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NEXERA uruchamia API – pierwsze Polsce dostosowane do 

rynku lokalnego i regulacji  
 

Nexera, pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, 

rozwijający światłowodową sieć dostępową o wysokiej przepustowości, zakończyła pracę nad 

wdrożeniem API. Wielofunkcyjna platforma została stworzona zgodnie z rekomendacjami 

regulatorów z branży telekomunikacyjnej oraz dostosowana do specyfiki rynku lokalnego. 

Mechanizm standaryzuje procedury, usprawnia komunikację oraz efektywność współpracy 

między operatorami. 

 

Nowy standard na rynku 

Nexera wdrożyła wielochmurowe rozwiązanie integrujące systemy OSS i BSS z infrastrukturą 

sieciową. Pozwoliło to firmie stworzyć zautomatyzowaną, wielofunkcyjną platformę zbudowaną 

z założeniem wykorzystania w szerokim zakresie API. System został zaprojektowany w oparciu 

o standardy regulatorów (UKE i TM Forum) i dostosowany polskiego rynku. 

 

– Wdrożyliśmy rozwiązanie, które w dłuższej perspektywie pozwoli zbudować jednolite i równorzędne 

zasady działania operatorów na rynku. Dla wielu podmiotów platforma będzie również drogowskazem 

wyznaczającym optymalny model funkcjonowania, wymiany komunikacji międzyoperatorskiej, zgodny 

z najlepszymi praktykami i regulacjami w branży. Jesteśmy przekonani, że nasz mechanizm usprawni 

współpracę między partnerami i poprawi efektywność dostarczania usług w technologii 

światłowodowej a także stanie się punktem odniesienia dla innych. To pierwsze tego typu wdrożenie 

w Polsce i wierzymy, że jest ono prawdziwym przełomem – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu 

w firmie Nexera. 

 

– Będąc członkiem TM Forum jak i również MEF (Metro Ethernet Forum) rekomendujemy i wdrażamy 

rozwiązania oparte na wytycznych tych organizacji. Wdrożenie dla Nexery to krok milowy w rozwoju 

standardów – podkreśla Artur Ostrowski, Chief Commercial Officer w Enxoo. – Wierzymy, że to 

rozwiązanie daje Nexerze możliwość na bardzo szybkie uruchamianie kolejnych partnerów. Nasza 

wiedza i doświadczenie z pewnością będą cenne dla kolejnych partnerów, jak i również operatorów 

globalnych – dodaje Artur Ostrowski. 

 

Pierwsze udostępniania już w październiku 

Tworząc swój pionierski system w oparciu o zalecenia regulatorów rynku, Nexera rozpoczęła 

definiowanie standardu komunikacji międzyoperatorskiej produktu FTTH - BSA (Fiber To The Home – 

BitStream Access) dla całego świata. Produkt jest oficjalnie zgłoszony jako Proof Of Concept w 

organizacji Metro Ethernet Forum (MEF). Już w październiku Nexera planuje komercyjne 

uruchomienie systemu pierwszemu podmiotowi – jest to jeden z największych operatorów internetu na 

polskim rynku. 

 

– Jesteśmy pierwszym wyłącznie hurtowym operatorem tej skali w Polsce bazującym wyłącznie na 

sieci światłowodowej, współpracującym z wieloma operatorami detalicznymi. Dajemy klientom 

końcowym możliwość korzystania z ofert nawet 7operatorów detalicznych, co jest ewenementem w 
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skali międzynarodowej. W związku z tym, naszą ambicją było stworzenie jednego, uniwersalnego 

systemu, wyznaczającego standardy działania podmiotów na rynku telekomunikacyjnym. Jesteśmy 

dumni, że udało nam się z powodzeniem wdrożyć ten innowacyjny system – komentuje Tomasz 

Wójcik, Business Operations & IT Manager z Nexery. 

 
O firmie NEXERA 

Nexera to pierwszy w Polsce wyłącznie hurtowy operator telekomunikacyjny o dużej skali, rozwijający światłowodową sieć 

dostępową (NGA) o wysokiej przepustowości (min.100 Mb/s). Udziałowcami Nexery są firmy od lat działające na globalnym 

rynku telekomunikacyjnym: Infracapital oraz Nokia.  

 

Na bazie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), Nexera buduje sieć światłowodową w 14 obszarach centralnej i 

północno-wschodniej Polski. Program ma na celu likwidację tych miejsc w kraju, które nie mają dostępu do bardzo szybkiego 

internetu oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu obywateli Unii Europejskiej. Docelowo w zasięgu 

najnowocześniejszej sieci światłowodowej znajdzie się 1 mln gospodarstw domowych oraz prawie 3 tys. szkół i jednostek 

edukacyjnych, które zostaną objęte siecią NEXERY, dzięki dofinansowaniu w ramach POPC oraz w ramach realizacji 

projektów własnych.  
 

Nexera w 2019 roku zainicjowała autorski raport #RegionyNEXERY2019, będący wynikiem badania przeprowadzonego 

wspólnie z agencją GfK. Raport jest jednym z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, 

w których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony (Raport 

#RegionyNEXERY do pobrania). Badanie i raport będą realizowane cyklicznie. 

 

Firma zdobyła tytuł „Innowatora Roku” w konkursie Złotych Anten, organizowanym w ramach 18. Sympozjum Świata 

Teleinformatyki i Infrastruktury. Otrzymała też nagrodę za Najlepsze Wdrożenie Usługi Chmurowej w konkursie Best in Cloud 

2019, którego organizatorem jest redakcja Computerworld Polska 

O firmie Enxoo 

Enxoo dostarcza specjalizowane dla telekomunikacji rozwiązania w zakresie transformacji cyfrowej, oparte na technologii 

Salesforce®. Jest jednym z najszybciej rozwijających się niezależnych partnerów Salesforce od 2012 roku. Misją Enxoo jest 

dostarczanie kombinacji narzędzi oraz usług konsultingowych wspomagających wzrost, przychód, skracanie cykli sprzedaży 

oraz usprawniania procesów operacyjnych.  

 

Przewagą Enxoo są gotowe do wykorzystania rozwiązania znacząco rozszerzające standardowe funkcje Salesforce. Enxoo 

for Communications (EFC) to flagowy produkt dla firm z branży telekomunikacyjnej zapewniający kompleksowe wsparcie w 

prowadzeniu biznesu począwszy od sprzedaży, poprzez billing oraz obsługę klienta. Enxoo oferuje również holistyczną 

aplikację HR - Skilo, dopasowaną do każdego biznesu.  

 

Siedziba Enxoo znajduje się w Warszawie w Polsce, a biura w Czechach, Niemczech i USA. 

 

 


