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Bij elk telefoongesprek wordt het 
telefoonnummer van de eindgebruiker 
meegestuurd. Dit telefoonnummer kan 
worden gepresenteerd op het scherm van de 
telefoon van de gebelde. De CLIP (Calling Line 
Identification Presentation) is een aanvullende 
dienst in telefonienetwerken. Vanwege privacy 
redenen kan een eindgebruiker besluiten om 
CLIP uit te schakelen; waarmee er sprake is 
van CLIR (Calling Line Identification Restriction) 
oftewel B-nummer afscherming. Deze dienst 
moet door operators aan eindgebruikers 
worden aangeboden. Zij komt voort uit de 
Europese Richtlijnen 97/66/EG en 2002/58/
EG en zijn in Nederland vastgelegd in 
artikel 11.4 van de Telecommunicatiewet, na 
een Advies van het College bescherming 
persoonsgegevens (CBP) op 28 mei 2003. 
Op basis van deze verplichting heeft de 
vereniging COIN een niet geautomatiseerd 
proces ingericht dat verschillende handmatige 
acties met zich meebrengt voor operators die 
dit zelf doen.

PortingXS heeft voor haar klanten het proces 
van B-nummer afscherming geautomatiseerd 
geïntegreerd als XML flow in haar NP web 
GUI Inports. Wanneer een eindgebruiker bij 
een operator heeft aangegeven dat hij zijn 
nummer wil afschermen, dan gebeurt dit 
door:
• een vinkje in INPORTS, 
of door: 
• een string in het XML inport request.

Vervolgens controleert PortingXS of het 
nummer van de eindgebruiker daadwerkelijk 
van de betreffende operator is. Wanneer dit 
klopt, dan wordt het nummer weggeschreven 
naar onze Bnummer database. Éénmaal per 
week, zoals het huidige proces voorschrijft, 
wordt het bestand PGP encrypted en 
weggeschreven op de daarvoor bestemde 
locatie bij de vereniging COIN. Vervolgens 
biedt PortingXS de totale ‘operator lijst’ 
wekelijks aan, aan klanten die de dienst 
afnemen.  

Dit gebeurt zodra deze door de vereniging 
COIN vanuit de beveiligde omgeving 
beschikbaar wordt gesteld. Het is noodzakelijk  
alle B-nummers van alle operators in 
Nederland elke keer goed te verwerken om 
de eigen billing systemen of dat van billing 
partners van de goede gegevens te voorzien.
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Wanneer een operator de dienst gebruikt, 
worden de volgende werkzaamheden 
uitgevoerd: 
• eenmalige import van data; 
• inregelen schedule uploads; 
• inregelen download lijsten en distributie 

via web GUI Inports; 
• inregelen extra distributie per type 

(SFTP/E-mail).

Mutatiescherm
Gebruikers van de dienst B-nummer 
afscherming krijgen een inlog in de NP web 
GUI Inports om daarmee ook mutaties op 
B-nummers te kunnen uitvoeren. Zo kan de 
gebruiker in dit scherm:  
• verwijderen B-nummers; 
• handmatig toevoegen B-nummers; 
• zoeken B-nummers; 
• totaal lijsten B-nummer downloaden. 

Uitporteringen
Wanneer een eindgebruiker uitporteert naar 
een andere operator verwijdert PortingXS  
het betreffende nummer uit de B-nummer 
database conform de wettelijke regels en 
afspraken die daarover bestaan. 
 

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


