samtalar med
tolken.”
Som det är idag skulle mamman behövt bett den hörande personen att ringa upp tolkcentralen
och be de ringa upp sonen, eller att sonen skulle får göra samma sak. Det blir en väldigt
omständlig procedur.

16

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 2

Telefonkoppling
KTH STH, Campus Telge

Rickard Barrefelt och Johan Wallin
Examensarbete

Telefonkopplare

Fig 6.1Beskrivning av hur ”Ring Direkt”-projektet fungerar tillsammans med Clapper.
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7 Prototypframtagning
Prototypen utvecklades först i 3d-modellerad väg på datorn och programmet Rhinoceros 3d.
Där fick man en bild av mått, vinklar, form och funktion. Efter en färdigmodellerad 3ddatamodell skulle denna friformas i KTH-friformningsmaskin på Campus Telge.
Friformning arbetar på ett sådant sätt att den bygger lager för lager i ABS-plast och bygger
även stödmaterial för att få modellen stabil under själva friformningen. Detta stödmaterial
tvättas sedan bort i natriumhydroxid och kvar blir endast ABS-plasten i en vit eller svart
variant. Denna bör sedan efterbearbetas med slipning eller liknande för att få önskad yta. När
man friformar en modell behöver man ej tänka på släppningsvinklar vilket även inkluderar
negativa sådana.

Fig 7.1. Prototyp Clapper (till vänster) , modell Clapper version 2 (till höger)

7.1

Placering och konstruktion

Först friformades en första variant av telefonkopplaren koncept Clapper, som testversion för
att se om funktionen blev önskvärd. Modellen kopplades på en önskvärd strömbrytare och gav
lyckligtvis den funktion som önskades. Däremot märktes att förbättringar bör genomföras
gällande godstjocklek och stödbalkar. Ett flertal olika modeller skapades vilka gav idéer och
förståelse för hur den slutliga prototypen borde se ut. Även tankar kring montering etc.
avgjorde utförande på prototypen. Prototypen fick då innehålla två ytterligare, paneler till
kontaktdonen och lysdioden
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Problem med vissa konstruktionsidéer

Långa funderingar och diskussioner fördes om konceptets mekanik där problemet var att få
vippan sitta fast på underdelen. Många av lösningarna sprack då dessa inte går genomföra när
man ska formspruta produkten men fungerar dock när man friformar.
Ett mycket stort problem var valet av strömbrytare. Önskemålet var att få så bra taktil
feedback som möjligt när man aktiverar telefonkopplaren, samtidigt kunna använda en så
liten strömbrytare som möjligt. På grund av detta blev det stora konstruktionsproblem, då
även den stora vippan skulle vara fäst i underdelen av telefonkopplaren. Diskussionerna kring
olika typer av axlar fördes men en sådan skulle skapa konflikt med positionen av
strömbrytaren. Det blev även svårt att uppfylla önskemålet kring den taktila feedbacken. Efter
många olika konstruktionidéer och samtal med lärare föreslogs det att det skulle användas en
vippströmställare som finns på de flesta väggknappar till bl.a. rumsbelysning. Detta visade sig
vara en utmärkt lösning där man gör hela överdelen solid tillsammans med fästen på mitten av
vippan. Fästen ska därefter fästas fast i vippströmbrytaren genom att de trycks ner i
strömbrytarens hålfästen.

Fig 7.2. Friformade delar till ”Clapper”-prototypen. Från vänster: vippa, underdel,
bottenplatta, kontaktdonspanel, indikatorpanel

Tillsammans med elektronikföretaget NOW Electronics som gör kretskortet till produkten,
framstod beslutet att använda fyra stycken kontaktdon, (dessa finns att ta del av i ELFAkatalogen)

Fig 7.3 Chassidon (artikelnummer, 42-051-59), två stycken jack (artikelnummer, 42-701-04) och RJ-11 ( ELFA). Även indikatorn kommer från ELFA, Lysdiodlampa (artikelnummer, 75314-78).

Då kontaktdonen ska sitta så mycket i ytterkant med godset i underdelen som möjligt och
detta gäller även indikatorn på motsatt sida skapas ett monteringsproblem.
Monteringsproblemet uppkommer då bottenplattan med det monterade kretskortet ska skjutas
vertikalt upp i underdelen. Då kommer kontaktdonen att stöta emot godset i underdelen. Detta
problem löstes med att skapa ett tomrum/hål i underdelen på kortsidorna och invändigt ha
spår för att kunna skjuta in en panel för kontaktdonen och en för indikatorn. Panelerna
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monteras på kontaktdonen då de är monterade på kretskortet och förs sedan in underifrån i
spåren i underdelen av telefonkopplaren.
En annan lösning var att använda en liten vippa (Från ELFA, fabrikat
Fujisoku, se fig 7.4) som skulle skifta läge med hjälp av att överdelens
mitt skjuter vippan fram och tillbaka.
Överdelen sitter fast med hjälp av ett mönstrat hål på underdelens mitt
som hindrar överdelen från att lossna i vertikalt läge. Därefter monteras
detaljen innehållande färgindikatorn med underdelen och har flikar som
hindrar överdelen att förflyttas i sidled. På det sättet sitter överdelen fast
(se fig 7.5 ). Nackdelen med detta är att den inte ger lika
Fig 7.4. Fujisoku, acrtikelnummer 35-350-02
bra motstånd när man aktiverar telefonkopplaren. Denna
lösning finns nu på modell Clapper version 2.

Fig 7.5. hålen och fästen på version 2

7.1.2

Material och Tillverkningsmetoder

Produkten skall formsprutas, dels för att formsprutning är den vanligaste metoden för
tillverkning av termoplaster och dels för att metoden är bra till både massproduktion och
komplicerade geometrier. Formsprutning tillverkar produkten i ett enda bearbetningssteg som
betyder att man slipper efterbearbeta avancerade bearbetningsmetoder som t.ex. stansning.
ABS (akrylnitrilbutadienstyrensplast) är materialvalet till produkten, som uppvisar en god
kombination av mekaniska och kemiska egenskaper.
Plasten används i vanliga fall i bl.a. kåpor till kontorsmaskiner, telefoner och dammsugare.
ABS är utmärkt om man vill att plasten skall metalliseras, vilket betyder att man vill få
plasten att ge ett metalliskt intryck.
När man tittar på materialkostnader är priset mycket låg om man jämför med andra
plastmaterial. Kostnader för att tillverka prototypen är ungefär 300 000 kr plus 12-15 kr per
sats exklusive färgtryck. Om man väljer tillverka en serie på 1000 blir priset ca 315 kr/styck
exklusive färgtryck.
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8 Processbeskrivning
Målet med detta projekt var att skapa och utforma koncept för telefonkopplaren, samt att
utveckla en modell i full skala. Dessa mål har även utökas under projektets gång då
önskemålen blev större och bredare. I början av projektet så samlades information och
diskussioner fördes om viktiga tyngdpunkter i produkten. Inspiration söktes och resulterade i
en imageboard och s.k. Personas skapades för att få en imaginär målgrupp att hela tiden ha i
åtanke, när koncepten utvecklades. Då stor del av Omnitors personal är hörselskadade, döva
eller har stor kunskap inom området så var detta till stor hjälp och av stor vikt när tankar kring
användarproblem diskuterades.
Efter inspirationsrundor både elektroniskt och ute i detaljhandeln så började brainstorming
och brainwriting att genomföras. En stor mängd skisser genererades och gav inspiration och
idéer åt ytterligare skisser och koncept.
Resultatet blev att nio stycken fullständiga koncept utvecklades och 3d-modellerades. Dessa
koncept presenteras sedan i konceptpresentationen inför Omnitors Ring Direkt projektgrupp.
En presentation via både Power Point och A3-utskrifter gav gruppmedlemmarna en bild av
varje koncept för att därefter kunna besluta sig för ett av koncepten som skulle generera en
modell.
Konceptvalet blev till slut konceptet Clapper (se kap. 6.1.8) med vissa tillägg och
modifikationer. Då Omnitors vilja är att skapa en färdig produkt under Ring Direkt projektets
tidsplan (fram till 2007-09-01) så var önskemålet nu större än det uppsatta målet med
examensarbetet. Önskemålet var nu att en fungerande prototyp skulle tillverkas. För att
utveckla den obefintliga elektroniken och kretskortet kontaktades företaget NOW Electronics.
Clapper skulle nu bli en fullt fungerande prototyp.
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9 Resultat
Resultatet av telefonkopplaren blev en unik,
ergonomisk, funktionell omkopplare som är
anpassad efter olika funktionshinder för att
försöka uppnå Omnitors vision om att
informationsteknologi ska vara tillgängligt för
alla. Färgvalen är anpassad efter PC-datorer och
även efter Apple IMac, allt för att få Clapper att
bli en del av den normala skrivbordsmiljön. Det
finns även möjligheter att fästa Clapper på
väggen då skruvinfästen sitter på baksidan.
Clapperkonceptet blev konstruktionsutvecklat för
att kunna bli formsprutad. Konceptet är även
monteringutvecklat för möjliggöra enkel
montering av Clappers delar. På fig. 9.2 och 9.3
kan man se hur monteringen av Clappers olika
delar kan vara möjlig.Två versioner av
konceptet utvecklades vilket resulterade i att två
olika typer av monteringar behövs.

Fig 9.1. Miljöbild, Clapper i skrivbordsmiljö

Det fullständiga prototypen utvecklades och
byggdes med en mycket större och robustare
strömbrytare (se.fig 9.4 , mörk Clapper) än
modellen av den andra konstruktionen av
Clapper (se fig 9.4. vit Clapper).

Gällande godkännande för CE-märkning och
”Bra Hjälpmedel” så anses det att ett sådant
godkännande inte borde vara ett problem då
krav och rekommendationer har tagits i åtanke
under produktutvecklingen.

Fig 9.3. Beskrivning på montering, vit Clapper version 2
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Fig 9.2 sprängskiss på version 1, mörk Clapper

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 2

Telefonkoppling
KTH STH, Campus Telge

Rickard Barrefelt och Johan Wallin
Examensarbete

En redovisning av examensarbetet genomfördes på KTH, Campus Telge föreläsningssalar
inför handledare och övriga intresserade. Även en visning av prototypen och modell
genomfördes på Omnitors lokaler i Hammarby Sjöstad.

Fig 9.4 Slutliga Clapperversionerna
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10 Slutsats
Att arbeta med hjälpmedel för funktionshindrande kräver omfattande dialog och samarbete
med kunniga inom området, då det är de funktionhindrande som ska vara nöjda med
produkten. Detta kräver stor målgruppsanalys samt en ödmjukhet inför användarnas åsikter.
Att utveckla en ny produkt i detta fall en telefonkopplare från grunden kräver mycket tid och
arbete. Projektets tidsplan på tio veckor för två personer är i minsta laget. Samarbete med
externa företag kräver stor framförhållning och planering. Även att beställa alla delar till
prototypen och dylikt tar ofta längre tid än beräknat.
Analysen har visat att behovet av en telefonkopplare finns då dagens omständliga procedur
resulterar i att folk hämmar sig för att ringa till en döv person. Behovet i familjer med döva
medlemmar är stort då flera kommunikationssätt används och där en telefonkopplare
verkligen underlättar kombination av flera teleprodukter.
En viktig del i projektet var att se till att telefonkopplaren var anpassad till så stor målgrupp
som möjligt. Att användare med flerhandikapp och andra handikapp än dövhet kunde använda
produkten utan större svårigheter. Detta avgjorde till stor del konceptvalet till att bli koncept
Clapper som anses vara en funktionellt, ergonomisk och lättanvändbar telefonkopplare som är
anpassad till en stor målgrupp. Något som tyvärr inte blev genomfört var en planerad Pughs
beslutsmatris under konceptvalet.
Samarbetet för elektroniken med Now Electronics var nödvändig för att se till att få fram en
prototyp. Ett stort informationsutbyte mellan parterna gav upphov till flera förändringar under
projektets gång och förbättrade stort konceptet Clapper.
Målen och kraven för examensarbetet har följts och har till och med utökats under projektets
gång och gruppen är mycket nöjda med resultatet
Den unika formen och designen på Clapper är något som skulle kunna passa till ytterligare
produkter för att bilda en produktfamilj. Ett exempel på en ytterligare produkt i Clapperfamiljen är en headset omkopplare

Fig 10.1. Clapper version 2 och 1
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11 Framtida arbete och förbättringar
När man tittar på prototypen och modellen som har tagits fram, har modellen det utseende
som var tänkt från början. Vinkelomslag är mycket större med en enkel vippströmbrytare än
prototypens starkströmställare. Vinkelomslaget på brytaren avgör hur stor vinkeln på gapet
blir mellan överdelen och färgindikatorn, desto större gap desto bättre uppmärksamhet. Under
projektet gång ansåg man att vippan hade ett för svagt motstånd och feedback när man byter
läge, därför valde man att jobba vidare med starkströmbrytaren till prototypen.
Modellen har i nuläget ett bra motstånd, detta på grund av materialets friktion mot varandra.
Motståndet och feedbacken kommer alltså försämras efter ett tag.
Den bästa lösningen är att ta fram en mindre variant av starkströmbrytaren med ett större
vinkelomslag.
I kap. 5.3 om FMEA togs det upp att en förbättring som bör genomföras är att införa en
lysdiod eller använda samma lysdiod till att visa att telefonkopplaren fungerar väl eller inte.
Det skulle alltså behövas indikeras att nu fungerar telefonkopplaren som den ska eller nu
fungerar den inte.
Produkten kommer att ha fyra sladdar, vilket anses vara för många. En möjlighet skulle kunna
vara att utnyttja bluetooth-tekniken och därmed få bort tre av sladdarna. Strömförsörjningen
kan ges via USB-porten på datorn. Detta ger en utmärkt möjlighet att kommunicera i vilken
miljö som helst med sin bärbara dator och mobiltelefon. Idag är en trådlöst produkt något
som företag eftersträvar. I framtiden kan detta leda till att telefonkopplaren känns
gammalmodig med sladdar jämförs med trådlösa produkter.

25

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 2

Telefonkoppling
KTH STH, Campus Telge

Rickard Barrefelt och Johan Wallin
Examensarbete

Källförteckning
Bok och rapportreferenser:
Smidig inkoppling till förmedlingstjänsten, förstudie utförd av Omnitor
http://www.pts.se/Dokument/dokumentlista.asp?SectionId=2884 2007-05-29
Ullman, Erik (1997) Materiallära, ISBN: 91-47-00157-7
Nordiska Nämnden för Handikappfrågor, NNH, Basic requirenment specifications for
assistive devices for hearing-impaired and deaf induviduals, 1st edition, 1996

Referenser till muntliga källor
Per Mehlqvist Swedish Plastic Center, per.mehlqvist@spc.se
Gustaf Orest, NOW Electronic, gustaf.orest@now.se
Pieter Grebner, Universitetsadjunkt, KTH Campus Telge

Referenser till elektroniska källor
PIR:s plastskola http://www.plastinformation.com/2006_PDF/Plastskolan.pdf 2007-04-10
Ushers syndrom http://www.sos.se/smkh/1998-29-076/1998-29-076.htm 2007-05-23
Info om döva http://www.stockholmsdf.org/info.htm 2007-05-23
http://www.blyfritt.se/Blyfritt.se_RoHS-direktivet.pdf 2007-05-15
http://www.elektronikforbundet.se/?use=publisher&cmd=view&id=783 2007-05-15

Bild- och tabellhänvisningar
Fig 4.4 http://expowera.com/mentor/eu/cemarkning.htm 2007-05-15
Fig. 7.3 och 7.4 är tagna från www.elfa.se
Fig. 2.1 och 6.1 är tagna från ”Smidig inkoppling till förmedlingstjänsten”-powerpointpresentation
Fig. 4.1 finns att hämta på www.gear4.com ´s hemsida
Appendix I Thomas Meldert fria excel-mall för FMEA har hämtat hem från
http://www.meldert.se/se/solutions/downloads.html 2007-04-24
Framsidan bild finns i original på
http://www.nll.se/upload/IB/op/orksy/synohorsel/tolkc/Hemsida/HAND_MON.JPG 2007-06-01
Övriga bilder är gjorda och tagna av projektmedlemmarna.

26

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 2

Telefonkoppling
KTH STH, Campus Telge

Rickard Barrefelt och Johan Wallin
Examensarbete

-

Appendix I FMEA

FMEA
Document name

Date

Issued by

Issue

Approved by

Document status

Clapper
Part no

Component

Function
RPN 200 RPN 100 -199
RPN 1-99

Pos.

POTENTIAL
FAILURE MODE
vippan lossnar

POTENTIAL
CAUSES
Fästen går av

POTENTIAL
EFFECTS
Strömställaren
slutar fungera

DETECTION
METHOD
SEV
Funktionskontroll
8

Telefonkoppling

Adaptersladden
lossnar

Ingen
strömförsörjning

Produkten
fungerar inte

Funktionskontroll

SignaltonIndikatorn

Slutar lysa

Brinntiden går ut

ger ingen
indikation

SignaltonIndikatorn

Tappa kontakten
med kretskortet.

Utomstående
stötar

Telefonkoppling

Ej kontakt med
datorn/telefon

Telefonkopplare

FUNCTION
Strömbrytaren

Recommended
RPN
Action(s)
32 Hållbart material,
nödvändiga
dimensioner på
fästen

OCC
4

DET
1

SEV

OCC

DET

RPN
0

8

6

1

48

Lätt att sätta
tillbaka
strömförsörjningen

0

Funktionskontroll

6

1

2

12

Måste lämnas in
för byta diod.

0

ger ingen
indikation

Funktionskontroll

6

4

2

48

Måste lämnas in.

0

Ej inkopplad

Produkten
fungerar inte

Funktionskontroll

8

6

6

288

Skapa en
kopplingsindikator

0

Vätskeskada

Spillda vätskor, ex
Kaffe

Kortslutning

Uppmärksamhet

8

3

3

72

Minimera springor
och hål.

0

Telefonkopplare

Sprickskada

Utomstående
stötar

Större risk för
ytterligare fel

Uppmärksamhet

6

2

3

36

Hållbart material

0

Strömbrytaren

Vippan fastnar

Damm och smuts

Problem att
aktivera

Funktionskontroll

5

4

2

40

Vippan skall vara
uttagbar.

0

Srömbrytaren

Fästen går av

Vid montering och
demontering

Strömställaren
slutar fungera

Funktionskontroll

7

4

1

28

Nödvändiga
dimensioner på
fästen

0
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Appendix II Kopplingsschema kretskortet
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Appendix IV CE-märkning

CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet
Från http://sektion-vhf.ssa.se/hf/lvd-direktiv.htm 2007-05-15
EUs lågspänningsdirektiv(LVD) måste tillämpas för
elektrisk utrustning och materiel som placeras på
marknaden inom EU och EES.
Enligt direktivet skall de som sätter elektriska
produkter/materiel på marknaden inom EU ansvara för
att ta fram tillhörande teknisk dokumentation och
säkerställa att producerade varor uppfyller direktivets
krav.
http://www.sp.se/sv/index/services/safety/lvd/Sidor/default.aspx
2007-05-15

Lågspänningsdirektivet
Från http://sektion-vhf.ssa.se/hf/lvd-direktiv.htm 200705-15
Lågspänningsdirektivet (LVD) säger att elmateriel avsedd att användas vid en
märkspänning av 50-1 000 Vac (växelström) eller 75-1 500 Vdc (likström) ska uppfylla
vad man kallar "en god säkerhetsteknisk praxis". Direktivet har utfärdats av Europeiska
kommissionen och syftar till att ge enhetliga regler för elsäkerhet inom EU/EES.
Reglerna har införts i svensk lagstiftning genom ellagen, elmaterielfrordningen och
Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Skyddskraven föreskriver att elektriskt materiel ska vara
så konstruerad att den inte utgör någon risk för människor eller egendom när den är
korrekt installerad och underhållen och används för avsett ändamål. Säkerheten ska kunna
bevisas och dokumenteras för att materielen ska få släppas ut på marknaden.
5)
Från I januari 1997 gäller enbart den nya kontrollordningen, vilket alltså
innebär att all elmateriel ska CE-märkas. Förordningarna ger Elsäkerhetsverket rätt att
utfärda föreskrifter om skyddskrav, kontroll och märkning. Elektrisk och elektronisk
materiel omfattas normalt även av EMC-reglerna för elektromagnetisk kompatibilitet. De
finns beskrivna på ett separat faktablad.
EMC-direktivet
Från http://www-v2.sp.se/sv/SPMaskin/emc_direktivet.htm 2007-05-31
6)
Från och med den första januari 1996 fick maskintillverkaren ytterligare ett
direktiv att ta hänsyn till vid sin maskinkonstruktion. EMC-direktivet behandlar
maskinens förmåga att via elutrustningen stå emot vissa elektromagnetiska störningar
samtidigt som den inte får orsaka elektromagnetiska störningar över en viss nivå.
7)
Dessa regler gäller för alla apparater. En apparat är alla elektriska och
elektroniska apparater liksom utrustning, system och installationer som innehåller
elektriska eller elektroniska komponenter. Ett system består av flera apparater som satts
samman för ett speciellt ändamål och släpps ut på marknaden som en enhet. En
installation däremot består av flera system som satts samman på en viss plats för ett
gemensamt syfte men som inte släpps ut på marknaden som en enhet. Komponenter
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omfattas inte såvida de inte har en egen funktion för slutanvändaren. Alla i handelskedjan
har ansvaret för de produkter som släpps ut motsvarar kraven.
De tekniska kraven i direktivet är inte specifika utan finns att hämta i standarder.
Standarder för provning av emission och immunitet finns för både industri- och offentlig
miljö.
8)
För att få sätta apparater på marknaden krävs först och främst en teknisk
dokumentation som visar att man har följt en harmoniserad standard och hur den har
följts vid konstruktion och tillverkning. Man kan också välja att inte följa en standard
eller bara delvis. Då måste man visa ett certifikat eller teknisk rapport från ett behörigt
organ som har provat produkten. Därefter kan man CE-märka sin produkt. För att visa att
man har uppfylllt alla krav skall också en försäkran om överensstämmelse kunna visas
upp. Den skall innehålla tillverkarens namn och adress samt de dokument man hänvisar
till för att bevisa överensstämmelsen.
9)
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Sammanfattning
SOS-testerna genomfördes i styrda tester för alla tre förmedlingstjänsterna, syftet var att
undersöka hur nya Ring direkt-metoder kunde påverka larmsamtal genom förmedlingstjänst.
Metoden för undersökningen var att låta testpersoner ringa till en simulerad larmcentral med
både gammal och ny metod.
Användarna blev väldigt positiva till Ring direkt-metoderna, framför allt till bildtelefonin.
Även larmoperatörerna var glada över att kunna se den skadedrabbade i bild. Bilden är väldigt
viktig både för operatören och den skadedrabbade, och slutsatsen är att det finns goda
anledningar till att fortsätta undersökningen inom detta område.

Beskrivning av testerna
Testerna med SOS Alarm genomfördes den 16 oktober 2007 med följande personer:
-

3 testanvändare för bildtelefoni
3 testanvändare för texttelefoni
2 testanvändare för Teletal
2 larmoperatörer från SOS
2 teckenspråkstolkar
1 texttolk
Teletal

Testerna genomfördes hos Omnitor på följande sätt:
-

Tre separata rum: uppringare, tolk, SOS-operatör. I 3G-testerna gjordes uppringningen
utomhus istället för i ett separat rum.

-

Varje testanvändare fick genomföra två eller tre simulerade larmsamtal, se tabell X
nedan.

-

Tidtagning gjordes på alla samtal. Klockan startades när larmoperatören svarade,
mellantid togs när larmoperatören gjorde utlarmning till ambulans, brandkår eller
liknande. Klockan stängdes av när samtalet avslutades.

-

Efter varje samtal fick användare, tolk och SOS-operatör besvara en enkät om hur
samtalet fungerade

Tabell över samtal och kopplingstyper:
Teknik
Kopplingstyp
Bildtelefon Nuv. förmedlingsmetod
Ring direkt-metoden
3G-telefon
Texttelefon Ingen förmedling
Nuv. förmedlingsmetod
Ring direkt-metoden
Tala direkt med förmedlare
Teletal
Tabell 1

Antal testsamtal
3 pers x 1 samtal
3 pers x 1 samtal
3 pers x 1 samtal
3 pers x 1 samtal
2 pers x 1 samtal
2 pers x 1 samtal
1 pers x 2 samtal
2 pers x 2 samtal

Rapport om SOS-testerna (Ring direkt)
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Närmare beskrivning av kopplingstyperna finns i respektive sektion nedan. Samtliga testfall
finns under rubriken Testfall nedan.

Bildtelefonsamtal
Metod
Bildtelefonanvändaren provade att ringa tre olika typer av samtal mot SOS alarm:


Nuvarande förmedlingsmetod
Användaren ringer till förmedlingstjänsten och ber denne att ringa vidare till SOS
Alarm



Ring direkt-metoden
Användaren ringer till SOS Alarm som själva kopplar in förmedlingstjänsten för
bildtelefoni



3G-telefon
Användaren ringer med 3G-telefon till SOS Alarm som kopplar in förmedlingstjänsten
för bildtelefoni

Sammanfattning av bildtelefontesterna
Både tolken och användarna var vana vid det gamla sättet att användarna ringde upp
förmedlingstjänsten som kopplade samtalet vidare till SOS Alarm. Det gjorde att det kändes
mer förvirrande att använda trepartsamtal då alla var med samtidigt (dvs larmoperatören,
förmedlingstjänsten och användaren) i bildskärmen. Det var svårt i början för alla att veta var
man ska titta och hur man ska börja i samtalet.
Den stora fördelen med Ring direkt-metoden var ändå att alla kunde få feedback, och att SOSpersonalen kunde se när tolk och användare pratade med varandra. Det gjorde att SOSpersonalen förstod när de skulle vänta innan de skulle säga nästa mening. Det underlättade
hela turtagningen.
Alla var nöjda med möjligheten till 3G-samtal, dock upplevde användaren och larmoperatören
att det var jobbigt att kommunicera pga. dålig videokvalitet i 3G. Tolken tyckte att det var
svårt att se, men hade ändå inga problem att tolka samtalet.

Nuvarande förmedlingsmetod
Användarna
Det var tryggt och vant att ringa på det sättet, men samtidigt opersonligt att bara se tolken,
inte larmoperatören i bildtelefonen. Det tog lång tid att komma fram men de kände sig trygga
i att kontakta sos alarm. Det tog tid innan sos alarm förstod vad de behövde hjälp med.
-

Lite långsammare än direktsamtalet.
Jag kom fram – det är huvudsaken.
Rapport om SOS-testerna (Ring direkt)
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-

Bra, kändes nästan fördelaktigt att inte se larmoperatören.
Längre tid innan man fick kontakt.
I chocktillstånd blir man fokuserad på tecken som tolken inte alltid känner till.
Lite för segt, borde kunna komma fram fortare.
Bra, flytande.
Längre tid innan tolken kopplades in, ej beredd på samtal heller.
Det är skönt att bara ha en person, dvs förmedlingstjänsten att prata med men man får
vänta på att komma i kontakt med tolken.

Larmoperatörerna
Samtalet fungerade bra, det var mycket lätt att förstå vad den drabbade personen behövde
hjälp med och det var mycket lätt att ställa frågor.
Tolkarna
Samtalen fungerade mycket bra, det var mycket lätt att förstå vilken hjälp den drabbade
personen behövde, man förstod helt och hållet direkt vad det handlade om och det var mycket
lätt att förstå vad saken gällde under samtalet. Det var mycket lätt att ställa frågor från den
drabbade till larmoperatören. Tolken extrafrågar/kollar vissa saker för att vara säker

Ring direkt-metoden
Användarna
Det tog kortare tid att komma fram och de kände sig relativt trygga i att kontakta SOS alarm.
Dock kände de sig mer osäkra när de kontaktade SOS alarm då detta nya sätt kändes lite
förvirrande, det är en ny metod som gör att användaren inte är van.
Med det gamla sättet tog det tid att komma fram till SOS alarm via förmedlingstjänsten. En
användare ville se förmedlingstjänsten först men en annan tyckte det var svårt att se två
ansikten samtidigt. Med det nya sättet var det lättare att få feedback.
-

Inte samma feedback när det var bara förmedlingstjänst med i samtalet, föredrar
trepartsamtal – vill gärna se den man pratar med. Det är mer personligt att ha SOS
alarm med i samtalet, alla ser mig o det känns bra att larmoperatören ser mig. Jag blir
lugnare. Man förstår direkt var man ska börja.

-

Det är bättre att SOS alarm kommer in först. Annars är det tryggt att se sos alarm när
det är panikartat – skönt att veta att man kommit fram men det var jobbigt att vänta på
förmedlingstjänsten.

-

I trepartsamtal är det svårt att se var man ska börja. Det borde vara olika storlekar på
rutor där det finns förmedlingstjänsten i, användaren och sos alarm.

Larmoperatörerna
Larmoperatören tyckte det var en fördel att kunna se brukaren direkt men det tar tid att koppla
in förmedlingstjänsten. Hon ville se vad som har hänt, vad som händer omkring och se om det
finns folk omkring. Det var väldigt lätt att uppfatta situationen med denna metod.
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-

Samtalet fungerade bra, det var mycket lätt att förstå vad den drabbade personen
behövde hjälp med, mycket lätt att ställa frågor och mycket lätt att koppla in
förmedlingstjänsten.

-

Det tog lite tid innan hela samtalet kom igång, och det var lite svårt att veta vem jag
skulle titta på men det var mycket lätt att koppla in förmedlingstjänsten.

-

Den som är viktigast för larmoperatören att se är användaren, samma sak för
förmedlingstjänsten medan användaren vill se tolken i en större ruta och
larmoperatören i en mindre ruta.

Tolkarna
- Samtalen fungerade bra, det var mycket lätt att förstå vilken hjälp den drabbade
behövde, man förstod nästan helt och hållet vad det handlade. Det var även mycket lätt
att förmedla frågor från larmoperatören till den drabbade.
-

Kommentarer var att det var svårt att teckna framstupa sidoläge, bättre ha en större
bild på den döve brukaren, liten bild på tolken och liten bild på larmoperatören. Det
var lätt att röra till det i en stressig situation.

-

Man var osäker på om larmoperatören såg mig i bilden. Det var i alla fall lättare med
turtagning när hon såg att jag tecknat klart, samma sak med brukaren.

3G-telefon
Den stora kommentaren i 3G-testerna var kommunikationssvårigheten. Kvaliteten på 3Gsamtalen är låg vilket gör att teckenspråkshastigheten går ner. Bättre bildkvalité och bättre
hastighet gör att alla parter förstår helt och hållet vad som händer.
Användarna
Användarna upplevde att SOS alarm förstod ganska bra vad de behövde hjälp med, men det
tog lång tid att förklara det för dem beroende på svårigheter att teckna snabbt i 3G-telefonen.
-

Svårt att se och göra sig förstådd direkt. Teckna med en hand.
Svårt se tolken i jämn flöde.
Bra kunna nå sos alarm på alla möjliga sätt.
Upplevdes mer osäkert eftersom svårare prata i 3G. Jo, även om jag inte kände mig
säker på om tolken översatt rätt.
Mycket hänger på hur bra ens mobil är. Bildmässigt.

Larmoperatören
Samtalet fungerade bra, de upplevde det var mycket lätt att förstå vilken hjälp den drabbade
behövde, och det var mycket lätt att ställa frågor till den drabbade för att kunna ge rätt hjälp.
-

Lyckades inte vidarebefordra frågor till den skadade och även meddela den skadade
att hjälp är på väg.
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Tolken
- Samtalet fungerade bra, det var lätt att förstå vilken hjälp den drabbade behövde under
samtalet och förmedlaren förstod direkt vad det handlade om.
-

Det var mycket lätt att förstå vad saken gällde under samtalet. Det var även mycket
lätt att ställa frågor från larmoperatören till den drabbade.

-

Mycket svårt att se i 3G! Speciellt när brukaren tecknar med en hand. Stora rutor på
bilden. Hjälper det om man har mindre bild?

Tider
Nedanstående tider för larm och avslutat samtal registrerades:
Bildtelefoni
Fall

Larm

Avslutat

1

02:30

03:48

2

03:24

03:24

3

02:35

04:52

4

01:14

03:00

5

03:20

03:49

6
04:36
Tabell 2

05:10

Medeltid för larm:
Medeltid för avslutat samtal:

02:56
04:00

3G-telefon
Fall

Larm

Avslutat

1

01:44

04:19

2
01:37
Tabell 3

04:32

Medeltid för larm:
Medeltid för avslutat samtal:

03:48
05:54

Texttelefoni
Sammanfattning av texttelefoniförsöken
Testpersonerna var ganska nöjda med nuvarande funktion, att kunna ringa direkt till SOS.
Dock tyckte larmoperatörerna det var skönt att slippa skriva. Tala direkt visade sig vara en
metod som gav riktigt snabba samtal.
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Direktsamtal till SOS
Användarna
- Samtalet fungerade bra, och det gick mycket snabbt innan SOS alarm svarade. Det
kändes mycket säkert att kontakta SOS alarm som förstod helt och hållet vad de
behövde hjälp med. SOS alarm förstod snabbt vad som hade hänt.
Larmoperatörerna
- Samtalet fungerade mycket bra, det var mycket lätt att förstå vilken hjälp den
drabbade behövde och det var mycket lätt att ställa frågor till den drabbade för att
kunna ge rätt hjälp.

Nuvarande förmedlingsmetod
Användarna
- Samtalet fungerade ganska bra och det tog tid innan man fick kontakt med SOS alarm.
SOS alarm förstod helt och hållet vad de behövde hjälp med men de kändes sig lite
osäkra när de kontaktade sos alarm.
Larmoperatörerna
- Samtalet fungerade bra, det var ganska lätt att förstå vilken hjälp den drabbade
behövde, och det var mycket lätt att ställa frågor till den drabbade för att kunna ge rätt
hjälp.
Förmedlare
- Samtalen fungerade ganska bra och det var mycket lätt att förstå vilken hjälp den
drabbade behövde under samtalet. När samtalet var inkopplat, förstod de helt och
hållet vad det handlade om. De upplevde det var mycket lätt att förstå vad saken gällde
under samtalet. Det var mycket lätt att ställa frågor från larmoperatören till den
drabbade.

Ring direkt-metoden
2 av 3 testanvändare tyckte denna metod var bättre, den sista användaren föredrog direkt
textkommunikation med SOS.
Användarna
- Samtalet fungerade ganska bra och det tog tid innan samtalet besvarades.
- Det kändes lite osäkert att kontakta SOS alarm, men de förstod nästan helt och hållet
vad de behövde hjälp med.
Larmoperatörerna
- Samtalet fungerade bra, det var ganska lätt att förstå vilken hjälp den drabbade
behövde, och det var mycket lätt att ställa frågor till den drabbade för att kunna ge rätt
hjälp.
- Det var lite svårt att förstå om förmedlingstjänsten skulle kopplas in.
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Förmedlare
- Samtalet fungerade bra, det var mycket lätt att förstå vilken hjälp den drabbade
behövde under samtalet och man förstod nästan helt och hållet vad det handlade om
under samtalet.
-

Det var mycket lätt att förstå vad saken handlade om under samtalet. Det var ganska
lätt att ställa frågor från den drabbade till larmoperatören under samtalet.

Tala direkt med förmedlare
Användarna
- Samtalet gick mycket snabbare och mycket bekvämare när jag kunde tala direkt
istället för att skriva
Larmoperatörerna
- Samtalet fungerade riktigt bra, det var lätt att förstå vilken hjälp den drabbade behövde,
och det var mycket lätt att ställa frågor till den drabbade för att kunna ge rätt hjälp.
- Samtalet gick väldigt snabbt.
Förmedlare
- Samtalet fungerade bra, det gick mycket snabbare än övriga textsamtal.
En tyckte det fungerade bra med direktsamtal mot SOS alarm och det var sämre med
trepartsamtal dvs förmedlaren, brukaren och larmoperatören samtidigt i samtal. En annan
tyckte tvärtom att det var långsamt med direktsamtal, trepartsamtal ger fortare respons.
Förmedlare måste styra vem som ska prata. Kanske det tar tid innan man blir van.
Förmedlaren tyckte det var svårt att läsa färdigt när larmoperatören kom in för tidigt och
började prata mitt i. Men i trepartsamtal tyckte larmoperatören att det var lätt att se när man
skulle börja prata när förmedlaren slutade prata. Dessutom är det bra att texten är kvar utifall
man behöver gå tillbaka och kolla upp information igen. Direktsamtal mellan larmoperatören
och brukaren fungerade bra men det borde finnas färdiga texter att skicka. T ex om HLR –
hjärt-lung räddning – hur man steg för steg ska genomföra den.

Tider
Fall

Larm

Avslutat

1

02:40

12:47*

2

06:54

09:26

3

03:45

05:33

4

01:23

08:22

5

04:22

05:21

6

04:44

05:43

7

02:37

02:52

8
04:06
04:06
* = HLR, samtalet avslutas först när ambulans ankommer
Tabell 4
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Medeltid för larm:
Medeltid för avslutat samtal:

03:48
05:58 (HLR-fallet borträknat)

Teletal
Sammanfattning av Teletal-tester
Larmoperatörerna tyckte de inte behövde mycket hjälp av Teletal då de tyckte det var lätt att
förstå vad brukarna sa, dock tyckte brukarna att det var skönt att ha stöd av Teletal.
Larmoperatörerna tyckte det var lätt att ställa ja-nej frågor till brukarna, de tyckte även det är
viktigt att kunna avbryta andra Teletal-samtal om någon ringer till SOS alarm. Det kanske
skulle vara bra med ett ”bråttom”-nummer till Teletal.

Användarna
Samtalet fungerade bra, det tog ganska lång tid innan de fick kontakt med SOS alarm, det
kändes tryggt att kontakta dem och de upplevde att sos alarm förstod ganska bra vad de
behövde hjälp med. De upplevde att det tog tid innan de förstod vad som hänt. De kände sig
säkra när de kontaktade SOS alarm.
Det viktigaste är att Teletal är med under hela samtalet. Användarna vill ha stöd utifall de har
svårt att komma ihåg, eller behöver hjälp att tala, eller behöver anteckningshjälp. De vill
gärna ha en möjlighet att kunna ringa SOS alarm direkt med Teletal som automatiskt kopplas
in när det är bråttom. Dessutom behöver det snabbare uppkoppling mot Teletal då de tycker
det tar för lång tid att komma fram.
-

Det blir svårare om det blir i verklighet.

Larmoperatörer
Samtalet fungerade mycket bra, de upplevde det var mycket lätt att förstå vilken hjälp den
drabbade behövde, och det var mycket lätt att ställa frågor till den drabbade för att kunna ge
rätt hjälp.
-

Lätt att förstå. Fick en snabbt bra bild av olyckan. Gick bra att prata direkt med den
inringande. Behövde inte så mycket hjälp av förmedlare. Tolken var med under
inledningen av samtalet sedan flöt det på bra.

-

Överraskande bra, mycket bra Teletal. Bra att man kan prata alla tre samtidigt.

Tider
Fall

Larm

Avslutat

1

02:12

03:26

2

02:14

02:47

3

02:15

03:26

4
01:23
Tabell 5

02:41
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Medeltid för larm:
Medeltid för avslutat samtal:

02:01
03:05
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Beskrivning av testerna
Testerna gjordes hos Omnitor den 27 november 2007 med följande personer:
-

2 testanvändare med hög teknikkunskap
2 testanvändare med lägre teknikkunskap
1 taltelefonanvändare som ringde till/tog emot samtal från testanvändarna
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni

Testerna genomfördes på följande sätt:
-

Steg 1: nuvarande metod
Testanvändaren fick börja med att ringa och ta emot vanliga förmedlade samtal med
dagens metod.

-

Steg 2: datorkoppling
Testanvändaren fick ringa två datorkopplade samtal till taltelefonanvändaren.
Därefter fick testanvändaren ta emot fyra samtal till sin datorkopplingsmjukvara. Två
av dessa var taltelefonsamtal, två var bildtelefonsamtal. Samtalen blandades slumpvis
och testanvändaren skulle försöka avgöra hur de olika samtalen skulle hanteras.

Testanvändaren fick fylla i två enkäter, en efter steg 1 och den andra efter steg 2.

Användarnas kommentarer
Användarna upplevde datorkopplingen som en bättre lösning, även om de generellt är nöjda
med dagens lösning. Användarna kommenterade att det är viktigt att välja rätt ord för
knappen ”besvara talsamtal”, som inte var riktigt självklar. ”Besvara med tolk” vore bättre,
eller en symbol.
-

-

Det är bökigt att skriva telefonnumret i rutan
Jag skriver alltid numret i rutan, om man tecknar så måste man upprepa flera ggr!
Det händer sällan att hörande ringer mig pga. hörande drar sig att ringa mig pga.
komplicerad process!
Bra, skönt att slippa begära nr till tolken
Funktionen är mycket bra! Problemet är egentligen ett gränssnittsproblem där man
måste förklara för folk vad som händer ”bakom” datorn när man trycker på en viss
knapp.
Gärna dialogruta, t.ex. text i videon som beskriver vad som pågår under
samtalsuppkopplingen.

Rekommendationer
Användarmässigt så är detta en bra lösning om gränssnittsproblematiken kan lösas. Det måste
vara tydligt när användaren svarar med eller utan tolk. Om tekniska
implementationproblemen kan lösas så är detta en lösning som bör vidareutvecklas och
spridas.
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1 Inledning
Idag finns det tre olika förmedlingstjänster i Sverige:
 Förmedlingstjänsten för bildtelefoni, som översätter mellan teckenspråk i
bildtelefon och talspråk i taltelefon.
 Förmedlingstjänsten för texttelefoni, som översätter mellan text i texttelefon
och tal i taltelefon.
 TeleTal som stödjer svårförståeligt tal.
Förmedlingstjänsterna är mycket bra och viktiga för översättning mellan olika
kommunikationssätt. Därigenom bidrar de till att ge lika möjligheter till
telekommunikation för personer med funktionshinder. Ytterligare varianter av
förmedlingstjänst kan skapas, genom nya kombinationer av media och språk i
samtalen.
Att ringa genom förmedlingstjänsten är idag en tvåstegsprocess. Först ringer en
person till tjänsten och talar om vem de egentligen vill ringa. Förmedlingstjänsten
kopplar sedan fram och genomför förmedlingen.
Metoderna för inkopplingen av förmedlingstjänsten i ett samtal kan förbättras så att
förmedlingstjänsten på ett bättre sätt kan bidra till lika möjligheter till
kommunikation.
Denna rapport syftar till att beskriva behovet av smidigare lösningar på inkopplingen
av förmedlingstjänst i ett samtal samt en principlösning som kan appliceras på olika
nätmiljöer och förmedlingstjänster.
Rapporten är en delrapport från förstudien ”Smidig inkoppling av förmedlingstjänst”.
Förstudien genomfördes under augusti – november 2005 av Omnitor på uppdrag av
Post- och telestyrelsen. Projektansvarig hos Post- och telestyrelsen var Robert Hecht.
Hos Omnitor genomfördes studien av Gunnar Hellström och Erik Zetterström.

Kontaktinformation:

Post- och telestyrelsen
Robert Hecht
Tel.: 08-678 58 91
E-post: robert.hecht@pts.se
Webb: www.pts.se
Omnitor
Gunnar Hellström
Tel.: 08-556 002 03
E-post: gunnar.hellstrom@omnitor.se
Webb: www.omnitor.se
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2 Begrepp och förkortningar
2.1

Begrepp

Adress
En identitet som kommunikationsnätet använder för att identifiera användare,
terminaler och tjänster. I telefonnätet är telefonnumret adressen, men andra nät kan ha
andra än numeriska adressformer.
Förflyttning
En tilläggstjänst i telesystem som byter ut en samtalspart under ett samtal.
Förmedlare
Personal på förmedlingstjänsten som tolkar eller förmedlar samtalet.
Förmedlingstjänstanvändare
Döva, hörselskadade, dövblinda och talskadade användare av förmedlingstjänsten
som använder en texttelefon eller bildtelefon.
Taltelefonanvändare
Hörande/talande användare som använder en taltelefon, eller använder en
multimediatelefon för tal.
Vidarekoppling
En tilläggstjänst som gör det möjligt att låta samtal dirigeras till en annan terminal än
de ursprungligen var avsedda till.

2.2

Förkortningar

IP
”Internet Protocol”. De kommunikationsprotokoll som används i paketförmedlande
nät, t.ex. Internet.
ISDN
“Integrated Services Digital Network”. Digitalt nät för traditionell
telekommunikation.
SIP
“Session Initiation Protocol”. Dominerande system för telekommunikation och
multimediakommunikation i paketförmedlande nät, t.ex. Internet.
SS7
Signalsystem 7. Standard för kommunikation mellan sammankopplade telenät.
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3 Behov och funktionell beskrivning av
inkopplingsfall
Här beskrivs de samtalssituationer som rapporten gäller. I bilderna används oftast en
bild av en texttelefon som har ett samtal genom Förmedlingstjänsten för texttelefoni,
men fallen gäller även bildtelefoni genom Förmedlingstjänsten för bildtelefoni och
taltelefoni genom TeleTal.
Beskrivningarna ger motiv till varför kopplingsfallen skulle förenkla för användarna
av förmedlingstjänsterna.

3.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

Av alla samtal till förmedlingstjänsten initieras 85 % av förmedlingstjänstanvändarna.
Taltelefonanvändare ringer sällan till förmedlingstjänstanvändare. En orsak är att det
är för komplicerat för en taltelefonanvändare att ringa till en
förmedlingstjänstanvändare. Det är också för komplicerat att beskriva hur det går till.
En lösning är att kunna använda ett taltelefonnummer till
förmedlingstjänstanvändaren som automatiskt kopplar samtalet från
taltelefonanvändaren genom förmedlingstjänsten till förmedlingstjänstanvändaren.
Det resulterar i lika möjligheter till kommunikation och minskar ojämlik behandling
av personer med funktionshinder. En illustration av hur ett sådant samtal mellan en
taltelefon och en texttelefon skulle kunna gå till visas nedan.

Figur 3.1.
Taltelefonanvändaren ringer ett direktnummer till en förmedlingstjänstanvändare med
texttelefon. Förmedlingstjänsten för texttelefoni kopplas automatiskt in.
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3.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

Idag måste förmedlingstjänstanvändarna först ringa till förmedlingstjänsten och där be
att få samtalet kopplat till destinationen. Det upplevs ibland som en obekväm och
tidsödande procedur. Den gör det också besvärligare att ha nytta av elektroniska
telefonböcker.
För att förenkla hanteringen av uppringda samtal till taltelefonanvändare behövs en
funktion som låter förmedlingstjänsteanvändaren slå destinationens nummer, och låta
samtalet koppla in förmedlingstjänsten och destinationen.
En illustration av hur ett sådant samtal mellan en texttelefon och en taltelefon skulle
kunna gå till visas nedan.

Figur 3.2.
Förmedlingstjänstanvändarens samtal från en texttelefon till en taltelefon går
automatiskt genom Förmedlingstjänsten för texttelefoni.
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3.3

Vidarekoppla talsamtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

För förmedlingstjänstanvändare kan det vara mycket frustrerande att befinna sig
ensamma i en lokal där det finns en taltelefon. När någon ringer till taltelefonen
behöver förmedlingstjänstanvändaren kunna få samtalet kopplat via
förmedlingstjänsten.
När förmedlingstjänstanvändaren inser att ingen kan ta emot talsamtal under en period
så ska förmedlingstjänstanvändaren, med ett enkelt handgrepp, kunna begära
vidarekoppling via förmedlingstjänsten av inkommande talsamtal. Det kan innebära
att samtalet efter det har kopplats genom förmedlingstjänsten också går till en annan
terminal som kan hantera de medier som användaren vill använda.
Idag är det vanligt att taltelefon och texttelefon finns på samma nummer och
telefonanslutning. För användare som vill behålla den anslutningsformen är det
önskvärt att ha en vidarekoppling som får effekten att endast inkommande talsamtal
går genom förmedlingstjänst, medan textsamtalen hanteras direkt.
En illustration av hur en koppling från en taltelefon till en texttelefon via
Förmedlingstjänsten för texttelefoni går till, då taltelefonen är vidarekopplad till
förmedlingstjänstanvändaren via förmedlingstjänsten, visas nedan.

a.

b.

Figur 3.3.
a. Förmedlingstjänstanvändaren begär koppling på taltelefonen av inkommande
samtal via Förmedlingstjänsten för texttelefoni med ett enkelt handgrepp.
b. Ett inkommande samtal kopplas till förmedlingstjänstanvändarens texttelefon via
Förmedlingstjänsten för texttelefoni.
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3.4

Förflytta inkommande talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Det är mycket frustrerande för förmedlingstjänstanvändarna när det ringer på en
taltelefon när det för tillfället inte finns någon hörande som kan svara i närheten.
En funktion som med ett enkelt handgrepp låter förmedlingstjänstanvändaren begära
förflyttning av det inkommande samtalet till sig via förmedlingstjänsten är önskvärd.
Idag är det vanligt att taltelefon och texttelefon finns på samma nummer och
telefonanslutning. För användare som vill behålla den anslutningsformen är det
önskvärt att förflyttningen kan göras selektivt så att endast inkommande talsamtal går
genom förmedlingstjänst, medan textsamtalen hanteras direkt. Det är också önskvärt
att samtalen efter koppling genom förmedlingstjänst kan återkomma som textsamtal
till samma nummer.
En illustration av hur en förflyttning av ett inkommande talsamtal via
Förmedlingstjänsten för texttelefoni till en texttelefon skulle kunna gå till visas nedan.

a.

b.

c.

Figur 3.4.
a. Ett inkommande samtal till taltelefon kan ej besvaras av
förmedlingstjänstanvändaren.
b. Förmedlingstjänstanvändaren begär koppling via Förmedlingstjänsten för
texttelefoni med ett enkelt handgrepp.
c. Förmedlingstjänsten för texttelefoni tar samtalet och ringer upp användaren.
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3.5

Förflytta pågående talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Om en part i ett pågående talsamtal vill lämna över samtalet till en
förmedlingstjänstanvändare så kan man idag inte förflytta samtalet som man gör med
talsamtal, utan samtalet måste avslutas och endera parten ringa upp genom
förmedlingstjänstens tvåstegsprocedur. Detta är så krångligt att användarna i många
fall avstår ifrån att flytta samtalet, och samtalen genomförs utan deltagande av
förmedlingstjänstanvändaren. Detta medför ofta bristande delaktighet och
självständighet för personer med funktionshinder.
En funktion som tillåter taltelefonanvändare att förflytta samtalet till en
förmedlingstjänstanvändare via förmedlingstjänsten är viktig för att undvika dessa
situationer. Det skulle vara en stor lättnad för alla parter och en viktig förbättring av
jämlikheten att kunna säga "vänta så kopplar jag dig till Lasse" istället för att säga
”ring 020280020 och begär koppling till lasse.larsson@sip.omnitor.se”.
Idag är det vanligt att taltelefon och texttelefon finns på samma nummer och
telefonanslutning. För användare som vill behålla den anslutningsformen är det
önskvärt att förflyttningen kan göras så att samtalet återkommer som textsamtal till
samma nummer efter att ha kopplats genom förmedlingstjänst.
Det kan även finnas behov av andra liknande förflyttningar. Det kan vara ett samtal
mellan två personer med funktionshinder som har ett direkt samtal i text eller
teckenspråk mellan sig, och så uppstår behovet av att förflytta samtalet till att gå
genom förmedlingstjänsten till en taltelefonanvändare. En annan variant är behovet av
att förflytta ett samtal som började med förmedlingstjänsten inkopplad till att gå direkt
mellan samtalsparterna eller till en annan förmedlingstjänstanvändare.
Vänta så kopplar
jag dig till Lasse.

a.

b.

c.
Figur 3.5.
a. Två taltelefonanvändare har ett samtal.
b. Den ene taltelefonanvändaren begär med ett enkelt handgrepp förflyttning via
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni.
c. Den andre kopplas sedan till en förmedlingstjänstanvändare via
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni.
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3.6

Villkorad inkoppling och utförande av förmedlingstjänst

Det finns många ytterligare möjliga förbättringar för metoderna för att koppla in
förmedlingstjänsten. Fakta om de två samtalsparterna och deras terminaler kan ge
underlag för beslut om förmedlingstjänst skall kopplas in och om hur den skall
utföras. Sådana funktioner kan göra att det blir ännu enklare för användarna att få
smidig telekommunikation.
Information som kan vara önskvärd att lägga till grund för sådana beslut är t.ex:
 Terminalens förmåga att hantera olika medier, som video, text och ljud.
 Användarens preferenser när det gäller medium för sin kommunikation.
 Föredragna och behärskade språk för parterna och förmedlingstjänsten
o Bland talade språk
o Bland skrivna språk
o Bland teckenspråk
 Ämnesområde för samtalet, så att förmedlingstjänsten kan välja personal med
rätt kompetens.
 Önskemål eller behov för genomförandet och typ av förmedlingstjänst, t.ex.
förmedlingstjänst som hanterar teckenspråk, text eller tal, för samtidigt tal och
text, för textat talsamtal osv.
 Behov att förplanera samtalet med förmedlingstjänsten.
 Kundrelationer och kontoinformation.

Språk: talad svenska
Medium: telefon

Språk: svenskt teckenspråk
Medium:
totalkonversationsterminal

Figur 3.6.
Förmedlingstjänstanvändaren har angivit ”svenskt teckenspråk” och ringer till en
taltelefonanvändare som angivit ”talad svenska”. Då kopplas samtalet automatiskt
genom Förmedlingstjänsten för bildtelefoni.

Informationen som behövs som underlag för besluten kan sändas med uppkopplingen,
lagras i nätet eller lagras i en databas hos förmedlingstjänsten. Besluten kan tas av
användare, terminaler, nätkomponenter eller förmedlare.
Många andra möjligheter finns med sådana funktioner. När ett samtal kopplas så kan
en förmedlingstjänst med anpassade egenskaper tas med i samtalet. En
förmedlingstjänst för bildtelefoni kan till exempel kopplas in mellan en
förmedlingstjänstanvändare som registrerat sig för att använda svenskt teckenspråk
och en taltelefonanvändare som är registrerad att endast kunna använda svenskt
talspråk.
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Ett exempel på en införd sådan metod är i tjänsten TextDirect i Storbritannien, där
användaren slår numret till den andra samtalsparten, och en förmedlingstjänst kopplas
in automatiskt om signaldetektorer i nätet visar att en part använder texttelefon och
den andra parten använder taltelefon.
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3.7

Nödsamtal 112

I Sverige är det tradition att alla, även personer med funktionshinder, skall ha
möjlighet att ringa 112 för nödsamtal. Det är en viktig princip, som gör att man inte
behöver lära sig olika nummer för olika sätt att ringa nödsamtal. I nödsamtal kan det
ändå vara mycket värdefullt att ha stöd av en förmedlingstjänst som hanterar
teckenspråk, text eller tal.
I sådana samtal kan det inträffa att den uppringande och förmedlingstjänsten har
medier gemensamma som inte kan presenteras i SOS-centralerna, utan översätts till
och från tal av förmedlingstjänsten. Främst gäller det teckenspråk i en videokanal. Det
behöver konstateras vilka sådana fall som är rimliga att hantera
Inkoppling av en förmedlingstjänst på ett smidigt sätt i ett nödsamtal behöver kunna
ske på initiativ av förmedlingstjänstanvändaren eller av SOS-centralen.

a.

112

b.

Figur 3.7.
a. Förmedlingstjänstanvändaren slår 112 för nödsamtal på sin texttelefon.
b. SOS-centralen eller förmedlingstjänstanvändaren begär assistans av
Förmedlingstjänsten för texttelefoni som kopplas in i samtalet.
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3.8

Inkoppling av förmedlingstjänst i två steg

För att göra beskrivningen av inkopplingsfallen komplett tas en beskrivning av
tvåstegsmetoden med här. Idag är det den vanligaste metoden att koppla in en
förmedlingstjänst i ett samtal. Den bör finnas kvar även då bekvämare metoder
införts, då den ger goda möjligheter att diskutera tjänsteutförandet utan att först
behöva avge någon destinationsadress.
Förmedlingstjänstens egen adress används först för att koppla upp ett samtal mellan
uppringande part och förmedlingstjänsten. I samtal med förmedlingstjänsten talar den
uppringande parten om adressen på den som skall ringas upp, varefter
förmedlingstjänsten kopplar upp till den adressen, och förmedlar samtalet mellan
parterna. Initiativet till uppkopplingen kan tas av vilken part som helst.

Figur 3.8.
Taltelefonanvändaren ringer numret till en förmedlingstjänst.
I samtal med förmedlingstjänsten överförs numret på en texttelefon.
Förmedlingstjänsten ringer till texttelefonen och förmedlar samtalet.
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3.9

Uppkoppling av beställt förmedlingssamtal

En metod att få med en förmedlingstjänst i ett samtal är att beställa samtalet. Denna
möjlighet finns idag, och tas med här endast för att göra analysen komplett.
En beställning kan t.ex. gälla ett tidsbeställt samtal. Förmedlingstjänsten får in en
beställning att genomföra ett förmedlat samtal vid en viss tidpunkt. Från tjänsten
ringer man då upp till båda samtalsparterna och förmedlar samtal mellan dem.

Figur 3.9.
Förmedlingstjänsten får en beställning om att utföra en förmedling.
Förmedlingstjänsten ringer till en texttelefonanvändare
och till en taltelefonanvändare.
När båda samtalen är uppkopplade kan förmedlingen utföras.
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4 Tidigare beskrivningar av kopplingsfallen
Vissa av kopplingsfallen finns beskrivna tidigare.
Att behovet av dessa funktioner finns är dokumenterat i flera utredningar med PTSanknytning, t.ex. utredningen från Certec hösten 2004 om förmedlingstjänster [2], och
utredningen om ny teknik av HiQ våren 2005 [6].
ETSI har beskrivit de traditionella kraven på förmedlingstjänst i ETSI TR 101 806
[3] .
Några av kraven som kopplingsfallen löser finns också beskrivna i ETSI EG 202 320
”Duplex Universal Speech and Text” [4].
Några kopplingsfall, speciellt de i avsnitt 3.6 berörda villkorade
inkopplingsmöjligheterna finns beskrivna i IETF RFC 3351 [5] ”Requirements on SIP
for the hearing impaired”, med speciell tanke på lösningar i SIP.

4.1

Existerande liknande funktioner

I Storbritannien finns en tjänst som kallas TextDirect. Den drivs av BT. Den ger
texttelefonanvändare en funktion som liknar direktuppringning till
förmedlingstjänstanvändare, direktuppringning till taltelefonanvändare och villkorad
inkoppling av förmedlingstjänst (avsnitt 3.1, 3.2 och 3.6 ovan.) [1]
Den baseras på att tjänsten har tilldelats ett eget operatörsprefix i nummerplanen.
Webb-baserade förmedlingstjänster har ibland en webb-baserad personlig
telefonkatalog, som ger en funktion liknande direktuppringning till
taltelefonanvändare (avsnitt 3.2 ovan).
I den svenska webb-baserade förmedlingtjänsten för texttelefoni texttelefoni.se fyller
förmedlingstjänstanvändaren i destinationens taltelefonnummer i ett fält i webb-sidan
när samtalet beställs. Det är en realisering av behovet av direktuppringning till
taltelefonanvändare (avsnitt 3.2).
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5 Kravspecifikation
5.1

Kopplingsfall

5.1.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

Taltelefonanvändare ska kunna ringa direkt till förmedlingstjänstanvändare. När
taltelefonanvändaren slår ett direktnummer till förmedlingstjänstanvändaren kopplas
både förmedlingstjänsten och förmedlingstjänstanvändaren in.

5.1.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

Förmedlingstjänstanvändare ska kunna ringa direkt till taltelefonanvändare. När
förmedlingstjänstanvändaren slår ett direktnummer till taltelefonanvändaren kopplas
förmedlingstjänsten och taltelefonanvändaren in. Funktionen skall även fungera för att
ringa till en användare av multimediaterminal som huvudsakligen vill använda tal i
samtalen.

5.1.3

Vidarekoppla talsamtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Med ett enkelt handgrepp på en taltelefon, ska förmedlingstjänstanvändaren kunna
vidarekoppla så att inkommande talsamtal därefter styrs om att gå genom
förmedlingstjänsten till en terminal som passar förmedlingstjänstanvändaren.
Med ett enkelt handgrepp på en taltelefon, ska förmedlingstjänstanvändaren kunna
stänga av vidarekopplingen.
Det är önskvärt att kunna göra vidarekopplingen selektivt, så att endast talsamtal
vidarekopplas så att t.ex. textsamtal till samma adress fortsätter att komma in.

5.1.4

Förflytta inkommande talsamtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Med ett enkelt handgrepp på en taltelefon ska en förmedlingstjänstanvändare kunna
förflytta ett inkommande talsamtal så att det istället kopplas via förmedlingstjänsten.
Det är önskvärt att denna förflyttning skall kunna göras selektivt, så att endast
talsamtal förflyttas till förmedlingstjänst. Sådan selektivitet kan införas genom
automatik eller tydlig indikering av samtalstyp för att användaren ska kunna avgöra
om förflyttning behövs.

5.1.5

Förflytta pågående talsamtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

När två taltelefonanvändare har ett talsamtal ska det vara möjligt att förflytta samtalet
till att gå till en förmedlingstjänstanvändare via förmedlingstjänsten.
När en taltelefonanvändare och en förmedlingstjänstanvändare har ett förmedlat
samtal skall det vara möjligt att förflytta samtalet från den ena parten till en annan
adress, antingen med eller utan inkoppling av en förmedlingstjänst.
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Det är även önskvärt att samtalet kan genomföras med samma adress så att det
kopplas till samma adress efter inkoppling av förmedlingstjänst.
När två texttelefonanvändare eller bildtelefonanvändare har ett samtal bör det vara
möjligt att förflytta samtalet så att en taltelefonanvändare och förmedlingstjänsten
kopplas in.

5.1.6

Villkorad inkoppling och utförande av förmedlingstjänst

Inkoppling av förmedlingstjänst skall kunna ske efter analys av skillnader i
preferenser och egenskaper för samtalspartnerna och deras terminaler.
Här ges några exempel på information som kan användas för detta ändamål.
Förmedlingstjänstanvändare med svårtolkat talspråk eller svårtolkat teckenspråk kan
ges möjlighet att registrera behov av sådan tolkning och eventuellt föredragen
förmedlare.
Förmedlingstjänstanvändare kan ges möjlighet att registrera att de önskar hjälp med
minnesanteckningar eller samtalsförberedelser.
Förmedlingstjänstanvändaren kan ges möjlighet att ange föredraget språkform; text,
tal eller teckenspråk för produktion och perception.
Förmedlingstjänstanvändaren som har bildtelefon och föredrar samtal på teckenspråk
bör ha möjlighet att ange föredraget teckenspråk.
Terminalers möjlighet att använda olika medier, som video, text och ljud bör kunna
identifieras.
Det finns många andra preferenser och egenskaper som kan registreras och ligga till
grund för beslut om inkoppling av förmedlingstjänst. Varje etablerad tjänst kan välja
en uppsättning information och villkor som är aktuella för den tjänsten.

5.1.7

Nödsamtal 112

Förmedlingstjänstanvändare bör kunna ringa nödsamtal genom att ringa 112 på sin
terminal. SOS-centralen eller förmedlingstjänstanvändaren ska kunna koppla in
förmedlingstjänsten i samtalet. SOS-centralen skall kunna deltaga fullt ut i
kommunikationen och kunna ta del av all kommunikation mellan förmedlingstjänsten
och förmedlingstjänstanvändaren.
Förmedlingstjänsterna bör kunna ge samtal från nödnummer 112 prioritet, t.ex. genom
att låta förmedling av ett pågående samtal brytas om det kommer ett samtal från
nödnummer 112.
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5.1.8

Traditionell tvåstegsprocedur för inkoppling

Den traditionella tvåstegsmetoden för inkoppling av förmedlingstjänst skall kunna
genomföras. En samtalspart skall kunna ringa till tjänstens egen adress och i personlig
kontakt med tjänsten ange vilken adress man vill bli kopplad till.

5.1.9

Beställt samtal

Den traditionella metoden att beställa samtal skall kunna genomföras.
Förmedlingstjänsten kopplar upp till båda samtalsparterna med adresser och media
som framgick av beställningen. När samtalen är uppkopplade skall förmedling kunna
genomföras.

5.2

Tilläggstjänster

Det är en fördel om tilläggstjänster som brukar finnas i teleabonnemang fungerar även
vid användning av förmedlingstjänst med användning av smidig inkoppling. Det
gäller till exempel trepartssamtal.

5.3

Information om kopplingsfall

Förmedlingstjänsten skall få information om vilket kopplingsfall som tillämpas i varje
förmedlingsuppdrag, och i vilket stadium i uppkopplingen samtalet befinner sig, så att
tjänsten har förutsättningar att bemöta användarna på ett sätt som stämmer med
situationen.
I flera av kopplingsfallen förväntas förmedlingstjänsten få samtal med användare som
inte vet att de blivit kopplade till en förmedlingstjänst. Samtalet kan vara på väg att
kopplas till destinationen. Förmedlingstjänsten kan behöva ta som vana att informera
användaren enligt modellen "välkommen till förmedlingstjänsten, vänta medan vi
kopplar upp samtalet."
För att detta skall kunna göras smidigt, behöver förmedlingstjänsten kunna få
information om status för uppkopplingen. Informationen om vart uppkopplingen skall
gå måste också visas för förmedlingstjänsten.
Information om att en förmedlingstjänst kopplats in i samtalet skall ges till
samtalsparterna tidigt i uppkopplingsproceduren och på ett sätt så att bemötandet blir
gott och effektivt, så att risken minimeras att samtalsparter avstår från att genomföra
samtalet på grund av för lång väntan eller oväntade händelser under uppkopplingen.
Informationen kan ges automatiskt eller av personal i förmedlingstjänsten.

5.4

Information om samtalsparter

Det är en fördel om nummerpresentation eller motsvarande funktion visar information
som kan användas för att ringa tillbaka till motparten genom förmedlingstjänsten.
Förmedlingstjänstanvändarens adress bör utformas så att det inte direkt visar att den
används av en användare med funktionshinder. Om adressen är ett telefonnummer så
bör det t.ex. inte inledas med en specie sifferserie bara för
förmedlingstjänstanvändare.
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5.5

Debitering

Det bör gå att debitera förmedlingstjänstanvändaren för de tjänster han eller hon
utnyttjar. Information om utnyttjandet skall kunna samlas.
Debitering bör kunna överföras på en samtalspart som skall debiteras genom direkt
överföring av debiteringsinformation till operatören.
Samtalskostnader bör debiteras som om samtalet var direkt mellan de två
samtalsparterna.
Det finns idag en målsättning för förmedlingstjänsten för texttelefoni att samtalen
skall debiteras med de taxor som gäller för den operatör som uppringande part valt
genom förval eller prefixval. Det kan vara önskvärt att denna princip bibehålls.

5.6

Framkopplingsordning

I de studerade kopplingsfallen skall det finnas möjlighet att bestämma i vilket skede i
uppkopplingssekvensen som samtalet skall kopplas fram till förmedlare för personlig
betjäning. Det kan ske tidigt under uppkopplingssekvensen, vilket kan ge den
uppringande användaren gott bemötande och som kan vara personalkrävande, då man
i det skedet inte vet om den uppringda användaren kommer att svara. Det kan också
fördröjas tills användarna är sammankopplade genom tjänsten, men det kan ge risk för
långa svarstider. Information till användarna om status för uppkopplingen är viktig för
att de skall acceptera uppkopplingsfallen. Erfarenhet från användarnas reaktioner
behövs för att kunna bestämma bästa framkopplingsordning för varje tjänst.
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6 Principlösningar
De flesta kopplingsfallen kan beskrivas som kombinationer av ett litet antal olika
delmoment i uppkopplingarna. Här beskrivs dessa delmoment och hur de kombineras
till kopplingsfallen på generell nivå.
Alla förmedlingstjänster kan betraktas som en treparts konferensbrygga med extra
generella funktioner för mediamixning, och en terminal som klarar att hantera de
media som behövs i den avsedda förmedlingstjänstsituationen. Även de enklaste
förmedlingstjänstfallen som består av en taltelefon och en terminal för
kommunikation med en funktionshindrad person kan beskrivas med denna modell.
Den beskrivning som följer här är därför generell och omfattar alla typer
förmedlingstjänster och realiseringsmiljöer. Den generella modellen kan sedan
realiseras i olika miljöer.

6.1

Beteckningar i beskrivningarna

Här presenteras en serie beteckningar som används i beskrivningarna.
A = Uppringande.
B = Uppringd
C = En tredje part (Inte i figuren nedan.)
R = En betjäningsplats i en förmedlingstjänst
M = Flerpartskonferensbrygga för förmedlingstjänst. Denna mixar media i
samtalsgrenarna på ett sätt som passar avsedd förmedlingssituation. Om t.ex. A har
texttelefon och inte önskar använda tal så kopplas text åt båda hållen mellan A och R,
och ljud åt båda hållen mellan B och R.
Om A vill ha ett textat talsamtal så kopplas dessutom ljudet åt båda hållen även
mellan A och M, medan textkanalen från A till M inte behövs.
B

A
M
R

Figur 6.1
Förmedlingstjänsten R inkopplad mellan uppringande terminal A och uppringd terminal B via
flerpartsbryggan M.

Observera att flerpartsbryggan M i olika lösningar kan placeras hos uppringande
terminal A eller uppringd terminal B eller förmedlaren R eller i nätet och styras av
någon av dessa olika parter.
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6.2

Enkla delmoment i uppkopplingar

6.2.1

Uppringning

I den uppringande terminalen A används en adress för den uppringda terminalen B,
och uppringning till B utförs.

6.2.2

Inkoppling av förmedlingstjänst

Den uppringande personen A skall genomföra uppringning till uppringda personen B
via flerpartsbryggan M
A ringer upp med en adressering och en procedur som resulterar i ett samtal mellan A
och M, ett mellan M och B och ett mellan M och förmedlingstjänstens terminal R.
De tre uppkopplingarna sammankopplas M så att de media som används i samtalen
förmedlas och presenteras på lämpligt sätt för aktuell förmedlingstyp.

6.2.3

Inkoppling av förmedlingstjänst ersätter en direkt
uppringning

Den uppringande A börjar uppringning till den uppringda terminalen B.
B eller en nätkomponent beslutar att förmedlingstjänst skall kopplas in i samtalet.
Den påbörjade uppkopplingen ersätts av proceduren för inkoppling av
förmedlingstjänst. Det resulterar i ett samtal mellan A och flerpartsbryggan M, ett
mellan M och den uppringda terminalen B och ett mellan M och förmedlaren R.
De tre uppkopplingarna sammankopplas i M, så att de media som används i samtalen
förmedlas och presenteras på lämpligt sätt för aktuell förmedlingstyp.

6.2.4

Inkommande samtal

Den uppringda personen B tar emot samtal från den uppringande A.
B kan acceptera, avvisa, hänvisa samtalet till annan adress eller begära ersättning av
uppringning med inkoppling av förmedlingstjänst.

6.2.5

Vidarekoppling

En vidarekoppling från terminalen B till en annan terminal C är en registrering i nätet
som gör att uppringningar från uppringande A adresserade till B, resulterar i en
uppringning från A till terminalen C.

6.2.6

Förflyttning

När ett pågående samtal mellan den uppringande A och den uppringda B förflyttas av
B till en tredje terminal C, så sker uppkoppling från A till C.

6.2.7

Flerpartssamtal

Uppringande terminal A kopplar upp till en flerpartskonferensbrygga M och begär ett
samtal med den uppringda B.
Flerpartskonferensbryggan M ringer upp mottagande terminal B.
Efter att flerpartsamtal aktiverats så går samtal mellan A och M, M och B.
För varje deltagare kan media mixas från olika källor, väljas från någon källa eller
kopplas som flera separata mediakanaler till en deltagare.
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Under samtal kan deltagare begära tillägg av part.
Flerpartskonferensbryggan kan även själv ta initiativ till att koppla in deltagare i
samtalet, enligt en förutbestämd plan, t.ex. att först koppla in köinformation i tal till
taltelefonanvändaren, därefter koppla fram till förmedlingstjänsten R, och inte förrän
R har svarat koppla fram till den uppringda terminalen B.

6.2.8

Utvärdering av villkor för inkoppling av förmedlingstjänst

Vid bedömning om samtal skall kopplas direkt eller via förmedlingstjänst kan
information om preferenser och möjligheter tas med i ett beslut. Terminaler,
nätutrustningar och användare kan fatta sådana beslut och välja lämplig procedur för
uppkoppling.

6.2.9

Databas för detaljer i tjänsteutförandet

Förmedlingstjänsten R kan ha en databas över kunder och deras preferenser.
När ett samtal skall kopplas mellan A och B kan databasinformation om A och B
avgöra hur samtalet kopplas upp och vilken behandling det får. Detta kan vara både
automatiska och manuella rutiner.

6.3

Realisering av kopplingsfallen

Kopplingsfallen som skall lösas realiseras med kombinationer av de enkla
delmomenten av på uppkopplingar som finns beskrivna ovan. Detta ger generella
beskrivningar oavsett nättyp, som sedan kan tillämpas på olika nät.

6.3.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

Taltelefonanvändare A påbörjar uppringning till B.
B eller en nätkomponent gör utvärdering av villkor för inkoppling av
förmedlingstjänst.
Utvärderingen ger till resultat att förmedlingstjänst M ska kopplas in.
Uppringningen till B ersätts med inkoppling av förmedlingstjänst mellan A och B.

6.3.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

Förmedlingstjänstanvändare A påbörjar uppringning till B.
A eller en nätkomponent gör utvärdering av villkor för inkoppling av
förmedlingstjänst för samtal med B.
Utvärderingen ger till resultat att förmedlingstjänst M ska kopplas in.
A gör inkoppling av förmedlingstjänst för samtal med B.

6.3.3

Vidarekoppla talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Terminalanvändaren C ordnar vidarekoppling i B, så att samtal till B efter detta
kommer att gå till C.
Adressen till C är utformad så att då en taltelefonanvändare ringer till den så kommer
inkoppling av förmedlingstjänst att ske.
Samtalet kopplas till ferpartsbryggan M och M kopplar in förmedlingen R och den
uppringda förmedlingstjänstanvändaren C.
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6.3.4

Förflytta inkommande talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Den uppringande A ringer upp B.
Den uppringda användaren B tar emot samtal i terminalen B, och ordnar förflyttning
till terminalen C.
Då A börjar förflyttningen till C görs utvärdering av villkor för inkoppling av
förmedlingstjänst.
Utvärderingen ger till resultat att förmedlingstjänst M ska kopplas in.
Samtalet kopplas till M och M kopplar in R och C.

6.3.5

Förflytta pågående talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten.

Den uppringande A ringer till den uppringda personen B. B svarar. Behov uppstår att
koppla till en tredje person C via förmedlingstjänsten.
B begär förflyttning av samtalet till C.
Då A börjar förflyttningen till C görs utvärdering av villkor för inkoppling av
förmedlingstjänst.
Utvärderingen ger till resultat att förmedlingstjänst ska kopplas in.
Samtalet kopplas till förmedlingstjänstens flerpartsbrygga M och M kopplar in
förmedlaren R och destinationen C.

6.3.6

Villkorad inkoppling av förmedlingstjänst

Samtalsdeltagare och deras terminaler kan ha egenskaper och preferenser registrerade
i terminalerna, i nätkomponenter och i databaser hos förmedlingstjänsterna.
Med hjälp av denna information kan en förmedlingstjänst styra hur uppkoppling görs
och sedan hur tjänsten genomförs.
Detta realiseras med användning av utvärdering av villkor för inkoppling av
förmedlingstjänst, följt av inkoppling.

6.3.7

Nödsamtal 112

Låt SOS-centralerna ha mekanismer för att koppla trepartsamtal med
förmedlingstjänsten, med samma typ av förmedling och presentation av media som
förmedlingstjänsten. Därigenom kan SOS-centralen hela tiden kan deltaga i samtliga
medier i samtalet.
Det är också möjligt att den uppringande och förmedlingstjänsten har medier
gemensamma som inte kan presenteras i SOS-centralerna, utan översätts till tal av
förmedlingstjänsten.

6.3.8

Tvåstegs uppkoppling till förmedlingstjänst

Användare A ringer förmedlingstjänsten M.
M kopplar upp till förmedlaren R
R frågar den uppringande A till vem uppkoppling skall gå. Svaret blir B.
Förmedlaren R kopplar upp genom flerpartsbryggan M till destinationen B.
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6.3.9

Beställt samtal

Förmedlingstjänsten R får en beställning av förmedlat samtal mellan terminalerna B
och C.
Förmedlaren R kopplar upp till flerpartsbryggan M.
R begär uppkoppling från M till terminalen B.
R begär uppkoppling från M till terminalen C.
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7 Lösningsprinciper i specifika miljöer
Principlösningen implementeras i olika miljöer. Då bestäms vilka delmoment i
uppkopplingarna i målmiljön som motsvarar de enkla delmomenten på uppkopplingar
i beskrivningen ovan. Det kan finnas flera alternativ. Det är viktigt att komma fram
till ett litet antal allmänt kända lösningar, så att både tjänsteoperatörer,
telekommunikationsleverantörer och användare kan implementera och använda
metoderna på likartat sätt i olika terminaler, tjänster och system.
Det finns idag två huvudsakliga miljöer för telekommunikationssystem. Det är
telefonnätet som grundas på PSTN, ISDN och SS7 signalering samt IP-telefonsystem
som grundar sig på SIP.
Ovanstående principlösning kan appliceras på dessa miljöer och implementeras med
hjälp av grundfunktioner för adressöversättning, uppringning, vidarekoppling,
förflyttning, tillfällig flyttning, konferenskoppling, inkoppling av översättningssystem
och villkorade beslut om uppkopplingar.
Del 2 av rapporten från denna förstudie redovisar lösningar i olika nät och för olika
förmedlingstjänster.
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1 Inledning
Idag finns det tre olika förmedlingstjänster:
 Förmedlingstjänsten för bildtelefoni, som översätter mellan teckenspråk i
bildtelefon och talspråk i taltelefon.
 Förmedlingstjänsten för texttelefoni, som översätter mellan text i texttelefon
och tal i taltelefon.
 TeleTal som stödjer svårförståeligt tal.
Förmedlingstjänsterna är mycket bra och viktiga för översättning mellan olika
kommunikationssätt.
Att ringa genom förmedlingstjänsten idag är en tvåstegsprocess. Först ringer en
person till tjänsten och talar om vem de egentligen vill ringa. Förmedlingstjänsten
kopplar sedan fram och genomför förmedlingen.
Metoderna för inkopplingen av förmedlingstjänsten i ett samtal kan förbättras så att
förmedlingstjänsten på ett bättre sätt kan bidra till lika möjligheter till
kommunikation.
Detta är en del av rapporten från förstudien ”Smidig inkoppling av förmedlingstjänst”
med mål att belysa möjligheterna att skapa sådana förbättringar.
Del 1 beskriver behov, krav och generella principlösningar.
Denna andra delrapport syftar till att beskriva smidigare lösningar på inkopplingen av
förmedlingstjänst i ett samtal specifikt för olika nät och förmedlingstjänster.

Kontaktinformation:

Post- och telestyrelsen
Robert Hecht
Tel.: 08-678 58 91
E-post: robert.hecht@pts.se
Web: www.pts.se
Omnitor
Gunnar Hellström
Tel.: 08-556 002 03
E-post: gunnar.hellstrom@omnitor.se
Web: www.omnitor.se
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2 Begrepp och förkortningar
2.1 Begrepp
Adress
Identitet som kommunikationsnätet använder för att identifiera användare, terminaler
och tjänster. I telefonnätet är telefonnumret adressen, men andra nät kan ha andra än
numeriska adressformer.
Förflyttning
En tilläggstjänst i telesystem som byter ut en samtalspart under ett samtal.
Förmedlingstjänstanvändare
Döva, hörselskadade, dövblinda och talskadade användare av förmedlingstjänsten
som använder en texttelefon, bildtelefon eller taltelefon.
Taltelefonanvändare
Hörande/talande användare som använder en taltelefon
Tjänstens nummer
Det telefonnummer som har tilldelats en viss förmedlingstjänst eller en del av den.
Totalkonversation
En form av multimediatelefoni som följer öppna standarder och möjliggör användning
av video, text och tal i ett samtal.
Vidarekoppling
En tilläggstjänst som gör det möjligt att låta samtal dirigeras till en annan terminal än
de ursprungligen var avsedda till.

2.2 Förkortningar
3GPP
ENUM
ETSI
DTMF
IMS
ISDN
JAIN
NGN
PSTN
SIP
SS7
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Third Generation Partnership Program.
Electronic NUmber Mapping eller E164 Number Mapping –
En samling protokoll som binder samman telefonnätet med Internet.
European Telecommunications Standard Institute.
Dual Tone Multi Frequency – tonsignaleringen från telefoner.
IP Multimedia Subsystem.
Integrated Services Digital Network – Det digitala telefonnätet.
Java APIs for Intelligent Networks.
Next Generation Network.
Public Switched Telephone Network. – Det analoga telefonnätet.
Session Initiation Protocol – Protokoll för kommunikationssessioner.
mellan terminaler i Internet.
Signalsystem 7. Gränssnitt mellan telenät.
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3 Teori för realisering i olika nät och teknik
I detta kapitel summeras olika teknik som kan komma att användas för de tekniska
metoderna att koppla in förmedlingstjänst.
Beskrivningen koncentreras till tre nättyper: PSTN, ISDN och SIP, och en relativt
nätoberoende metod som kallas ”flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren”.





Med PSTN avses de traditionella analoga kretskopplade telefonnäten.
Med ISDN avses de traditionella digitala kretskopplade telefonnäten.
Med SIP avses kommunikation i Internet och andra IP-nät, där protokollet SIP
från IETF dominerar metoden bakom IP-telefoni och IP baserad
multimediakommunikation [RFC 3261].
Med flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren menas en
sammankoppling av två terminaler hos förmedlingstjänstanvändaren.

3.1 Parlay
Parlay är ett högnivå-programmeringsgränssnitt utvecklat av en sammanslutning av
telekommunikationsföretag. Målet med Parlay är att etablera en industristandard som
underunderlättar utveckling av telekommunikationstjänster. Parlay är relativt nytt och
ännu inte så spritt. Lösningarna blir därför något operatörsberoende. Parlays
nuvarande specifikation (version 5) har definierats av European Telecommunications
Standards Institute (ETSI), Parlay, Third Generation Partnership Program (3GPP) och
i samarbete med fler medlemsföretagen i Java APIs for Intelligent Networks (JAIN™)
Community.
Parlay stödjer användarprofiler där förmedlingstjänstanvändarna kan registrera att de
till exempel använder texttelefon. När förmedlingstjänstanvändaren ringer till en
taltelefonanvändare kan förmedlingstjänsten kopplas in automatiskt.
[www.parlay.org]
Det går bäst att avgöra inkoppling av tjänster då båda användarna i ett samtal har
Parlay-profiler. Eftersom detta inte kan väntas inträffa inom överskådlig tid kommer
samtalssituationer att uppstå där beslutsunderlaget för inkoppling av tjänsten inte är
tillräckligt.
Detta gäller till exempel för samtal till texttelefonanvändare. Om man väljer att låta
alla inkommande samtal från användare som ej har Parlay-profil gå genom
förmedlingstjänsten så skulle även samtal från texttelefoner till texttelefoner kopplas
genom förmedlingstjänsten. För sådana situationer kan Parlay behöva kombineras
med identifiering av samtalstyp genom detektering efter uppkoppling.
Vid planering av tjänster som bygger på centralt lagrad användarinformation som för
Parlay, bör man vara medveten om att det kan behövas integritetsskydd för
information som visar att användare har funktionshinder.
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3.2 Session initiation protocol, SIP
SIP är ett protokoll som används för att starta upp, modifiera och stänga av
kommunikation mellan terminaler i Internet. Protokollet överför inte media utan är
enbart ansvarigt för sessionen och överenskommelser om media. [RFC 3261]

3.2.1

Registrering av SIP-terminaler

För att vara nåbar för SIP-uppkopplingar bör en SIP-terminal vara registrerad i en
SIP-server. Då kan samtal till terminalen kopplas med hjälp av SIP-servern. I
registreringen kan även andra egenskaper än adressen ingå. Grundformen för en SIPadress är ”sip:user@domain” och liknar alltså formen för e-mail adresser.

3.2.2

Ett typiskt SIP-samtal

Ett typiskt samtal börjar med att den uppringande parten ringer upp en SIP-adress
genom att skicka ett INVITE-paket till adressatens SIP-server. Om den önskade SIPadressen finns och det finns en terminal registrerad på den, så får den uppringande
parten först indikation om att uppringning pågår till den önskade SIP-adressen. Om
dess användare svarar förhandlar terminalerna fram de media som ska användas i
samtalet, t ex olika typer av ljud, bild och text. Sedan kan media överföras mellan
parterna tills någon av parterna avslutar samtalet. [RFC 3261]

3.2.3

Förflytta SIP-samtal

Det är möjligt att förflytta ett SIP-samtal. Detta sker genom att den förflyttande parten
i samtalet skickar ett REFER-paket till den som ska utföra förflyttningen. Detta paket
innehåller information om till vilken SIP-adress förflyttningen ska ske. Den terminal
som ska utföra förflyttningen ringer då upp den angivna SIP-adressen. När
förflyttningen är klar eller misslyckats meddelas den part som begärde förflyttningen
som då kan vidta lämpliga åtgärder. [RFC 3515]

3.2.4

Användarpreferenser

Eftersom de media som SIP-användarens utrustning klarar av rent tekniskt inte alltid
är desamma som SIP-användaren kan eller vill hantera, finns möjligheten att använda
användarpreferenser i SIP som stöd för beslut vid uppkopplingen. Dessa preferenser
låter användaren registrera ett antal olika kontaktalternativ som hanterar eller utesluter
olika mediatyper. Preferenserna för inkommande samtal matchas mot dessa
preferenser och kopplas till den SIP-adress som bäst stämmer överens. Finns inga
preferenser angivna i det inkommande samtalet kopplar SIP-servern till den SIPadress vars preferenser stämmer bäst överens med de medier och metoder som anges i
uppkopplingen. Om inga preferenser stämmer överens kan inte samtalet kopplas fram
[RFC3841].
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3.3 IP Multimedia Subsystem, IMS
IP Multimedia Subsystem, IMS, var ursprungligen beteckningen på de mobila
3G-nätens arkitektur och funktioner för IP-baserade multimediatjänster. Senare har
denna teknik börjat tillämpas även på fasta nät, och blivit den arkitektur som skall
tillämpas inom den nätstruktur som utvecklas under namnet Next Generation
Networks, NGN.
Det är stort intresse bland teleoperatörer och telekommunikationsföretag att använda
NGN och IMS. Därför är det vikigt att ha en plan klar för hur smidig inkoppling görs i
dessa miljöer.
Inom IMS används SIP för realiseringen. Realiseringsförslagen i denna studie som
bygger på användning av SIP har därför goda förutsättningar att kunna användas i
IMS och därmed NGN.

3.4 ENUM
ENUM är en funktion i elektroniska kommunikationsnät som översätter
telefonnummer (E.164-nummer) till Internetdomännamn enligt en viss
struktur som motsvarar E.164-numrets form. Dessa ENUM-domännamn
används sedan för att få fram andra
Internetbaserade adresser, till exempel en SIP-adress. [6]
Toppdomänen för ENUM är e164.arpa. Varje land har sedan sin huvuddomän. I
Sverige är den .6.4.e164.arpa och innehas av Post och Telestyrelsen. PTS
telefonnummer 08-678 55 00 har ett ENUM-domännamn enligt följande struktur:
0.0.5.5.8.7.6.8.6.4.e164.arpa. [6]
Genom att använda ENUM kan man alltså med vanliga telefonnummer nå både
telefoner i telefonnätet och terminaler i IP-nät.

3.5 Nummer till förmedlingstjänsterna
Vid planering av nummer för tjänsterna måste man ta hänsyn till det internationella
formatet för telefonnummer ITU-T E.164 [E.164], den Europeiska nummerplanen
ETNS och den nationella nummerplanen.
I nummerplanen finns det serier med korta nummer för tjänster. Det finns t.ex. en för
tjänster av samhällsintresse som börjar med 114. Det finns också nummer för
betaltjänster, tjänster med kostnadsdelning eller gratistjänster. Dessa olika former har
egna nummerserier.
En form av nummer till förmedlingstjänsten kan vara att använda ett operatörsprefix.
Det är en fyrställig sifferkod som kan användas för att styra samtal till en operatörs
utrustning. Det är denna nummerform som texttelefontjänsten TextDirect i
Storbritannien bygger på för att kunna ge texttelefoner tillgång till förmedlingstjänst
och andra texttelefoninriktade tjänster.
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Operatörsval kan göras med förval eller prefixval. Om förval används så går samtalet
genom förvald operatör utan något speciellt tillägg i nummerslagningen. Prefixval
innebär att man inleder nummerslagningen med operatörsprefixet.
Man måste vara uppmärksam på begränsningar i användningen av operatörsprefix
som kan komma av att den som skall ringa genom tjänsten ringer från ett annat land
än det där tjänsteoperatören finns, eller att ENUM-uppslagning används för att tolka
numret.
I mekanismerna som beskrivs i detta dokument används beteckningen
”tjänstens nummer” på det nummer som tilldelats en specifik förmedlingstjänst.
De möjliga mekanismerna för inkoppling kan påverkas av vilken nummerserie som
används för tjänstens nummer. Möjligheten att debitera samtalen, möjligheten att
ringa från utlandet, och möjligheten att utnyttja IP-teknik för realiseringen kan
påverkas.

3.6 Uppkoppling och tilläggstjänster i PSTN
De traditionella tilläggstjänsterna i telefonnätet kan vara viktiga komponenter i
lösningen då användarna använder telefonnätet. Genom att tjänsten använder ISDNanslutning, eller SS7-anslutning till telefonnätet kan realiseringselementen få god
information om uppkopplingarna.
Förutom uppringning och svar kan följande tjänster och tilläggstjänster vara av
intresse för realiseringen
Förkortning Namn på engelska
SUB
Subaddressing
CLIP
Calling line
presentation
CONF
Conference Call Add
On
CFU
Call Forwarding
Unconditional
Call Forwarding
Selective
CD
Call Deflection
ECT
Explicit Call Transfer
MSN
Multiple Subscriber
Number
3PTY
Three Party Call

Namn på svenska
Subadressering
Nummerpresentation

Standard
ETS 300 059
ETS 300 089

Konferenssamtal

ETS 300 183

Vidarekoppling

ETS 300 200

Selektiv vidarekoppling

Förflyttning
Flera nummer i samma
anknytning
Trepartssamtal

ETS 300 202
ETS 3003 367
ETS 300 050
ETS 300 186

I de flesta fall aktiveras dessa tjänster med servicekoder, på format som *SS# eller
*SS*parameter#, där "SS" och "parameter" är numeriska. Detta finns beskrivet i ETSI
ETS 300 378. Koderna ”SS” finns i ETSI TR102 083.
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I det analoga telefonnätet är tillgången till tilläggstjänster mindre.
Det finns dock:
 Vidarekoppling. *21*<nummer>#
 Förfrågan
R<nummer>
 Pendling
R2
 3-partssamtal
R<nummer>R3
 Förflyttning
R<nummer>R4
(med viss tvekan för tillgängligheten)
Till parter som blir uppringda genom användning av tilläggstjänsterna följer oftast
parametrar som talar om att tjänsten använts och vilka övriga abonnenter som är
inblandade.
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4 Lösningskomponenter
I del 1 beskrivs hur kopplingsfallen kan beskrivas som kombinationer av ett litet antal
olika delmoment. Här beskrivs lösningsförslag till dessa delmoment i de olika
realiseringsmiljöerna PSTN, SIP och flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändare.
Alla förmedlingstjänster kan betraktas som sammansatt av två komponenter. Dels en
treparts konferensbrygga med extra generella funktioner för förmedling och
presentation av media, dels en terminal som klarar att hantera de media som behövs i
den avsedda förmedlingstjänstsituationen. Även de enklaste förmedlingstjänstfallen
som består av en taltelefon och en terminal för kommunikation med en
funktionshindrad person kan beskrivas med denna modell.

4.1 Beteckningar i beskrivningarna
Här presenteras en serie beteckningar som används i beskrivningarna.
A = Uppringande
B = Uppringd
C = En tredje part (Inte i figuren nedan.)
R = En betjäningsplats i en förmedlingstjänst
M = Flerpartskonferensbrygga för förmedlingstjänst
B

A
M
R

Figur 4.1.
Förmedlingstjänsten R inkopplad mellan A och B via flerpartsbryggan M.

Observera att flerpartsbryggan M i olika lösningar kan placeras hos uppringande
terminal A eller uppringd terminal B eller förmedlaren R eller i nätet och styras av
någon av dessa olika parter.
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4.2 Enkla delmoment för uppkopplingar i PSTN-miljö
Detta avsnitt redovisar hur de enkla delmoment som behövs för att realisera
kopplingsfallen realiseras i PSTN-miljö och ISDN-miljö. Motiven till dessa enkla
delmoment finns i del 1 av rapporten.
De enkla delmomenten är:
 Uppringning
 Inkoppling av förmedlingstjänst
 Inkoppling av förmedlingstjänst ersätter en direkt uppringning
 Inkommande samtal
 Vidarekoppling
 Förflyttning
 Flerpartssamtal
 Utvärdering av villkor
 Databas för detaljer i tjänsteutförandet

4.2.1

Uppringning

Grundtjänsten för uppringning i PSTN används.

4.2.2

Inkoppling av förmedlingstjänst

Observera att dessa procedurer inte behöver utföras av användarna, utan är avsedda
som komponenter i lösningar som kan innehålla automatik.
Terminal A skall genomföra uppringning till B via förmedlingstjänsten M
I PSTN finns ett antal möjligheter att genomföra detta.
Mekanism
Operatörsprefix

Procedur
Ring
<tjänstens nummer><destination> där ”tjänstens nummer” är
ett operatörsprefix för förmedlingstjänsten.
Tvåstegsadressering Ring
<tjänstens nummer>
vänta på signal, slå
<destination>
Konferens
Ring tjänstens nummer, som går till konferensserver.
Sänd kommando för inkoppling av B till konferensen.
Inkoppling görs av B med mediamix inställd för aktuell
förmedling.
Parlay kan även användas för inkoppling av förmedlingstjänst.
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4.2.3

Inkoppling av förmedlingstjänst ersätter en uppringning

A börjar uppringning till B.
B eller en nätkomponent beslutar att förmedlingstjänst skall kopplas in i samtalet.
Detta kan genomföras på t.ex. följande alternativa sätt:
Mekanism
Procedur
Vidarekoppling
Samtalet vidarekopplas till tjänstens nummer.
Tjänsten ringer till destinationen.
Konferens
Använd funktionerna för att lägga till en deltagare till konferens.
Förflyttning
Samtalet förflyttas till tjänstens nummer.
Tjänsten ringer ut till destinationen..
Tjänsteabonnemang En växel analyserar uppkopplingen och beslutar att koppla in en
förmedlingstjänst i samtalet, t.ex. med konferenskoppling.

4.2.4

Inkommande samtal

Detta utförs i PSTN med vanlig mottagning av samtal.

4.2.5

Vidarekoppling

En vidarekoppling från B till C är en registrering i nätet som gör att uppringning från
A till B, resulterar i en uppringning från A till C.
Tilläggstjänsten ovillkorlig vidarekoppling kan användas, den aktiveras med
kommandot *21*<C>#. I detta fall identifieras förmedlingstjänstanvändaren med
hjälp av det nummer som vidarekopplingen kommer ifrån.

4.2.6

Förflyttning

När ett pågående samtal mellan A och B förflyttas av B till C, så sker uppkoppling
från A till C, och samtalet mellan A och B kopplas ned.
Detta kan göras i ISDN med tjänsten förflyttning, den aktiveras vanligtvis med en
speciell funktionstangent på ISDN-terminalen.
I PSTN begärs förflyttning genom sekvensen R<C>R4 på telefonen. Tjänsten kan inte
ses som helt allmänt tillgänglig, men ändå så vanlig att den kan vara ett realistiskt
alternativ.
Det går även att förflytta samtal lokalt inom samma PSTN-abonnemang, vilket kan
användas för att flytta ett samtal till en terminal med de rätta egenskaperna för att
hantera samtal med förmedlingstjänst. Man kopplar helt enkelt in den terminal som
skall ha samtalet och lägger på i den terminal som samtalet skall förflyttas ifrån.
De flesta kontorsväxlar har möjlighet till förflyttning inom växelns område.
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4.2.7

Flerpartssamtal

A kopplar upp till ett flerpartskonferenssystem M och begär ett samtal med B
Flerpartskonferenssystemet M ringer upp B.
Efter att flerpartsamtal aktiverats så går samtal mellan A och M, M och B.
Ytterligare deltagare kan läggas till.
För varje deltagare kan media mixas från olika källor, väljas från någon källa eller
kopplas som flera separata mediakanaler till en deltagare.
Detta kan i PSTN genomföras med de standardiserade procedurerna för trepartssamtal
och konferens, men då kommer en störande tonstöt in i samtalen och mediamixningen
blir inte inställd för förmedlingstjänst.
För användning i samband med förmedlingstjänst kan detta i PSTN i stället utföras av
konferensbryggor med egna signalkommandon. Konferensbryggan har tjänstens
nummer och övriga deltagare kopplas in, t.ex. med användning av DTMF-baserade
kommandon.
En konferensbrygga avsedd för inkoppling av förmedlingstjänst kan placeras hos
förmedlingstjänstanvändaren, som då kan utföra inkoppling av förmedlingstjänst i ett
samtal utan att behöva ringa till en extern konferensbrygga.

4.2.8

Utvärdering av villkor för inkoppling av förmedlingstjänst

Det finns olika möjligheter att utvärdera villkor för om förmedlingstjänst behövs i ett
samtal i PSTN.
Abonnemangsinformation kan visa om användaren vill ha tjänsten inkopplad.
Mekanismer kan baseras på användning av Parlay för lagring av användarprofiler.
Analys av ljud på linjen kan t.ex. visa att en part har texttelefon igång men inte den
andra. Då är det sannolikt att en förmedlingstjänst för texttelefoni behövs.
Det finns mekanismer för villkorliga vidarekopplingar i ISDN. Detta kan användas för
att göra val och välja uppkopplingsväg beroende på villkor.

4.2.9

Databas för detaljer i tjänsteutförandet

Förmedlingstjänsten kan ha en kunddatabas. I samband med inkommande samtal kan
uppslagning av uppringande abonnents kundinformation göras i databasen.
I samband med att tjänsten får adress för destinationen kan uppslagning av dess
kundinformation göras i databasen. Beslut om tjänsteutförandet kan fattas baserat på
informationen. Databassökningarna och besluten kan göras manuella eller
automatiska.
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4.3 Realisering av kopplingsfallen i PSTN
Kopplingsfallen som skall lösas realiseras med kombinationer av de enkla
delmomenten i uppkopplingar som finns beskrivna ovan. För de kretskopplade näten
PSTN och ISDN kan kopplingsfallen realiseras enligt exemplen i detta avsnitt.
Observera att senare avsnitt beskriver andra alternativ, t.ex. baserade på ENUM, som
kan användas även på samtal med PSTN-terminaler, även om kopplingstekniken är
IP-baserad. Detta kan i några fall ge en mer gynnsam lösning än de som baseras på
PSTN.

4.3.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

Användaren tilldelas ett nummer som ständigt är vidarekopplat till en adress som är
en kombination av tjänstens nummer och adressen på en anslutning som användaren
vill ta emot sina samtal på.
Detta är en kombination av grundelementen vidarekoppling och inkoppling av
förmedlingstjänst.
Grundelementen kan sedan realiseras med operatörsprefix, tvåstegsadressering,
konferenskoppling eller ENUM-baserad adressöversättning.

4.3.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

Något av alternativen för grundelementet uppringning genom förmedlingstjänst
används, dvs. operatörsprefix, tvåstegsadressering eller konferenskoppling.
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4.3.3

Vidarekoppla talsamtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

På en telefon B som tillfälligt skall vidarekopplas att gå genom förmedlingstjänsten
ges kommandot för vidarekoppling till C.
C är ett nummer som har funktionen för direktuppringning till
förmedlingstjänstanvändare aktiverad. Samtalet kommer därför att kopplas genom
förmedlingstjänst.

a.

Telefonen B

b.

Kommandot C

B

c.
Texttelefonen C

d.

Figur 4.3.3.
a. Taltelefonen B.
b. Taltelefonen B får kommandot C för vidarekoppling till Texttelefonen C.
c. Texttelefonen C, med funktion för direktuppringning aktiverad.
d. Inkommande samtal till B kopplas direkt via förmedlingstjänsten till C.
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4.3.4

Förflytta inkommande talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Om ett samtal kommer in till en taltelefon, men man vill ta det genom
förmedlingstjänsten kan dessa alternativa procedurer användas:
1) Förflyttning till ett vidarekopplat nummer
B förflyttar samtalet till C. C har vidarekoppling av samtalen ordnade så att de tar
vägen genom förmedlingstjänst.

B

a.

b.
C
Figur 4.3.4.1.
a. Taltelefonen B får kommando om förflyttning till C.
b. C har funktionen för koppling genom förmedlingstjänst aktiverad.

2) Förflyttning till flerpartsbrygga
B förflyttar samtalet till en flerpartsbrygga, M, som förmedlingstjänstanvändaren C
har kontroll över. Flerpartsbryggan kopplar ihop A, C och förmedlingstjänsten M.
Flerpartsbryggan kan placeras hos förmedlingstjänstanvändaren.
a.
B
A

b.
A

M

C

Figur 4.3.4.2.
a. Taltelefonen B får kommando om förflyttning till flerpartsbryggan M.
b. M kopplar ihop A, C och förmedlingstjänsten.
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4.3.5

Förflytta pågående talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten.

Om det uppstår behov att flytta ett pågående samtal till en förmedlingstjänstanvändare
så kan man använda en av dessa procedurer:
1) Förflyttning till nummer med vidarekoppling
B gör förflyttning av samtalet till C.
C har vidarekoppling av samtalen ordnade så att de tar vägen genom
förmedlingstjänst.
a.
B

b.
C
Figur 4.3.5.1.
a. Taltelefonen B får kommando om förflyttning till C.
b. C har funktionen för koppling genom förmedlingstjänst aktiverad.

Om man med denna koppling vill koppla om till talsamtal igen, så kan det göras av A
med vanliga funktioner för förflyttning. Om C tar initiativ till att koppla ur
förmedlingstjänsten så behöver C be förmedlingstjänsten göra det manuellt.
2) Förflyttning till flerpartsbrygga
B förflyttar samtalet till en flerpartsbrygga, M, som förmedlingstjänstanvändaren C
har kontroll över. Flerpartsbryggan kopplar ihop A, C och förmedlingstjänsten .
Flerpartsbryggan kan placeras hos förmedlingstjänstanvändaren. Det kan förenkla
operationerna och gör det också möjligt att realisera kopplingsfallet då B är placerad i
PSTN-nät som saknar extern förflyttning.

a.
A

B

b.
A

C

M

Figur 4.3.5.2.
a. Taltelefonen B får kommando om förflyttning till flerpartsbryggan M.
b. M kopplar ihop A, C och förmedlingstjänsten.
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Med detta alternativ är det lätt att även svara mot behovet att under samtal koppla bort
förmedlingstjänst och fortsätta samtalet i tal.

4.3.6

Villkorad inkoppling av förmedlingstjänst

Samtalsdeltagare och deras terminaler kan ha egenskaper och preferenser registrerade
i terminalerna, i nätkomponenter och i databas hos förmedlingstjänsten.
Med hjälp av denna information kan ett förmedlingstjänstsystem styra hur
uppkoppling görs och sedan hur tjänsten genomförs.
Detta realiseras med användning av utvärdering av villkor för inkoppling av
förmedlingstjänst, följt av inkoppling. För PSTN kan t.ex. sådana funktioner baseras
på Parlay, beskrivet i kapitel 3. Med hjälp av sådana funktioner kan man åstadkomma
smidiga funktioner för debitering av samtalen hos en teleoperatör.

4.3.7

Nödsamtal 112

Låt SOS-centralerna ha mekanismer för att koppla trepartsamtal med
förmedlingstjänsten, med samma typ av mediamixning som förmedlingstjänsten, så
att SOS-centralen hela tiden kan deltaga i både text och tal i samtalet.

4.3.8

Tvåstegs uppkoppling till förmedlingstjänst

Detta är det traditionella tvåstegsuppkopplingen. Den finns med här för att göra
beskrivningen komplett. Användare A ringer förmedlingstjänsten M.
M kopplar upp till R
R frågar A till vem uppkoppling skall gå. Svaret blir B.
R kopplar upp genom M till B.

a.
A

b.
C

A
Figur 4.3.8.
a. Taltelefonen A ringer upp förmedlingstjänsten M och får frågan vem de vill ringa
till av handläggaren R.
b. Förmedlingstjänsten förmedlar samtalet mellan A och C.
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4.3.9

Beställt samtal

R får genom någon kommunikationsväg en beställning av förmedlat samtal mellan B
och C.
R kopplar upp till M.
R begär uppkoppling från M till B.
R begär uppkoppling från M till C.

Figur 4.3.9.
Förmedlingstjänsten får en beställning om att utföra en förmedling.
Förmedlingstjänsten ringer till en texttelefonanvändare
och till en taltelefonanvändare.
När båda samtalen är uppkopplade kan förmedlingen utföras.
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4.4 Enkla delmoment för uppkopplingar i SIP-miljö
4.4.1

Uppringning

I SIP används sekvensen INVITE, OK, ACK för operationen uppringning.
Uppkopplingen kan ske till en SIP-adress eller ett telefonnummer.

4.4.2

Inkoppling av förmedlingstjänst

I SIP kan en förmedlingstjänst tas med i ett samtal med ett antal alternativa
mekanismer:


Den slutliga destinationsadressen kan anges som ”display name” före
destinationsadressen i ”to-fältet” i INVITE.
Till exempel: To: erik.zetterstrom@omnitor.se <sip:bildformedling.se>



Både förmedlingstjänstens och destinationens adress anges i uppkopplingen
genom att använda en mekanism i SIP som kallas URI-list-conferencing.
Denna mekanism är under utveckling och bör inte användas i full skala förrän
standardiseringen är klar.



Förmedlingstjänstanvändaren har ett eget nummer som går till
förmedlingstjänsten. Tjänsten använder det och slår upp i en egen
kunddatabas, där nummer för att nå förmedlingstjänstanvändarens terminal
finns.



Dubbel ENUM-uppslagning: Förmedlingstjänstanvändaren har ett ENUMdomännamn som taltelefonanvändare kan ringa direkt till genom
förmedlingstjänsten. Detta ENUM-domännamn ger information om vart
samtalet ska förmedlas. Först slås numret som taltelefonanvändaren ringt upp t
ex 123. Detta ger en SIP-adress t.ex. 1231@bildformedling.se, som leder till
förmedlingstjänsten, som svarar på samtal till alla användare i sin
domänadress. Förmedlingstjänsten använder användarnamnet ( 1231 ) som
telefonnummer och gör en ENUM-uppslagning för att komma fram till det
telefonnummer eller SIP-adress där förmedlingstjänstanvändarens terminal
finns.

4.4.3

Inkoppling av förmedlingstjänst ersätter en direkt
uppringning

Vidarekoppling i SIP-servern eller förflyttning med REFER kan användas för att styra
om ett samtal så att det tar vägen genom en förmedlingstjänst.

4.4.4

Inkommande samtal

Samtal accepteras i SIP med sekvensen OK, ACK.
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4.4.5

Vidarekoppling

Vidarekoppling kan ställas i en SIP-server, så att samtal till B styrs till C.
För vidarekoppling från en taltelefon till en bildtelefon finns det flera lösningar:


Om vidarekopplingen gäller en taltelefon i PSTN-nätet använder man
tilläggstjänsten ovillkorlig vidarekoppling, som aktiveras med kommandot
*21*telefonnummer#. Telefonnumret leder till IP-nätet och översätts till ett
ENUM-domännamn som leder till en SIP-uppkoppling.



I en SIP-server kan man lägga in information om vilken SIP-adress en
användare är vidarekopplad till.



I en SIP-server kan man även lägga in information om flera alternativa
adresser att koppla till då man kopplar upp till en viss adress. Valet av vilken
adress som gäller görs med hjälp av några uppsatta villkor.



En SIP-terminal kan avvisa en uppkoppling med en hänvisning till en annan
adress och en indikation om att adressen är tillfälligt vidarekopplad.

4.4.6

Förflyttning

Förflyttning av SIP-samtal görs med REFER-metoden som beskrivs i RFC3515
[RFC 3515), kombinerat med att följa en specifikation för Call Transfer i SIP.

4.4.7

Flerpartssamtal

Flerpartssamtal kopplas med SIP genom en flerpartsbrygga.
En speciell brygga för flerpartssamtal med förmedlingstjänst kan skapas av en PSTNtaltelefon och en IP-multimediaterminal som sammankopplas i ljudkanalerna.

4.4.8

Utvärdering av villkor för inkoppling av förmedlingstjänst

Utvärdering av villkor för inkoppling kan göras genom den jämförelse av möjligheter
och preferenser som finns beskriven för SIP i RFC3841 [RFC 3841]. Även Parlay,
som beskrivs i kapitel 3, kan användas för sådana val och inkopplingar i SIP-miljö. En
flerpartsbrygga styrs enligt resultatet av utvärderingen av stöd för media, preferenser
för media, och typer av samtal som kopplas upp. Om dessa funktioner läggs hos en
teleoperatör öppnar sig goda möjligheter för att debitera samtalen på det sätt som är
önskvärt. Förmedlingstjänsten kan då också kopplas in enkelt med endast ett
multimediasamtal.

4.4.9

Databas för detaljer i tjänsteutförandet

Förmedlingstjänsten R kan ha en databas över kunder och deras preferenser.
När ett samtal skall kopplas mellan A och B kan databasinformation om A och B
avgöra hur samtalet kopplas upp och vilken behandling det får. Detta kan vara både
automatiska och manuella rutiner.
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4.5 Realisering av kopplingsfallen i SIP
Kopplingsfallen som skall lösas realiseras med kombinationer av de enkla operationer
på uppkopplingar som finns beskrivna ovan. För IP-kommunikation baserat på SIP
kan kopplingsfallen realiseras enligt exemplen i detta avsnitt.
Att kommunikationen baseras på SIP betyder inte att alla inblandade terminaler
behöver använda SIP. Terminalerna kan finnas i PSTN nät, och nå IP-nätet genom
gateways.

4.5.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

Terminaler som skall använda tjänsten tilldelas ENUM-domännamn som pekar på
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni. Då kan direktuppringning via
förmedlingstjänsten ske till dessa från en taltelefon, SIP-taltelefon eller en texttelefon.
Uppslagning av ENUM-domännamnet förser förmedlingstjänsten med information
om vart samtalet ska förmedlas. Se avsnitt 4.4.2 för en närmare beskrivning.
Om texttelefoner tilldelas ENUM-domännamn kan direktuppringning ske till dessa
från en bildtelefon eller taltelefon via förmedlingstjänsten.

4.5.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

Genom att modifiera ”to-fältet” i INVITE på samma sätt som beskrivs i de två översta
alternativen i avsnitt 4.4.2 kan det önskade taltelefonnumret anges till
förmedlingstjänsten. Till exempel:
To: <sip: 0855600203@bildformedling.se>
Detta innebär att när förmedlingstjänstanvändaren vill ringa till 0855600203 genom
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni anger denne adressen
0855600203@bildformedling.se i sin bildtelefon.

4.5.3

Vidarekoppla talsamtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Förmedlingstjänstanvändaren med taltelefon eller SIP-taltelefon ger ett
vidarekopplingskommando där ENUM-domännamnet för dennes bildtelefon eller
texttelefon anges. Efter detta fungerar uppringningar på samma sätt som
direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare.
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4.5.4

Förflytta inkommande talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Taltelefonanvändare i PSTN eller ISDN, eller SIP-taltelefonanvändare som önskar
flytta ett inkommande talsamtal att kopplas via förmedlingstjänsten begär förflyttning
till bildtelefonens ENUM-nummer för koppling genom tjänsten. Någon av följande
mekanismer kan användas.


Samtalet förflyttas till förmedlingstjänstanvändarens ENUM-domännamn.
Denna ger en SIP-adress hos Förmedlingstjänsten. Med hjälp av
användarnamnet som följer med i SIP-adressen kan Förmedlingstjänsten slå
upp förmedlingstjänstanvändarens privata SIP-adress, t ex genom en ny
ENUM-uppslagning.



”To-fältet” i ett REFER kan modifieras till Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni på samma sätt som beskrivs för INVITE i avsnitt 4.4.2.



En SIP-server som stödjer ”caller preferences for SIP” kan automatiskt koppla
in förmedlingstjänsten när behov uppstår. Om förmedlingstjänstanvändaren
har sin SIP-adress registrerad i en sådan SIP-server räcker det med att förflytta
samtalet till denna SIP-adress.

I de fall då förmedlingstjänstanvändaren har behov av att göra förflyttning inom en
PSTN-anslutning kan en flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren användas.
Den kan koppla ihop ljudkanalerna i en taltelefon och en SIP multimediaterminal, och
samtal kopplas med multimediaterminalen till fömedlingstjänsten.

4.5.5

Förflytta pågående talsamtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten.

Taltelefonanvändare i en ISDN-miljö eller SIP-taltelefonanvändare som önskar flytta
ett pågående talsamtal att kopplas via förmedlingstjänsten begär förflyttning till
bildtelefonens ENUM-domännamn för samtal genom förmedlingstjänsten
I de fall då förmedlingstjänstanvändaren har behov av att göra förflyttning inom en
PSTN-anslutning kan en flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren användas.
En sådan är också lätt att koppla ur för att ta tillbaka samtalet till talsamtal.
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4.5.6

Villkorad inkoppling av förmedlingstjänst

Samtalsdeltagare och deras terminaler kan ha egenskaper och preferenser registrerade
i terminalerna, i nätkomponenter och i databas hos förmedlingstjänsten.
En lokal databas som beskrivs i avsnitt 4.4.8 löser förmedlingstjänstens behov av
preferenser för tjänster från PSTN till SIP. Ett exempel på en sådan tjänst är
vidarekoppling.
Användarpreferenser för SIP som beskrivs i avsnitt 4.4.9 kan användas för att SIPsamtal till förmedlingstjänsten, tyvärr finns denna metod i dagsläget inte
implementerad i några produkter.
Med hjälp av denna information kan ett förmedlingstjänstsystem styra hur
uppkoppling görs och sedan hur tjänsten genomförs.

4.5.7

Nödsamtal 112

SOS-centralerna kan ha mekanismer för att koppla trepartsamtal med
förmedlingstjänsten, med samma typ av mediamixning som förmedlingstjänsten, så
att SOS-operatören hela tiden kan deltaga i samtliga medier i samtalet.
Om en SOS-central inte har möjlighet att hantera multimediasamtal, kan det ändå vara
rimligt att besvara multimediasamtal och leda dem till förmedlingstjänsten. Om de
visar sig innehålla teckenspråk så kan förmedlingstjänsten deltaga i samtalet med
översättning. Erfarenhet från olika driftsituationer kommer att behövas för att avgöra
vad som är realistiskt i en verklig driftsituation.
Vid nykonstruktion inom nödsamtal 112 är det rimligt att använda SIP-teknik. Då är
det lätt att ordna stöd för multimediakommunikation och förmedlingstjänst.
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4.5.8

Tvåstegs uppkoppling till förmedlingstjänst

Användare A ringer förmedlingstjänsten M.
M kopplar upp till R
R frågar A till vem uppkoppling skall gå. Svaret blir B.
R kopplar upp genom M till B.
Denna mekanism fungerar i alla nätmijöer som har stöd för uppringning.

a.
A

b.
A

C

Figur 4.5.8.
a. Taltelefonen A ringer upp förmedlingstjänsten M och får frågan vem de vill ringa
till av handläggaren R.
b. Förmedlingstjänsten förmedlar samtalet mellan A och C.

4.5.9

Beställt samtal

R får genom någon kommunikationsväg en beställning av förmedlat samtal mellan B
och C.
R kopplar upp till M.
R begär uppkoppling från M till B.
R begär uppkoppling från M till C.
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Figur 4.5.9.
Förmedlingstjänsten får en beställning om att utföra en förmedling.
Förmedlingstjänsten ringer till en texttelefonanvändare
och till en taltelefonanvändare.
När båda samtalen är uppkopplade kan förmedlingen utföras.

4.6 Enkla delmoment med flerpartsbrygga hos
förmedlingstjänstanvändaren
En konferensbrygga avsedd för inkoppling av förmedlingstjänst kan placeras hos
förmedlingstjänstanvändaren, som då kan utföra inkoppling av förmedlingstjänst i ett
samtal.
Här kallas denna flerpartsbrygga, men realiseringen kan göras mycket enkel och
specialiserad för vissa typer av samtal.
En flerpartsbrygga kan till exempel bestå av en totalkonversationsterminal där
ljudkanalerna från en ”headset-switch” på en taltelefon kopplats in i
ljudanslutningarna. Totalkonversationsterminalen kan då ringa upp
förmedlingstjänsten som tolkar samtalet, teckenspråk går till
totalkonversationsterminalen och talet går till taltelefonen istället för till högtalaren.
I figuren visas kopplingen som två sammankopplade terminaler. Realiseringen kan
även göras elektroniskt i en terminal med möjlighet att hantera de två samtalen och
göra sammankopplingarna.
Motsvarande koppling kan göras med text och tal i samtalet med förmedlingstjänsten.
I detta avsnitt beskrivs hur de olika kopplingsfallen realiseras med flerpartsbrygga hos
förmedlingstjänstanvändaren.
Förmedlingstjänsten har i dessa kopplingsfall endast en uppkoppling för samtalet, och
förmedlingen sker mellan olika mediakanaler i detta samtal. Det liknar mycket
situationen vid distanstolkning som är bekant för förmedlingstjänsten för bildtelefoni.
Tal
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Tal
Teckenspråk eller text
Figur 4.6.
Koppling för förmedling med användarplacerad flerpartsbrygga.
Användaren har en taltelefon och en terminal som passar för kommunikation med
förmedlingstjänsten. De sammanbinds i ljudkanalen, och förmedlingstjänsten kan
sköta översättningen mellan medierna i samtalet
.
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Debiteringsaspekter
Gemensamt för dessa fall är att kostnaden för det samtal som skall förmedlas
debiteras helt och hållet enligt den önskvärda principen att det skall vara som om
samtalet fördes direkt mellan samtalsparterna. Kostnaden för multimediasamtalet med
förmedlingstjänsten tillkommer. Oftast sker det samtalet i IP-nätet där det är vanligt
att inte debitera för samtalstid, utan endast för abonnemang.

4.6.1

Uppkoppling

Uppkopplingar görs på normalt sätt i de nät som terminalerna ingår i.

4.6.2

Inkoppling av förmedlingstjänst

Förmedlingstjänst kopplas in genom att användaren ringer ett multimediasamtal på
multimediaterminalen. Ljudkanalerna sammankopplas med taltelefonens ljudkanaler.

4.6.3

Inkoppling av förmedlingstjänst ersätter en direkt
uppringning

I detta fall görs alltid uppringning av två samtal som sammanbinds av användaren.

4.6.4

Inkommande samtal

Samtal i taltelefonen besvaras normalt.
För denna koppling behöver aldrig användaren ta emot samtal från
förmedlingstjänsten. Samma multimediaterminal kan dock användas för traditionell
nätbaserad inkoppling av förmedlingstjänst.

4.6.5

Vidarekoppling

Vidarekoppling mellan taltelefoner görs med de funktioner som finns för de nät de
ingår i.

4.6.6

Förflyttning

Förflyttning av samtal till den taltelefon som finns hos förmedlingstjänstanvändaren
görs med vanliga funktioner för förflyttning i det nät där taltelefonerna ingår.

4.6.7

Flerpartssamtal

Koppling av flerpartssamtal för förmedling kan göras genom enkel sammanbindning
av ljudkanalerna i terminalerna, eller elektroniskt i en enkel flerpartsbrygga.

2005-11-20

Smidig inkoppling av förmedlingstjänst. Tekniska lösningsförslag
Sida 29 av 60

Omnitor AB

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 6

4.6.8

Utvärdering av villkor för inkoppling av förmedlingstjänst

Användaren själv står för avgörandet om förmedlingstjänst behövs för ett samtal.
Om taltelefonlinjen även används för texttelefoni är det lämpligt att ha en indikator på
linjen som visar om inkommande samtal är texttelefonsamtal genom att indikera de
toner som en uppringande texttelefon avger. (fungerar i Sverige, där alla godkända
texttelefoner avger en hörbar ton vid uppringning).

4.6.9

Databas för detaljer i tjänsteutförandet

Förmedlingstjänsten kan ha en databas med information om användarna för att kunna
anpassa tjänsteutförandet. Uppslagning i databasen kan göras baserat på adress för
inringande terminal.
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4.7 Realisering av kopplingsfallen med användarplacerad
flerpartsbrygga
Realiseringen av de önskade kopplingsfallen är kombinationer av operationerna i
kapitel 4.6. Här ges en mycket kort beskrivning. De finns något utförligare beskrivna i
avsnitt 5. 4.

4.7.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

För direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare används taltelefonens nummer.

4.7.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

För direktuppringning till taltelefonanvändare ringer förmedlingstjänstanvändaren upp
taltelefonsamtalet på taltelefonen.

4.7.3

Vidarekoppla samtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Vidarekoppling av samtal att gå via förmedlingstjänsten utförs genom att andra
taltelefoner vidarekopplas till taltelefonen vid multimediaterminalen.

4.7.4

Förflytta inkommande samtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Då ett samtal kommer in på taltelefonen kan användaren ringa upp
förmedlingstjänsten i multimediaterminalen.

4.7.5

Förflytta pågående samtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Ett samtal som börjat i någon taltelefon kan förflyttas till taltelefonen som ingår i
sammankopplingen med multimediaterminalen.
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4.7.6

Nödsamtal 112

SOS-centralerna kan ha tillgång till en flerpartsbrygga. I samtal där det bedöms att det
skulle vara värdefullt att ha med förmedlingstjänsten kopplas den in via
flerpartsbryggan och de mediakopplingar görs som behövs för samtalet.
Om en SOS-central inte har möjlighet att hantera multimediasamtal, kan det ändå vara
rimligt att besvara multimediasamtal och leda dem till förmedlingstjänsten. Om de
visar sig innehålla teckenspråk så kan förmedlingstjänsten deltaga i samtalet med
översättning. Erfarenhet från olika driftsituationer kommer att behövas för att avgöra
vad som är realistiskt i en verklig driftsituation.

4.7.7

Förmedlingstjänstbeteende styrt av användarprofiler

Behovet av att styra inkoppling beroende på användarprofiler är mindre då
förmedlingstjänstanvändaren själv bestämmer över inkopplingen så som sker med
flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändare.

4.7.8

Tvåstegs inkoppling av förmedlingstjänst

Behovet att be förmedlingstjänsten göra uppkoppling finns inte då man använder
flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren.

4.7.9

Beställt samtal

Om förmedlingstjänsten har begränsad kapacitet kan det vara fördelaktigt att kunna
beställa samtal. Förmedlingstjänsten ringer då upp på multimediaterminalen till
förmedlingstjänstanvändaren.
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5 Konkreta tillämpningsexempel
Detta kapitel visar hur lösningsförslagen kan tillämpas på olika förmedlingstjänster.
Här diskuteras också effekter på kravuppfyllnad och andra aspekter.
I beskrivningarna i tidigare kapitel har en principlösning kallats ”flerpartsbrygga hos
förmedlingstjänstanvändaren”. Den ger intressanta egenskaper som i många fall är
olika vad som uppnås vid övriga mekanismer för förmedlingstjänstinkoppling. För att
belysa detta beskrivs även denna kopplingstyp i ett eget avsnitt i detta kapitel.
ENUM som bas för lösningar
Gränserna mellan de olika typerna av förmedlingstjänst suddas ut i och med tekniker
som ENUM gör det enkelt att flytta samtal mellan PSTN och IP-nät. ENUM öppnar
för en mer generell hantering av samtal och en integration av alla
förmedlingstjänsterna till en enda eller flera alternativa.
Om varje texttelefon och varje bildtelefon som skall använda förmedlingstjänsterna
associeras med en ENUM-domän blir de nåbara via förmedlingstjänsten både från
PSTN, ISDN och Internet. Alla samtal till förmedlingstjänsten skulle kunna komma in
till förmedlingstjänsten via IP-nätet även om de från början kom ifrån till exempel
PSTN-nätet. Även utgående samtal skulle kunna lämna förmedlingstjänsten via IP
men samtal till PSTN kopplas hos operatören över till PSTN-nätet.
För att förmedlingstjänsten ska veta vart ett inkommande samtal ska förmedlas kan en
ENUM-domän peka på förmedlingstjänsten med en SIP-adress (t ex 3.2.1.6.4.arpa
pekar på 1231@bildformedling.se). Användarnamnet i denna adress kan i sin tur
användas för att slå upp med ENUM och ge förmedlingstjänstanvändarens
texttelefonnummer eller SIP-adress.
ENUM är oftast att föredra framför en lokal databas hos förmedlingstjänsten eftersom
administrationen av ENUM-posterna kan fördelas på flera operatörer. Man behöver
inte bli beroende av tillförlitligheten i driften hos en operatör. ENUM använder DNS
som visat sig vara mycket robust.
En lösning med ENUM öppnar även för flexibelt val mellan förmedlingstjänster
eftersom databasen är öppen för alla.
Ur jämlikhetsperspektiv är ENUM att föredra eftersom funktionshindrade använder
samma databas (DNS) som alla andra som använder IP-telefoni.
Av dessa anledningar är en lämplig lösning att varje bildtelefon och varje texttelefon
som skall använda förmedlingstjänsterna tilldelas två ENUM-domäner. En pekar på
förmedlingstjänsten och användaren i kombination. Den andra pekar direkt på
förmedlingstjänstanvändarens text eller bildtelefon.
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Relation till standard
För att en förmedlingstjänst ska göra nytta så behöver den kunna ha samtal med
allmänt spridda terminaler. Terminalanvändarna behöver kunna ha kontakt med
varandra, med förmedlingstjänsten, nödnummer 112 och det nät som de använder. För
att detta skall fungera behöver terminaler och tjänster använda sig av standard för
kommunikationen. Förmedlingstjänsten behöver publicera vilka standards den följer.
Som syns av beskrivningarna på mekanismer för smidig inkoppling, så utnyttjar de
standardiserade funktioner, som SIP, ENUM, PSTNs tilläggstjänster osv. Det är
vanligt att terminaler inte fullt ut använder alla möjligheter i en standard. Därför är det
viktigt att de mekanismer som behövs för att smidig inkoppling skall fungera är
allmänt införda i terminaler och nät.
Det är fördelaktigt om användarna kan känna igen hanteringen av förmedlingstjänster
från land till land. Därför är det fördelaktigt om beskrivningar på smidig inkoppling
av förmedlingstjänst etableras och sprids i standardgrupper och i policygrupper i
Europa och internationellt.
Övergripande beskrivningar av smidig inkoppling av förmedlingstjänst har tagits in av
ITU-T i arbetet med Next Generation Network, NGN, och av ETSI i ETSI Guide EG
202 320 Duplex Universal Speech and Text. [4].
Praktiska krav på förmedlingstjänsten
Praktiska krav som återkommer nästan på alla fall är:
Förmedlaren bör kopplas in i samtalet så tidigt som möjligt när det är
färdiguppkopplat för att taltelefonanvändaren inte ska tro att ingen är där.
Tar uppkopplingen till förmedlingstjänstanvändaren lång tid bör ett meddelande
spelas upp för taltelefonanvändaren.
Om ingen förmedlare finns tillgänglig bör samtalet kopplas fram till båda parter och
ett meddelande spelas upp till både taltelefon- och förmedlingstjänstanvändaren som
talar om att en förmedlare söks för förmedlingen. Förmedlingens plats i kön bör
kontinuerligt meddelas både taltelefon- och förmedlingstjänstanvändaren.
Kostnader för att införa lösningarna
Det uppstår kostnader när lösningarna införs.
 Införande av lösningarna i de tekniska systemen hos förmedlingstjänsterna.
Hos förmedlingstjänsten för texttelefoni som har ett stort tekniskt system kan
varje teknisk förändring dra med sig stora kostnader. I de övriga tjänsterna
som är små och under utveckling blir kostnaderna mindre. Lösningen med
flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren medför minsta kostnad av
alternativen hos förmedlingstjänsten för bildtelefoni.
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Information till förmedlingstjänstanvändare.
Det behöver bli allmänt känt att lösningarna finns. En informationskampanj
behövs och för med sig kostnader, som dock är oberoende av vilken metod
som används.



Kostnader för varje förmedlingstjänstanvändare.
Alla lösningar för med sig tekniska nyheter åt förmedlingstjänstanvändarna. I
fallet med flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren är det i enklaste
fallet en kabel och en ”headset-omkopplare” eller en ny programvara i
terminalen, i de övriga fallen är det abonnemang, nummer och adresser, t.ex. i
ENUM. Ingen lösning är kraftigt kostnadsdrivande.

Trepartssamtal och samtal mellan användare av olika förmedlingstjänster
Förutom de enkla förmedlingstjänstfallen med två inkopplade användare kan man
tänka sig att det kan finnas behov av att koppla samtal mellan användare av olika
förmedlingstjänster. Det kan behövas för två, tre eller flera
förmedlingstjänstanvändare i gemensamt samtal. Detta är enkelt realiserbart genom
att sammankoppla taltelefondelen av samtalen mellan förmedlingstjänsterna med
hjälp av vanliga samtal, trepartssamtal respektive telefonkonferenssamtal. Man bör
dock vara medveten om att förmedlingarna tar viss tid så det är naturligt att
fördröjningar uppstår och därmed ökar risken för informationsförluster under sådana
samtal.
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5.1 Förmedlingstjänsten för texttelefoni
Förmedlingstjänsten för texttelefoni betjänar till största delen traditionella
texttelefoner i PSTN. En tjänst för webb-baserad texttelefoni finns också, som tar
hand om samtal från textanvändare till talanvändare.
Det finns även multimediaterminaler med textkommunikation i IP-nät, som följer SIPprotokollet.
På grund av dominansen av traditionella texttelefoner är det naturligt att koncentrera
implementationerna kring möjlighet för PSTN-terminaler att använda tjänsterna, även
om framtidssäkerhet med möjlighet för IP-baserade och mobila terminaler att använda
tjänsterna är viktigt.
Debiteringsaspekter
Förmedlingstjänsten för texttelefoni klarar idag i stort sett av att ordna debitering av
samtalen enligt den önskvärda principen att användarna betalar som om samtalet gick
direkt mellan dem. Det finns fall som är besvärliga att ordna debitering för. Vid
tillämpning av smidig inkoppling kommer det till några ytterligare problemfall.
Förflyttning av samtal i PSTN gör till exempel att den som begärde förflyttning också
betalar för hela den kvarvarande tiden för samtalet. Det upphäver den önskvärda
principen. Metoden med flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren har bättre
förutsättningar att motsvara kraven på debitering.
En metod bygger på att använda ett operatörsprefix. Om man gör det så kan man inte
automatiskt debitera samtalen med valfri operatör som det är möjligt idag. Däremot så
kommer det ju att vara frivilligt att använda prefixet, så möjligheten att välja operatör
för förmedlingstjänstsamtal kan finnas kvar.

5.1.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

Om alla texttelefoner som skall använda tjänsten tilldelas ett ENUM-domännamn kan
dessa ringas upp direkt via förmedlingstjänsten, både från vanliga taltelefoner och
SIP-taltelefoner. Taltelefonsamtalet översätts i nätet till SIP. Förmedlingstjänsten
rings då upp på en SIP-adress vars användarnamn slås upp i ENUM för att finna
telefonnumret till förmedlingstjänstanvändaren.
Telefonnumret kan även gå till en fax, detta kan anges i ENUM.
Operatörsprefix skulle kunna användas för att ge förmedlingstjänstanvändare egna
nummer som leder genom förmedlingstjänsten. Den lösningen har dock nackdelen att
man på numret kan se att en person är funktionshindrad. Därför avrådes från att direkt
använda denna metod. Däremot kan lösningen användas för adressering efter
översättning i ENUM om det finns motiv till det.

2005-11-20

Smidig inkoppling av förmedlingstjänst. Tekniska lösningsförslag
Sida 36 av 60

Omnitor AB

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 6

En viktig funktion som skulle underlätta för förmedlingstjänstanvändare som har
taltelefon och texttelefon är en indikator för inkommande samtalstyp. I PSTN kan den
känna av om någon av de toner hörs som texttelefoner börjar samtalet med, och visa
detta på en indikator. Observera att denna lösning endast fungerar säkert i Sverige, där
det sedan länge funnits krav att uppringande texttelefoner skall avge hörbara toner.
Andra länders texttelefoner är ofta tysta då de ringer upp.

PSTN

SIP

PSTN
456

123
1231@textformedling.se
3.2.1.6.4.e164.arpa
Ger:1231@textformedling.se

3.2.1.6.4.e164.arpa
Ger:456

Figur 5.1.1.
Dubbel ENUM-uppslagning. En taltelefon ringer ett direktnummer till
förmedlingstjänstanvändaren. Samtalet börjar i PSTN nätet och övergår på vägen till
förmedlingstjänsten till IP-nätet. Förmedlingstjänsten ringer automatiskt upp
förmedlingstjänstanvändaren.

5.1.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

Ett sätt att åstadkomma direktuppringning från texttelefonanvändare i PSTN till
taltelefonanvändare är att använda sig av ett operatörsprefix.
Förmedlingstjänstanvändaren slår då operatörsprefixet följt av taltelefonnumret.
Samtalet går till funktionshinderoperatören som ser till att förmedlingstjänsten
kopplas in i samtalet. Operatörsprefixet är slutligen inte synligt för
taltelefonanvändaren, som då inte kan identifiera att det är en
förmedlingstjänstanvändare som ringer.
Lösningen med operatörsprefix gör att då den används kan användaren inte fritt välja
operatör. De som anser det viktigt att välja operatör kan ringa med den traditionella
tvåstegsmetoden.

0855600203

95640855600203

Figur 5.1.2.
En förmedlingstjänstanvändare slår ett prefix och ett taltelefonnummer. Samtalet
kopplas via funktionshinderoperatören till taltelefonen via Förmedlingstjänsten för
texttelefoni.
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Parlay beskrevs i kapitel 4 som en möjlig lösningsmiljö. Detta sker med hjälp av
användarprofiler som kan definieras i Parlay. Förmedlingstjänstanvändaren kan i en
profil registreras som användare av förmedlingstjänsten. Om uppkoppling sker mot en
annan abonnent med Parlay-profil så kan förmedlingstjänsten kopplas in om
användarna har olika preferenser för media. Det blir dock begränsningar om endast
den ena användaren är registrerad. Då blir det inte möjligt att avgöra om tjänsten ska
kopplas in. Det ser inte ut att vara möjligt att få en heltäckande lösning baserat på
Parlay, men det kan vara en komponent i en lösning.

5.1.3

Vidarekoppla samtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Förmedlingstjänstanvändaren begär vidarekoppling genom att trycka
*21*<förmedlingstjänstanvändarens direktnummer hos förmedlingstjänsten>#. Detta
telefonnummer motsvaras av ett ENUM-domännamn som ger Förmedlingstjänsten för
texttelefoni information om vart samtalet ska förmedlas. Om
förmedlingstjänstanvändaren vill vidarekoppla en SIP-taltelefon så kan den också
vidarekopplas till texttelefonens ENUM-domännamn
På en taltelefon som förmedlingstjänstanvändaren ofta vidarekopplar kan denna
funktion med fördel användas, då den enkelt kan programmeras in som ett snabbval
på de flesta taltelefoner.
*21*direktnummer#

a.

b.

Figur 5.1.3.
a. Förmedlingstjänstanvändaren begär koppling på taltelefonen av inkommande
samtal via Förmedlingstjänsten för texttelefonigenom att trycka *21*direktnummer#.
b. Ett inkommande samtal kopplas till förmedlingstjänstanvändarens texttelefon via
Förmedlingstjänsten för texttelefoni.
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5.1.4

Förflytta inkommande samtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Från vanliga PSTN-telefoner kan man ofta förflytta samtal med kombinationen
R<nummer>R4. Förflyttning är också möjligt i ISDN-nät. Många situationer då
förflyttning är nödvändig uppkommer sannolikt på kontor där ISDN ofta används.
Förflyttning begärs till texttelefonens ENUM-domän som pekar på
Förmedlingstjänsten för texttelefoni och även innehåller information om destinationen
dit samtalet ska förmedlas.

5.1.5

Förflytta pågående samtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Många situationer då förflyttning är nödvändig uppkommer sannolikt på kontor där
ISDN eller IP-telefoni ofta används. Där kan samtal förflyttas med tjänsten för
förflyttning, med angivande av förmedlingstjänstanvändarens nummer för
direktuppringning som adress. Förflyttningen kommer då att ta vägen genom
förmedlingstjänsten.
I PSTN-miljö delar texttelefon och taltelefon ofta samma abonnemang. I detta fall
skulle en indikator på inkommande samtalstyp hos förmedlingstjänstanvändaren vara
till stor hjälp. Förmedlingstjänstanvändaren lyfter på luren till taltelefonen och
förflyttar det om texttelefonindikatorn inte visar någonting till Förmedlingstjänsten för
texttelefoni. Förmedlingstjänsten för texttelefoni förmedlar då tillbaka samtalet till det
nummer förflyttningen kom ifrån.

a.

R90165R4

b.

c.

Figur 5.1.5.
a. Ett inkommande talsamtal på PSTN. Indikatorlampa visar för
förmedlingstjänstanvändaren att det rör sig om ett talsamtal.
b. Förmedlingstjänstanvändaren förflyttar samtalet till Förmedlingstjänsten för
texttelefoni.
c. Förmedlingstjänsten för texttelefoni ringer upp förmedlingstjänstanvändaren på det
förflyttande telefonnumret. Indikatorlampan visar att det denna gång är ett
inkommande texttelefonsamtal.
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Samma scenario som ovan fast då två texttelefoner har ett samtal och vill förflytta
samtalet till en taltelefon kan lösas genom att förflyttning sker till
förmedlingstjänstens operatörsprefix följt av taltelefonnumret. Ska förflyttningen
istället gå till bildtelefon förflyttas samtalet till bildtelefonens direktnummer.
I de fall då tjänsten förflyttning inte är tillgänglig i en PSTN-miljö är en alternativ
lösning att förmedlingstjänstanvändaren har en flerpartsbrygga, se avsnitt 5.4.
Förmedlingstjänsten för texttelefoni kan även behöva förflytta samtal från
förmedlingstjänsten. Det vill säga förflytta taltelefonanvändaren till en annan
taltelefonanvändare eller texttelefonanvändaren till en annan textelefonanvändare.
Detta sker genom att använda tjänsten förflyttning (R4) i PSTN som beskrivs ovan
eller motsvarande tjänst i ISDN.

5.1.6

Nödnummer 112

Idag är det möjligt att ringa med textelefon direkt till nödnummer 112.
Men det finns situationer då det är viktigt att ha med en förmedlingstjänst i samtalet.
För samtal med nödnummer 112 behövs en mekanism för att koppla trepartssamtal
med förmedlingstjänsten, med samma typ av mediamixning som förmedlingstjänsten,
så att SOS-centralen hela tiden kan delta i samtliga medier i samtalet.

112

a.

b.

c.
d.
2005-11-20

Figur 5.1.6.
Förmedlingstjänstanvändaren slår 112 till nödnummer 112 på sin
texttelefon.
SOS-centralen eller förmedlingstjänstanvändaren begär assistans av
Förmedlingstjänsten för texttelefoni som kopplas in i samtalet.
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5.1.7

Förmedlingstjänstbeteende styrt av användarprofiler

I telefonnätet finns små möjligheter att ha användarprofiler och styrd uppkoppling
beroende på profiler. Parlay, finns beskrivet i kapitel 3. Det ger viss möjlighet att styra
uppkoppling selektivt beroende på användarens preferenser. Text kan vara en
preferens, och kan ge inkoppling av tjänsten.

PSTN

a.

Parlay-profil

PSTN

b.
Figur 5.1.7.
a. En förmedlingstjänstanvändare med texttelefon ringer via
Förmedlingstjänsten för texttelefoni. Innan samtalet har kopplats upp hämtas
information om förmedlingstjänstanvändaren från Parlay-profilen.
b. En taltelefonanvändare ringer via Förmedlingstjänsten för texttelefoni.
Innan samtalet kopplas upp till förmedlingstjänstanvändare hämtas
förmedlingstjänstanvändarens användarprofil från Parlay-profilen.
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5.2 Förmedlingstjänsten för bildtelefoni
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni nås för teckenspråk helst genom Internet och för
SIP-samtal. Där är samtalskvaliteten bäst.
3G videotelefoni är också en viktig kommunikationsform för teckenspråk, även om
kvaliteten är nära gränsen för användbarhet. Den väntas bli ännu viktigare då
bandbredd och kompatibilitet förbättras när 3G näten introducerar SIP-baserad
kommunikation i IP Multimedia Subsystem, IMS.
På grund av dessa orsaker blir det naturligt att mest använda SIP-baserad teknik och
ENUM för realiseringen av kopplingsfallen. Taltelefonsamtalen kommer dock ofta att
ha en ändpunkt i PSTN.
Debitering
Det finns ännu inte några fasta vanor hos operatörer för hur SIP-samtal debiteras. Det
håller på att växa fram en tradition i att hantera debitering av ”gateway-samtal” in i
telefonnätet. Därför kan det vara svårt att etablera goda debiteringsmekanismer som
inte upplevs för begränsande på användarnas frihet att välja kommunikationssystem
och operatör fritt. Det är ändå viktigt att skapa ett debiteringssystem som kan ta hand
om kostnader för samtal och påföra dem på användarna på ett rättvist sätt.
Några av kopplingsfallen för smidig inkoppling har speciell påverkan på debiteringen.
Om t.ex. förflyttning görs från en taltelefon i PSTN, så kommer debiteringen av
fortsättningen av samtalet att komma på det abonnemang därifrån förflyttningen
gjordes.
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5.2.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

Genom att tilldela varje bildtelefon som skall använda tjänsten ett ENUMdomännamn kan dessa på ett enkelt sätt nås av både tal och texttelefoner.
En taltelefon eller SIP-telefonanvändare slår då ett nummer som av nätet översätts till
den motsvarande ENUM-domänen. När denna slås upp rings Förmedlingstjänsten för
bildtelefoni upp med ett speciellt användarnamn. Detta användarnamn slås i sin tur
upp i ENUM för att få förmedlingstjänstanvändarens privata SIP-adress.

PSTN

SIP

SIP

123
1231@bildformedling.se

3.2.1.6.4.e164.arpa
Ger:1231@bildformedling.se

erik@sip.omnitor.se

3.2.1.6.4.e164.arpa
Ger: erik@sip.omnitor.se

Figur 5.2.1.
En taltelefon ringer ett direktnummer till förmedlingstjänstanvändaren. Samtalet
börjar i PSTN nätet och övergår på vägen till förmedlingstjänsten till IP-nätet.
Förmedlingstjänsten ringer automatiskt upp förmedlingstjänstanvändaren.

SIP ger även möjligheter för förmedlingstjänstanvändaren att bli nådd på flera olika
enheter.
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5.2.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

För att kunna ringa direkt till en taltelefonanvändare behöver Förmedlingstjänsten på
något sätt få information om vart samtalet ska förmedlas. En möjlig metod är att
förmedlingstjänstanvändaren ringer upp förmedlingstjänsten med ett användarnamn
som motsvarar det telefonnummer som förmedling önskas till, och ett domännamn
som enbart används till att adressera tjänsten.
Till exempel kan uppringning ske till:
SIP: 0855600203@bildformedling.se

0855600203@bildformedling.se

0855600203

Figur 5.2.2.
En bildtelefon ringer direkt till en taltelefon genom att i SIP-adressen till
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni ange det önskade taltelefonnumret som
användarnamn.

Debiteringsaspekter
Den uppringande parten kan identifieras hos förmedlingstjänsten med hjälp av den
uppringande SIP-adressen. Om användaren skall debiteras, så måste man ha en
överenskommelse med den SIP-operatör som användaren är registrerad hos. Det
verkar också naturligt att man då endast tillåter samtal från användare i SIP-servers
som man har överenskommelse med. Därför kan det sägas vara problematiskt att
fakturera förmedlingstjänstanvändaren kostnaden för det förmedlade samtalet.
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5.2.3

Vidarekoppla samtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Från SIP-taltelefoner är det lämpligast att vidarekoppla samtalet till den SIP-adress
som går till förmedlingstjänsten och som förmedlingstjänsten använder för att avgöra
vart samtalet ska förmedlas.
Från taltelefoner görs detta genom att förmedlingstjänstanvändaren vidarekopplar till
dennes direktnummer till förmedlingstjänsten genom att slå *21*telefonnummer#,
denna funktion kan med fördel programmeras in på de taltelefoner där behovet av
vidarekoppling uppstår ofta.
Från SIP-taltelefoner beror förmedlingstjänstanvändarens procedur mer på hur
terminalen ser ut. Rent tekniskt innebär det att det sker en omdirigering till den SIPadress som ENUM-domänen pekar på. Antingen görs detta i
förmedlingstjänstanvändarens SIP-server eller så besvaras alla inkommande samtal
med ett REFER av SIP-taltelefonen.

a.

REFER till förmedlingstjänsten

b.

Refer to: 1231@bildformedling.se

c.

1231@bildformedling.se

erik@sip.omnitor.se

3.2.1.6.4.e164.arpa
Ger: erik@sip.omnitor.se
Figur 5.2.3.
a. Förmedlingstjänstanvändaren begär vidarekoppling på sin SIP-taltelefon av
inkommande samtal via Förmedlingstjänsten för texttelefoni med ett enkelt
handgrepp.
b. Ett inkommande samtal besvaras med REFER till förmedlingstjänsten.
c. Det inkommande samtalet kopplas till förmedlingstjänstanvändaren bildtelefon via
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni.
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5.2.4

Förflytta inkommande samtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Många situationer då förflyttning är nödvändig uppkommer sannolikt på kontor där
ISDN ofta används. Där finns goda möjligheter att förflytta samtal.
Taltelefonanvändaren i ISDN och SIP-taltelefoner begär förflyttning till
bildtelefonens ENUM-domän som pekar på Förmedlingstjänsten för bildtelefoni och
även tillhandahåller information om vart samtalet ska förmedlas.

5.2.5

Förflytta pågående samtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Taltelefonanvändaren begär förflyttning till förmedlingstjänstanvändarens
direktnummer via Förmedlingstjänsten för bildtelefoni. Denna adress slås då upp i
ENUM och ger en SIP-adress till Förmedlingstjänsten för bildtelefoni som innehåller
information om vart samtalet ska förmedlas. Naturligtvis går det bra att direkt göra en
REFER till denna SIP-adress.
Vänta så kopplar
jag dig till Lasse.

a.

b.

REFER
Refer to: 1231@bildformedling.se

c.

Figur 5.2.5.
a. Två taltelefonanvändare har ett samtal.
b. Den ene taltelefonanvändaren begär med ett enkelt handgrepp förflyttning via
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni.
c. Den andre kopplas sedan till en förmedlingstjänstanvändare via
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni.
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Förmedlingstjänsten för bildtelefoni kan även behöva förflytta samtal från
förmedlingstjänsten. Det vill säga förflytta taltelefonanvändaren till en annan
taltelefonanvändare eller bildtelefonanvändaren till en annan bildtelefonanvändare.
Detta sker för taltelefonsamtal genom att använda tjänsten förflyttning (R4) i PSTN
eller motsvarande tjänst i ISDN. SIP-samtal förflyttas genom att förmedlingstjänsten
gör en förflyttning till den önskade SIP-adressen.

5.2.6

Nödnummer 112

För att kunna hantera videosamtal behöver SOS-centralerna en videokonferensbrygga
för SIP-samtal där förmedlingstjänsten för bildtelefoni kopplas in vid behov. På detta
sätt kan SOS-centralen hela tiden deltaga i samtalet och ha tillgång till all information.
Även om SOS-centralen inte har försetts med multimediaterminal kan det vara
värdefullt att kunna ta emot multimediasamtal och koppla dem till förmedlingstjänst.

a.

b.

Figur 5.2.6.
a. Förmedlingstjänstanvändaren ringer till nödnummer 112 från sin bildtelefon.
b. SOS-centralen eller förmedlingstjänst användaren begär assistans av
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni som kopplas in i samtalet.
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5.2.7

Förmedlingstjänstbeteende styrt av användarprofiler

När ett samtal kopplas upp mot Förmedlingstjänsten för bildtelefoni ska de
preferenser som finns för användaren visas på handläggarens skärm. Handläggaren
anpassar tjänsten efter förmedlingstjänstanvändarens krav. Samtalet ska även i första
hand kopplas till handläggare som uppfyller förmedlingstjänstanvändarens krav.
Detta kan lösas genom att ha en lokal databas med preferenser där användarna
identifieras på SIP-adress eller ENUM-domännamn.
Om caller preferences for SIP [RFC3841] blir allmänt implementerat i SIP-produkter
på marknaden kan denna teknik hantera de flesta användarpreferenser på ett mer
generellt sätt.

SIP

a.

Databas

b.

PSTN

a.

b.

2005-11-20

Figur 5.2.7.
En förmedlingstjänstanvändare med bildtelefon ringer via
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni. Innan samtalet har kopplats upp
hämtas information om förmedlingstjänstanvändaren från en databas hos
förmedlingstjänsten.
En taltelefonanvändare ringer via Förmedlingstjänsten för bildtelefoni.
Innan samtalet kopplas upp till förmedlingstjänstanvändare hämtas
förmedlingstjänstanvändarens användarprofil från en databas.
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5.3 TeleTal
TeleTal baseras idag på traditionell taltelefoni. Därför är det mest aktuellt att studera
lösningar som fungerar i den miljön. Däremot skulle det vara positivt för tjänsten om
det fanns möjlighet till komplement med video och textkommunikation mellan
förmedlingstjänstanvändare och förmedlingstjänst. Värdet att ha en videokanal har
visat sig vara mycket stor. Sådan kommunikation görs bäst med SIP-teknik i IP-nät.
Därför ges kommentarer här även hur multimediakommunikation i SIP används för
lösningarna hos TeleTal.
Debiteringsaspekter
Det kan eventuellt vara möjligt att påföra kostnaden för det förmedlade samtalet på
användaren.

5.3.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

Genom att ge TeleTals användare ett ENUM-domännamn kan dessa nås direkt via
TeleTal. Användaren ringer på samma sätt som vid direktuppringning till en taltelefon
men i detta fall översätts telefonnumret till ett ENUM-domännamn. Detta ENUMdomännamn ger en SIP-adress som kopplar samtalet via TeleTal. Användarnamnet i
SIP-adressen kan i sin tur slås upp i ENUM vilket ger tillhandahåller information om
den SIP-adress som bildtelefonen finns på. Samma scenario fungerar även om
förmedlingstjänstanvändaren önskar bli uppringd på en taltelefon, då ger ENUMdomänen istället denna information till TeleTal.
Observera att det inte alltid är önskvärt med direktuppringning då
förmedlingstjänstanvändaren kan ha behov av att förbereda sig för samtalet.

SIP

PSTN
123

1231@teletal.se

PSTN
456

3.2.1.6.4.e164.arpa
Ger:456

3.2.1.6.4.e164.arpa
Ger:1231@texttal.se

Figur 5.3.1.
En taltelefon ringer ett direktnummer till förmedlingstjänstanvändaren. Samtalet
börjar i PSTN nätet och övergår på vägen till förmedlingstjänsten till IP-nätet.
TeleTal ringer automatiskt upp förmedlingstjänstanvändaren.

Parlay, beskrivet i kapitel 3 kan också vara en lösning om tjänsten alltid skall kopplas
in vid samtal till användarens telefonnummer.

2005-11-20

Smidig inkoppling av förmedlingstjänst. Tekniska lösningsförslag
Sida 49 av 60

Omnitor AB

Ring direkt – Flexibel användning av förmedlingstjänster – BILAGA 6

5.3.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

Ett sätt att åstadkomma direktuppringning till taltelefonanvändare är att använda sig
av ett operatörsprefix. Förmedlingstjänstanvändaren slår då operatörsprefixet följt av
taltelefonnumret. Samtalet går till funktionshinderoperatören som ser till att
förmedlingstjänsten kopplas in i samtalet. Operatörsprefixet är slutligen inte synligt
för taltelefonanvändaren, som då inte kan identifiera att det är en
förmedlingstjänstanvändare som ringer.

0855600203
95310855600203

Figur 5.3.2.
En förmedlingstjänstanvändare slår ett prefix och ett taltelefonnummer. Samtalet
kopplas via funktionshinderoperatören till taltelefonen via Teletal.

Ett annat sätt kan vara att använda Parlay, beskrivet i kapitel 3.
Observera att direktuppringning inte alltid är önskvärd då vissa
förmedlingstjänstanvändare behöver hjälp med samtalsförberedelser.
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5.3.3

Vidarekoppla samtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Genom att vidarekoppla till det nummer som är associerat med
förmedlingstjänstanvändarens ENUM-domännamn vidarekopplas samtalet till TeleTal
som får information från ENUM-domännamnet om vart samtalet ska förmedlas.
*21*direktnummer#

a.

b.

Figur 5.3.3.
a. Förmedlingstjänstanvändaren begär koppling på taltelefonen av inkommande
samtal via TeleTal genom att trycka *21*direktnummer#.
b. Ett inkommande samtal kopplas till förmedlingstjänstanvändarens taltelefon via
TeleTal.
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5.3.4

Förflytta inkommande samtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Förflyttning kan göras med kommando på många telefoner. En användare begär
förflyttning till förmedlingstjänstanvändarens direktnummer. Det slås upp i ENUM
och pekar på TeleTal. Uppkopplingen fortsätter efter TeleTal med att användaren
adresseras med en adress som åter översätts av enum och leder till slutlig terminal.
I de fall då tjänsten förflyttning inte är tillgänglig i PSTN-nätet är en alternativ lösning
att förmedlingstjänstanvändaren har en flerpartsbrygga (4.5.5) eller att
förmedlingstjänstanvändaren begär trepartssamtal med TeleTal.

Figur 5.3.4.
Trepartssamtal med TeleTal.
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5.3.5

Förflytta pågående samtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Förflyttning kan göras på många telefoner. En användare begär förflyttning till
förmedlingstjänstanvändarens direktnummer. Det slås upp i ENUM och pekar på
TeleTal. Uppkopplingen fortsätter efter TeleTal med att användaren adresseras med
en adress som åter översätts av enum och leder till slutlig terminal.
.
Vänta så kopplar
jag dig till Lasse.

a.

b.

c.

Figur 5.3.5.
a. Två taltelefonanvändare har ett samtal.
b. Den ene taltelefonanvändaren begär med ett enkelt handgrepp förflyttning via
TeleTal.
c. Den andre kopplas sedan till en förmedlingstjänstanvändare via TeleTal.

TeleTal kan även behöva förflytta samtal från förmedlingstjänsten. Det vill säga
förflytta taltelefonanvändaren till en annan taltelefonanvändare. Detta sker genom att
använda tjänsten förflyttning (R4) i PSTN eller motsvarande tjänst i ISDN.
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5.3.6

Nödnummer 112

SOS-centralen kan koppla treparts samtal med TeleTal. För att hantera SIP-samtal
behöver SOS-centralen en konferensbrygga där TeleTal kan kopplas in.

a.

b.

Figur 5.3.6.
a. Förmedlingstjänstanvändaren ringer till nödnummer 112 från sin bildtelefon
eller telefon.
b. SOS-centralen eller förmedlingstjänst användaren begär assistans av TeleTal
som kopplas in i samtalet.
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5.3.7

Förmedlingstjänstbeteende styrt av användarprofiler

När ett samtal kommer in till TeleTal ska information om användaren presenteras på
handläggarens skärm. Handläggaren anpassar tjänsten efter
förmedlingstjänstanvändarens krav. Systemet ska om möjligt även koppla till rätt
handläggare samt avgöra om samtalet kan kopplas direkt eller om
förmedlingstjänstanvändaren behöver assistans av handläggare först.
Detta kan lösas genom en lokal databas där användarna identifieras med hjälp av sitt
telefonnummer eller sin SIP-adress.
Denna databas bör innehålla telefonnummer, namn, adress, postadress, behov av
minnesstöd (innan samtalet), behov av anteckningsstöd (under samtalet), information
om önskat tjänsteutförande, önskad handläggare osv. Detta kan bygga på normal call
center teknologi.
PSTN

a.

Databas

b.

PSTN

a.

b.

2005-11-20

Figur 5.3.7.
En förmedlingstjänstanvändare ringer via TeleTal. Innan samtalet har
kopplats upp hämtas information om förmedlingstjänstanvändaren från en
databas hos förmedlingstjänsten.
En taltelefonanvändare ringer via TeleTal. Innan samtalet kopplas upp till
förmedlingstjänstanvändare hämtas förmedlingstjänstanvändarens
användarprofil från en databas.
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5.4 Flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren
En konferensbrygga avsedd för inkoppling av förmedlingstjänst kan placeras hos
förmedlingstjänstanvändaren, som då kan utföra inkoppling av förmedlingstjänst i ett
samtal.
En flerpartsbrygga kan till exempel bestå av en totalkonversationsterminal där en
taltelefon kopplats in på ljudingången. Totalkonversationsterminalen kan då ringa upp
förmedlingstjänsten som tolkar samtalet, teckenspråk går till
totalkonversationsterminalen och talet går till taltelefonen istället för till högtalaren. I
figuren visas kopplingen som två sammankopplade terminaler. Realiseringen kan
även göras elektroniskt i en terminal med möjlighet att hantera de två samtalen och
göra sammankopplingarna.
Motsvarande koppling kan göras med text och tal i samtalet med förmedlingstjänsten.
I detta avsnitt beskrivs hur de olika kopplingsfallen realiseras med flerpartsbrygga hos
förmedlingstjänstanvändaren.
Förmedlingstjänsten har i dessa kopplingsfall endast en uppkoppling för samtalet, och
förmedlingen sker mellan olika mediakanaler i detta samtal. Det medför en mycket
enkel realisering av förmedlingstjänstens teknik. I stället kräver det i grundutförandet
att förmedlingstjänstanvändaren har både en taltelefon och en terminal för användning
mot förmedlingstjänsten. Det blir inte bekvämt i alla situationer, t ex inte för mobilt
bruk med dagens mobila terminaler. För att få liknande egenskaper i sådana
situationer behövs en lösning med en speciell flerpartsbrygga placerad i nätet.

a.

Tal

b.

Tal
Teckenspråk
Figur 5.4.
a. En taltelefon ringer.
b. Förmedlingstjänstanvändaren svarar på en taltelefon som är kopplad till en
totalkonversationsterminal. Denna ringer upp förmedlingstjänsten som tolkar
samtalet.
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Debiteringsaspekter
Gemensamt för dessa fall är att kostnaden för det samtal som skall förmedlas
debiteras helt och hållet enligt den önskvärda principen att det skall vara som om
samtalet fördes direkt mellan samtalsparterna. Kostnaden för multimediasamtalet med
förmedlingstjänsten tillkommer. Oftast sker det samtalet i IP-nätet där det är vanligt
att inte debitera för samtalstid, utan endast för abonnemang.

5.4.1

Direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare

För direktuppringning till förmedlingstjänstanvändare används taltelefonens nummer.
Samtalet kommer till förmedlingstjänstanvändaren som startar en uppkoppling till
förmedlingstjänsten med hjälp av multimediaterminalen. Ljudkanalerna kopplas ihop
så att taltelefonanvändaren får kontakt med förmedlingstjänsten, och förmedling kan
utföras.

5.4.2

Direktuppringning till taltelefonanvändare

För direktuppringning till taltelefonanvändare ringer förmedlingstjänstanvändaren
först med multimediaterminalen till förmedlingstjänsten. Sedan ringer användaren upp
taltelefonsamtalet på taltelefonen, med ljudkanalerna kopplade till
multimediaterminalen. Därefter förmedlar tjänsten mellan tal i multimediaterminalen
och teckenspråk eller text.

5.4.3

Vidarekoppla samtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Vidarekoppling av samtal att gå via förmedlingstjänsten utförs inte med
flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändaren. Handgreppen att göra en inkoppling
av förmedlingstjänst i ett inkommande samtal är så enkla att de används i stället.
Däremot kan kopplingsfall realiseras med nätbaserade lösningar där samma
multimediaterminal används.

5.4.4

Förflytta inkommande samtal så att de kopplas via
förmedlingstjänsten

Då ett samtal kommer in på taltelefonen kan användaren ringa upp
förmedlingstjänsten i multimediaterminalen. När förmedlingstjänsten har svarat
kopplas ljudkanalerna ihop och talsamtalet besvaras. Förmedlingen kan utföras.

5.4.5

Förflytta pågående samtal så att det kopplas via
förmedlingstjänsten

Ett samtal som börjat i någon taltelefon kan förflyttas till taltelefonen som ingår i
sammankopplingen med multimediaterminalen. Förmedlingstjänstanvändaren ringer
förmedlingstjänsten och kan ta över samtalet.
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5.4.6

Nödnummer 112

SOS-centralen kan ha tillgång till en flerpartsbrygga. I samtal där det bedöms att det
skulle vara värdefullt att ha med förmedlingstjänsten kopplas den in via
flerpartsbryggan och de mediakopplingar görs som behövs för samtalet. På detta sätt
kan SOS-centralen hela tiden delta i samtalet och ha tillgång till all information.
Även om SOS-centralen inte har försetts med multimediaterminal kan det vara
värdefullt att kunna ta emot multimediasamtal och koppla dem till förmedlingstjänst.

a.

b.

Figur 5.4.6.
a. Förmedlingstjänstanvändaren ringer till nödnummer 112 från sin bildtelefon.
b. SOS-centralen eller förmedlingstjänst användaren begär assistans av
Förmedlingstjänsten för bildtelefoni som kopplas in i samtalet.
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5.4.7

Förmedlingstjänstbeteende styrt av användarprofiler

Behovet av att styra inkoppling beroende på användarprofiler är mindre då
förmedlingstjänstanvändaren själv bestämmer över inkopplingen så som sker med
flerpartsbrygga hos förmedlingstjänstanvändare. Det kan ändå finnas orsaker att ha
med sådana funktioner även i detta fall. Här ges några exempel:
 Förmedlingstjänsten kan registrera hur den inringande användaren vill
använda media, och identifiera vilken användare som ringer in, så att en
förmedlare med rätt kompetens tar samtalet.


Om det ibland kommer in texttelefonsamtal på samma anslutning som
taltelefonen, så behövs en indikator som visar om samtalet är ett textsamtal
eller ett talsamtal. Textsamtalen tas emot i texttelefon hos
förmedlingstjänstanvändaren.
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6 Slutsatser och rekommendationer
I denna rapportdel har det visats att lösningar för alla kopplingsfallen kan skapas. Det
ser ut att finnas goda praktiska möjligheter att implementera kopplingsfallen.
Då de föreslagna funktionerna implementeras, så är det mycket viktigt att
användarens manövrer för att använda tjänsterna blir mycket enkla och lätta att utföra.
Då kan tjänsterna bli populära och komma till god nytta.
Det kan se komplext ut med alla olika kopplingsfall och realiseringsmiljöer. Ändå är
långt ifrån alla följder av att välja en eller en annan lösning fullständigt belysta i
denna studie. En försöksverksamhet är det naturliga nästa steget.
Målen för en försöksverksamhet bör vara:











Att undersöka vilka kopplingsfall som blir mest populära.
Hur kopplingsfallen görs så enkla som möjligt att utföra
Vilken teknisk lösning är mest fördelaktig att satsa vidare på.
Vilka mekanismer är enklast och mest generellt tillgängliga.
Hur kan debitering av samtalskostnader ordnas
Hur bör information om kopplingsmöjligheterna utformas
I vilken grad blir lösningarna beroende av särskilda terminaler
Vilka kopplingsfall passar att genomföra från mobila terminaler.
Vilka krav ställer kopplingsfallen på förmedlingstjänsten.
Vilka kostnader för det med sig att införa lösningarna
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Om detta dokument
Detta dokument innehåller de inställningar som skall göras i Linksys ATA SPA-3102
för att få god kvalitet för texttelefoni över IP-telefoni.

Generella inställningar


Voice
o Line 1

















Network Jitter Level
Jitter buffer adjustment
Gateway 1
Echo Canc Enable
Echo Canc Adapt Enable
Echo Supp Enable
FAX CED Detect Enable
FAX CNG Detect Enable
Fax Passthru Codec
Fax Codec Symmetric
Fax Passthru Method
Fax Process NSE
Fax Disable ECAN
Fax Enable T38
Fax Tone Detect Mode
Dial Plan

Extremely High
disable
<server-domän>
no
no
no
yes
no
G711u
yes
NSE
yes
yes
yes
caller or callee

(<*172*,:>xx.<:@gw1>|*xx.*xx.#<:@gw0>|*xx.#<:@gw0>|*xx.*xx.*xx.#
<:@gw0>|#xx.#<:@gw0>|xx.<:@gw0>|<##:000><:@gw1>)

Specifika inställningar
Inställningarna har forskats fram genom empiriska tester av Omnitor. Notera att
inställningarna inte ger en perfekt textkvalitet, dock anser Omnitor att dessa
inställningar är det bästa som kan uppnås med denna enhet.
Inställningarna finns för följande texttelefonmodeller:
- Intertex V.21 texttelefonmodem
- Conexant V.21 texttelefonmodem
- Polycom
Med följande texttelefonmodeller lyckades aldrig tillräckligt god signalkvalitet
upprättas:
- Diatext IV
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Inställningar för Intertex V.21
 Voice
o Regional
 FXS Port Output Gain
o PSTN Line
 PSTN To SPA Gain
 SPA to PSTN Gain

3

Inställningar för Conexant V.21
 Voice
o Regional
 FXS Port Output Gain
o PSTN Line
 PSTN To SPA Gain
 SPA to PSTN Gain

15

Inställningar för Polycom
 Voice
o Regional
 FXS Port Output Gain
o PSTN Line
 PSTN To SPA Gain
 SPA to PSTN Gain

3

1
1

0
0

0
0

