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Särskilda villkor för Rakelsystemet
Tilläggstjänst
ISI-migrering

ALLMÄNT
Följande villkor gäller för användning av tilläggstjänsten ISI-migrering i Rakelsystemet.
Villkoren kompletterar de Allmänna villkoren för Rakelsystemet. I händelse av motstridiga
bestämmelser har de Särskilda villkoren företräde framför de Allmänna villkoren.
För priser, se aktuell Prislista.
ISI gränsöverskridande samverkan
Sammankopplingen av de nationella TETRA-näten i Sverige (Rakel) och Norge (Nødnett) samt Sverige
(Rakel) och Finland (VIRVE) möjliggör kommunikation mellan svenska-norska, samt svensk-finska
användare. Kund i Rakel kan ansöka om att delta i gränsöverskridande samverkan hos Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta medger tillgång till nationella talgrupper för internationell
samverkan, NOSE-grupper för Sverige-Norge och FISE-grupper för Sverige-Finland. Talgrupper i respektive
nationellt nät sammanlänkas över ISI, vilket möjliggör kommunikation mellan svenska-norska och
svenska-finska användare.
ISI-migrering
ISI-migrering är en tilläggstjänst till Rakel Grundabonnemang.
Det finns två ISI-migreringstjänster i Rakel:
 ISI-migrering Norge
 ISI-migrering-Finland
ISI-migrering möjliggör för en Rakelmobil att ansluta till det norska TETRA-nätet Nødnett, samt det finska
TETRA-nätet VIRVE.
För att få tillgång till ISI-migrering måste Användare vara del i en organisation som godkänts
för gränsöverskridande samverkan av MSB, DSB eller Erillisverkot.
ISI-migrering kräver att Rakelmobilen anpassas med särskild programvara för Air Interface
Migration (AIM) som är godkänd i respektive nationellt nät där Rakelmobilen är avsedd att
användas. Rakelmobilen måste också programmeras med tilldelade talgrupper för
internationell samverkan (NOSE- respektive FISE-talgrupper). Kunden ansvarar för att programmering
utförs av leverantören av Rakelmobilen.
I och med ansökan om ISI-migrering godkänner Kunden att ITSI (ITSI = landskod + nätverkskod + ISSInummer) för berörda Rakelmobiler skickas till DSB för att aktiveras i Nødnett och Erillisverkot för
aktivering i VIRVE.
Funktioner vid migrering
Vid migrering tilldelas användaren överenskomna rättigheter av de besökta näten Nødnett samt VIRVE.
Vissa tillverkarspecifika funktioner i Rakelmobilen kan inte garanteras vid migrering.
I produktbladet och Riktlinjer för gränsöverskridande samverkan finns en utförligare
beskrivning av vilka funktioner som är tillgängliga vid migrering.
Administratörerna av Nødnett (DNK) och VIRVE (Erillisverkot) förbehåller sig rätten att förändra
funktioner för migrerande Kund på samma sätt som för sina egna användare. Även i den händelse en
migrerande Kund skulle bryta mot användarvillkor eller riktlinjer, kan det besökta nätet
komma att begränsa rättigheter för - eller helt stänga av - Kunden.

