
Veškeré  časové  údaje  jsou  odvozeny od  doby  T1 a  T2,  reprezentující  konkrétní  časy  ve  dvou 
následujících  pracovních  dnech  dohodnutý  s obsluhou  RNPDB,  obsluhující  virtuální 
provozovatele. Prosíme, nezačínejte testovat podle tohoto scénáře bez dohody s obsluhou, 
neboť obsluha nebude připravena vyčistit databázi ani nahrát příslušná testovací data.

Popis scénářové situace

V tomto scénáři reprezentujete provozovatele vlastnícího účastníky s geografickými i negeografickými 
čísly z rozsahů:

 22x xxx xxx – geografická čísla

 32x xxx xxx – geografická čísla

 420 00x xxx – deset geografických DDI s rozsahy po 1 000 číslech (tj. např. 420 000 xxx je DDI po 
1 000 číslech).

 82x xxx xxx – negeografická čísla

Kromě vás operuje na trhu 9 dalších subjektů s čísly 001 – 009 zastoupenými CNPAC, s.r.o.

Tento  scénář  se  bude  pokoušet  simulovat  činnost  RNPDB  v  reálném  provozu,  kdy  mohou 
provozovatelé dělat chyby a rušit přenášení čísel. Prosíme používejte procesy uvedené ve specifikaci 
služby, neboť CNPAC vás bude podle těchto procesů kontaktovat pro zrušení přenesení nebo její 
opravy.

Během testování mějte k dispozici  přiložený soubor TEST.xls do nějž vyplníte čísla připravená k 
přenášení platná v T2+50, neboť na konci testování budete požádáni, aby jste přenesli číslo, které vám 
vyjde v tučném políčku.

Testovací den 1
Testovací den je současně Dnem 12 pro přenesení čísla 323 323 323 k provozovateli 005 (v 6:20 v 
Den 15), DDI 420 001 000 – 420 001 999 a čísla 828 828 828 k provozovateli 004 (v 14:00 v Den 15)

Čas v 
minutách

Příkaz Poznámka

T1 + 10 Zadejte  „Pending Port  Notify  (PROVIDE)“  pro  geografické 
číslo  212 212 212  od  provozovatele  007  nejbližší  možný 
termín na 9:30

Půjde  o  chybu  – 
vlastníkem je 006

T1 + 20 Zadejte  „Pending Port  Notify  (PROVIDE)“  pro  geografická 
čísla  262 262 262  a  262 262 278  od  provozovatele  008 
nejbližší možný termín na 12:00

Testovací scénář 3.1
(verze 2.1a)

Veškerá práva k tomuto scénáři má CNPAC, s.r.o. v souvislosti s 
provozováním RNPDB. Veškeré modifikace a kopírování musí být 
proto provedeny pouze se souhlasem CNPAC, s.r.o.
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T1 + 21 Zadejte „Pending Port Notify (PROVIDE)“ pro negeografické 
číslo  800 262 278  od  provozovatele  008  nejbližší  možný 
termín na 12:00

T1 + 40 Po pokynu  CNPAC k  opravě  přenosu  čísla  212 212 212. 
Postupuj podle procesu opravy – zašlete indikaci „E.0 – Error 
Indication“ na CNPAC a oprav provozovatele 007 na 006, nic 
ostatního neopravujte.

Testovací den 2
Tento den je současně Dnem 12 pro přenesení čísla 222 222 222 k provozovateli 002 (v 22:00 v Den 
15)

Čas v 
minutách

Příkaz Poznámka

T2 + 10 Požádejte  CNPAC o  zrušení  přenesení  DDI  420 001  xxx 
(ABORT) z důvodu výpadku provozu. Nezapomeňte zaslat 
Abort fax.

T2 + 30 Zadejte „Pending Port Notify (PROVIDE)“ pro negeografické 
číslo  800 262 262  od  provozovatele  006  nejbližší  možný 
termín na 12:00

T2 + 50 Zadejte „Pending Port Notify (PROVIDE)“ pro negeografické 
číslo  800 yyy  yyy  od  provozovatele  009  nejbližší  možný 
termín na 12:00, kde yyy yyy je číslo, které vám vyjde po 
vyplnění Excellovské tabulky.

Historie
Verze 1.0 – původní scénář

Verze 2.0 – zjednodušení scénáře po zrušení přenášení čísel aktivovaných ve více sítích.

Verze 2.1 – zjednodušení scénáře a sloučení podtestu se zrušenými scénáři 1 a 2.

Verze 2.1a – korekce času.
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