
Subcontractor Fixed Service 
PortingXS
De Subcontractor Fixed Service is een 
nieuwe dienst van PortingXS. Met deze 
dienst kan de Network Operator onder 
de eigen COIN Operator code voor elk 
van haar Service Providers een eigen fixed 
en servicenummer porteerproces inrichten.

In de COIN omgeving wordt onderscheid 
gemaakt tussen enerzijds de mobiele nummer 
porteerprocessen en anderzijds het fixed- 
en servicenummer porteerprocessen. In de 
mobiele omgeving is sprake van een Service 
Provider Network Operator model, waarbij 
verschillende Service Providers elk hun eigen 
porteerproces kunnen inrichten. Bij Fixed en 
Service nummers moeten Service Providers 
allemaal hetzelfde porteerproces doorlopen 
dat hoort bij de betreffende Netwerk Operator. 

Nummers porteren van Network Operator 
naar Network Operator, dus niet van Service 
Provider naar Service Provider, waardoor nooit 
onderscheid gemaakt kan worden tussen 
de verschillende dienstverleners die werken 
onder die specifieke Network Operator Code. 
Nummers worden immers binnen de COIN 
alleen aan deze specifieke Network Operator 
gekoppeld.  

Om Operators van dienst te kunnen zijn, heeft 
PortingXS de Subcontractor Fixed Service 
ingericht. Met deze dienst kunnen Network 
Operators binnen hun eigen omgeving 
nummers en processen onderverdelen naar 
verschillende Subcontractors. Hierdoor 
ontstaan er verschillende Service Providers 
op één Network Operator code. Door deze 
werkwijze kunnen gescheiden omgevingen 
worden ingericht voor verschillende Service 
Providers of partners, met elk hun eigen 
proces. Met de Subcontractor Fixed Service 
kan bijvoorbeeld één partner het proces 
middels XML implementeren en uitvoeren, 
terwijl voor een ander het proces nog via de 
speciaal ingerichte webGUI Inports handmatig 
plaatsvindt! Ook voor servicenummers kan 
de hierboven beschreven werkwijze worden 
toegepast.  
 



Daarnaast wordt aan de hand van het inlezen 
van nummertabellen ook bij uitporteringen 
automatisch de juiste Subcontractor 
geselecteerd.

Belangrijke voordelen van de Subcontractor 
Fixed Service voor Netwerk Operators zijn 
het optimaliseren van de porteerprocessen, 
het mogelijk in lijn brengen van alle 
porteerprocessen onder dezelfde werkwijze 
en daaruit voortvloeiend de versnelling van 
de afhandeling van het hele porteerproces. 
Uiteraard worden alle binnen de vereniging 
COIN gemaakte E2E afspraken gerespecteerd.

Voordelen in het kort: 
• verbeteren in de beheersbaarheid 

van porteerproces vaste nummers en 
servicenummers, 

• elke Service Provider kan een eigen 
gescheiden omgeving krijgen, 

• voor elke Service Provider is een apart 
porteerproces mogelijk: 

 - XML, 
 - FTP,
 - Handmatig etc. 
• uitporteerverzoeken worden direct naar 

de verantwoordelijke Subcontractor 
verstuurd, 

• porteerproces van fixed en 
servicenummers kunnen in lijn worden 
gebracht met mobiel proces, 

• medewerkers kunnen makkelijker vanuit 
mobiel porteren ingezet worden bij 
porteren van fixed nummers en/of 
servicenummers. 

Graag komen wij bij u langs om de  
mogelijkheden van deze dienst met u te 
bespreken! Neem voor meer informatie of 
voor het maken van een afspraak contact op!

PortingXS
sales@portingxs.com 
070 219 99 99
 

Schenkkade 50 
2595 AR Den Haag 

www.portingxs.nl


