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De PortingXS Delta Services zijn twee 
dagelijkse rapportages met alle mutaties 
die plaats hebben gevonden over het COIN 
netwerk. 

Dagelijks vinden er duizenden mutaties 
plaats over het COIN netwerk. Daarbij 
gaat het om nummerporteringen, 
tariefswijzigingen van servicenummers of 
activaties van nummerreeksen. Operators 
worden continue geüpdate over deze acties. 
Deze wijzigingen worden op verschillende 
manieren aan de markt gepresenteerd, 
variërend van broadcastberichten via het 
berichtenverkeer tussen operators en de COIN 
Central Reference DataBase (CRDB) tot het 
uitsturen van een geautomatiseerde mail die 
gegenereerd wordt door de activatie van een 
nummerreeks via de COIN website.

PortingXS Delta Services 
De PortingXS Delta Services zijn ontwikkeld 
om al dit verkeer te stroomlijnen en aan 
te bieden bij COIN aangesloten operators. 
De PortingXS Delta Services bestaat uit 2 
rapportages (Ported Number Delta file en 
Number Range Delta file) die dagelijks op 
een FTP locatie beschikbaar worden gesteld. 
Deze files bevatten alle informatie die over 
het COIN netwerk vanaf het voorgaande 
rapportagemoment hebben plaatsgevonden 

en gegevens van alle acties die door operators 
middels de COIN website zijn uitgevoerd ten 
aanzien van het activeren of deactiveren van 
nummerreeksen. Met een beveiligde FTP 
verbinding worden de rapportages op een 
vast tijdstip aan de operator aangeboden. 

Ported Number Delta file
De Ported Number Delta file bevat alle 
afgeronde porteringen die gevalideerd 
door de CRDB zijn gebroadcast over 
het COIN netwerk, gerekend vanaf het 
laatste rapportagemoment. Ook zijn alle 
nummerdeactivaties opgenomen, waarbij 
geporteerde nummers geretourneerd worden 
naar hun oorspronkelijke operator. Tenslotte 
bevat dit bestand een dagelijkse update van 
alle servicenummermutaties die hebben 
plaatsgevonden (activaties, deactivaties en 
tariefs-wijzigingen). 
 
Samengevat bevat deze file:  
• Alle afgeronde porteringen; 
• Deactivaties (208); 
• Servicenummer activaties; 
• Servicenummer tarief wijzigingen; 
• Servicenummer deactivaties. 
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Number Range Delta file
De Number Range Delta file bevat alle 
nummerreeksen die volgens COIN afspraken 
via de COIN website ter activatie of deactivatie 
zijn aangeboden en doorgestuurd. De mails 
die naar aanleiding van deze acties wordt 
rondgestuurd worden dagelijks gebundeld en 
geautomatiseerd in één file aangeboden. 

Samengevat bevat deze file: 
• Alle nummerreeks activaties; 
• Alle nummerreeks deactivaties.

Voordelen van de Delta Services 
De voordelen van de PortingXS Delta Services 
op een rij: 
• Bundeling van alle uitgevoerde activaties 

/ deactivaties van nummerreeksen op de 
COIN website in één bestand; 

• Bundeling van alle verstuurde broadcast 
berichten over het COIN netwerk in één 
bestand; 

• Een vast tijdstip van aanlevering;  
• Beveiligde FTP verbinding; 
• Configureerbaar file format (.xls / .csv / 

.out etc.). 
 
De PortingXS Delta Services zijn twee 
dagelijkse rapportages met alle mutaties 
die plaats hebben gevonden over het COIN 
netwerk.

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


