
 

 

TI NYHEDSBREV – OKTOBER 2014 

 
Bæredygtig digital kultur 
Kulturministeriet holdt den 28. oktober det første møde i det Dialogforum, der er 
blevet nedsat med repræsentanter fra rettighedshavere, internettjenester, 
teleselskaber m.m. Formålet med det etablerede forum er bl.a. at drøfte, hvordan 
man kan styrke en bæredygtig kultur på nettet. 
Læs her, hvad en bæredygtig digital kultur kræver: 
http://www.teleindu.dk/baeredygtig-digital-kultur/  
 
 
Konference – Mobildækning eller ej – 6. november 2014 
Forbrugerne forventer, at mobiltelefonen virker overalt. Inde og ude. Til tale og data. 
Men det gør den ikke altid. For telefonerne kan ikke altid fange et signal – og der er 
ikke dækning overalt – hvorfor er der ikke det? 
 
Se hele programmet her: http://ida.dk/event/312412  
 
Tilmelding direkte til IDA – frist 3. november 2014.  
 
 
Telemedicin – konference fredag den 5. december 2014 kl. 10-15 
TI afholder i samarbejde med Medicoindustrien konferencen: Telemedicin – 
Hvordan bliver vi verdensmestre? 
Konferencen holdes i Fællessalen på Christiansborg, hvor Karin Gaardsted (S) er vært 
for konferencen.  

Programmet kan ses her: http://www.teleindu.dk/wp-
content/uploads/2014/10/Telemedicin-konference-3.pdf  
 
Arrangementet er gratis – og tilmelding senest den 28. november hos Susanne 
Poulsen, TI, post@teleindu.dk   
 
 
Blokeringer på nettet 
Teleindustrien har indgået en ”Code of Conduct” med Rettighedsalliancen om 
blokeringer. Aftalen sikrer, at når en domstol har afgjort, at et teleselskab skal 
gennemføre såkaldt DNS-blokering (domaine name system-blokering) af en 



hjemmeside, så vil alle teleselskaber også gennemføre en blokering af samme 
hjemmeside. 

Teleindustrien finder det vigtigt at sikre en hurtig og effektiv implementering af 
myndighedsafgørelser på tværs af hele branchen. Samtidig er det vigtigt at sikre 
udviklingen af lovlige tjenester på nettet, hvor forbrugerne kan finde det, de søger, og 
kunstnerne kan få betaling for det, de har skabt. På blokeringssiderne henviser vi til 
www.sharewithcare.dk, hvor man kan se en oversigt over lovlige indholdstjenester – 
læs i øvrigt mere her: http://www.teleindu.dk/blokeringer-ved-rettighedskraenkelser/ 

 
Fejl på smartphones 
DR Kontant har taget en sag op om fejl på smartphones. Der er i de konkrete sager, 
som DR Kontant har taget op, tale om fejl på IPhone 4S, hvor wifi tilsyneladende 
pludselig holder op med at virke. Kunder der oplever fejl på deres telefoner kan i en 
periode på to år efter de har købt telefonen rette henvendelse til forhandleren, som 
selvfølgelig hjælper med at udbedre fejlen eller ombytte telefonen, såfremt der er fejl 
på den. Sådan er købeloven. 
 
Se og læs mere her: http://www.teleindu.dk/fejl-pa-smartphones/  
 

Vi samarbejder om bedre dækning 
I teleindustrien samarbejder vi på forskellige måder med at nå ud med infrastrukturen 
til forbrugerne og sikre dækning i alle dele af landet. 
 
På masteområdet har vi etableret et samarbejde og indgået en brancheaftale, der 
betyder, at alle nye master skal annonceres for andre udbydere således, at 
selskaberne kan udnytte de samme master til at sikre dækning for forbrugerne. Man 
kan på www.mastedatabasen.dk se en oversigt over mobilmaster og 
antennepositioner i Danmark samt se, hvilke selskaber, der har udstyr siddende på de 
enkelte positioner. 
 
På graveområdet samarbejder vi i telebranchen på den måde, at konkrete 
graveprojekter af en vis længde skal annonceres for de andre selskaber, der er med i 
gravesamarbejdet, og de enkelte gravninger åbnes for de parter, der ønsker at være 
med i gravearbejdet.  
I TI har vi udarbejdet standardaftaler for samgravninger, så det er let for selskaberne 
at håndtere.  
 
Læs mere om branchens samarbejde på masteområdet og graveområdet her: 
http://www.teleindu.dk/vi-samarbejder-om-bedre-daekning/  
 
 
TI julefrokost – tirsdag den 9. december 2014 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen – tirsdag den 9. december 2014 kl. 12.30, hvor TI 
igen i år vil byde på lidt godt til ganen og hyggeligt samvær med andre ”TI kolleger”. 
Julefrokosten holdes - traditionen tro – hos TI, Axeltorv 6, København V. 
 
Tilmelding på post@teleindu.dk – frist den 4. december 2014 ☺    
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