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Konvergence představuje evoluci v oblasti telekomunikačních služeb
“Konvergentní nabídka fixních a mobilních služeb odstraňuje tradiční dělení
telekomunikačních služeb na fixní a mobilní. Koncovým zákazníkům přináší to
nejlepší z obou přenosových technologií a vytváří prostředí, které jim nabídne
stejnou, plnohodnotnou zkušenost ať už službu používají doma, nebo na cestách”
Wikipedie

"Konvergence uspokojuje touhu zákazníků po technicky vyspělých
telekomunikačních službách, které lze ovšem snadno používat. Integrace
obou technologií tak otevírá dveře další produktové inovaci"
Hagen Götz Hastente, A.T. Kearney

„Posouváme se k řešení potřeb celé domácnosti, což zahrnuje mobilní
služby, pevné připojení k internetu, televizi, ale i tzv. chytrou domácnost…“
Petr Dvořák, CEO Vodafone ČR, HN 24.5.2018
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Tržní tlaky v retailových službách
Konvergované nabídky velkých
operátorů na vlastní
infrastruktuře nebo na MMO
Konvergovaná lokální
nabídka (vlastní nebo
konkurenční)

Samotný
pevný
internet

Plošná
konvergovaná
nabídka
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Lokální
konvergovaná
nabídka

Jak tyto tlaky kompenzovat či využít?
Vlastní konvergovaná
lokální nabídka
jak na vlastní síti, tak i v
dosud nepokrytých
lokalitách

Velkoobchodní nabídka
vlastní sítě pro
konvergovanou nabídku
velkého operátora
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Trend velkoobchodní agregace služeb
Umožňuje vzájemné, cenově efektivní a procesně
optimalizované velkoobchodní poskytování služeb
mezi velkými celoplošnými a lokálními poskytovateli
telekomunikačních služeb

Trend
velkoobchodní
agregace
služeb

Nejedná se o konsolidaci sítí (poskytovatelé
zůstávají nezávislí) ani o pouhé propojení sítí
(řeší se také propojení procesů)

Agregátor nemá vlastní síť, ale disponuje silným
technologickým zázemím a existujícími obchodními
vztahy
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Quadruple agregátor lokálních vysokorychlostních sítí

Co přináší velkoobchodní spolupráce se společností Quadruple?
§ Začlenění portfolia pevných přípojek lokálního providera do nabídky spol. Vodafone
§ Krátké období na propojení sítí - využití již nastavených obchodních vztahů, procesů a
technické infrastruktury
§ Minimální akviziční náklady
§ Zvýšení příjmů z vysokorychlostní sítě a výnosnosti vlastní investice
§ Zachování kontroly nad vlastní vysokorychlostní sítí
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Časový harmonogram připojení poskytovatele pevné sítě

Jak dlouhý je proces připojení poskytovatele do platformy Quadruple?
§ Podpis dohody o mlčenlivosti (NDA): T0 + 1 týden
§ Podpis velkoobchodní smlouvy: T0 + 2 týdny
§ Propojení systémů a procesů: T0 + 6 týdnů

Zahájení
spolupráce

Podpis
smlouvy

End to end
testy

Spuštění
spolupráce

§ End to end testy: T0 + 7 týdnů
1. týden

§ Finální akceptace: T0 + 8 týdnů
§ Live: T0 + 9 týdnů
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2. týden

Podpis
NDA
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3. týden

4. týden

5. týden

6. týden

7. týden

Implementace
poskytovatele

8. týden

9. týden

Finální
akceptace

O společnosti Quadruple

§ Založena v roce 2010 z iniciativy APKT
§ Od roku 2013 nabízí MVNE služby pro MVNO v síti Vodafone
§ Od roku 2015 součástí skupiny Materna
§ Od roku 2017 poskytuje konvergované služby pro ne-Telco partnery
§ Od roku 2018 poskytuje agregaci xDSL v síti CETIN
§ Od září 2018 spolupráce s Vodafone na agregaci FTTx a kabelových
sítí pro retailové konvergované služby Vodafone
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