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De MassDataTool is de in de webGUI
Inports opgenomen tool die het mogelijk
maakt om voor grote hoeveelheden
nummers CRDB informatie op te vragen,
porteringsverzoeken in te dienen en
uitporteringsverzoeken te beantwoorden.
Nummers worden in het algemeen individueel
geporteerd op basis van verzoeken van
eindklanten. Deze melden zich voor
nummerbehoud aan bij de operator,
bijvoorbeeld op de website van de operator
of middels een schriftelijk verzoek tot
nummerbehoud.
Een portering heeft niet altijd een
individueel karakter; corporate accounts of
migraties resulteren vaak in grote aantallen
nummers waarvoor een porteerverzoek
gedaan wordt. Ook marketingacties en
resultaten van salestrajecten kunnen
massale porteerverzoeken tot gevolg
hebben. Daarnaast kunnen grote aantallen
uitporteerverzoeken binnenkomen die niet
individueel beantwoord hoeven worden.
Tenslotte is het mogelijk dat nummers na
afsluiting teruggegeven dienen te worden aan
de originele nummerhouder.
Voor dit soort aanvragen heeft PortingXS
de MassDataTool (MDT) ontwikkeld en
beschikbaar gesteld binnen haar webGUI
Inports.

De tool kent de volgende onderdelen:
1. Bulk OLO info;
2. Bulk Porting Requests (101);
Tot 10.000 nummers, verdeeld over:
- 100 nummers per PortingID
voor mobiele aanvragen,
- 250 nummers per PortingID
voor fixed aanvragen.
3. Bulk Porting Request Answer (102).

Bulk OLO Info

Voor CSV of XLS bestanden tot 10.000
nummers kan met één handeling worden
gekeken waar de nummers zich op Netwerk
Operator niveau bevinden, wat de Originele
Operator is, de eventuele Point-of-Presence
code en tenslotte de “Actief sinds” datum.
Handig als sanitycheck voordat deactivaties op
de planning staan om uitgestuurd te worden.

Bulk Porting Requests (101)

Voor zowel mobiele als voor geografische
operators biedt de MassDataTool de
mogelijkheid tot 10.000 nummers per
keer in éénmaal in te lezen, te controleren
of het nummer zich daadwerkelijk bij de
aanvragende operator bevindt en een
inporteringsverzoek uit te sturen. Indien
gewenst bundelt de MassDataTool 100
nummers voor mobiel en 250 nummers voor
fixed in één portingID.
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Bulk Porting Request answer

Voor het uitporteerproces bestaat de
mogelijkheid om alle porteerverzoeken,
door het uploaden van een lijst, in één keer
te beantwoorden. Het maakt daarbij niet
uit of de verzoeken ‘agreed’ of ‘blocked’
moeten worden. Zo kan bijvoorbeeld een
export uit een CRM systeem in één keer
worden ingevoerd, waarmee veel werk wordt
bespaard.

Bulk Deactivatie (208)

Ook voor het deactivatieproces biedt de
MassDataTool uitkomst. Nummers hoeven
niet los per item gedeactiveerd te worden,
maar kunnen per file tot maximaal 10.000
nummers in de MassDataTool worden
geladen en verwerkt, waarbij bundeling van
nummers in één PortingID (100 nummers voor
mobiel, 250 nummers voor fixed) ook tot de
mogelijkheden hoort.

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!
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