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Intervju: Nebojša Jovanović, In.life

Intervju: Jože Gričar, 16. konferenca o e-poslovanju

»Propadel bi tudi
Deutsche Telekom«

Gričar: pomembna
je e-preobrazba

Če želi operater v Sloveniji ponuditi storitev mednarodnih klicev oziroma fiksne telefonije, mora imeti dostop do lokalne zanke, omogočena mora biti
kolokacija in vzpostavljena medomrežna povezava. Vse to naj bi Telekom
Slovenije operaterjem omogočal, a ima podjetje In.life, ki želi pri mednarodnih klicih konkurirati Telekomu, precejšnje težave. Direktor In.lifa Nebojša Jovanović je za Delo povedal, kako se Telekom Slovenije – kar je za pričakovati – z vsemi močmi otepa konkurence.

Elektronska prenova poslovnih procesov oziroma e-preobrazba je temelj
uspešnega poslovanja, zato je – tako je dejal Jože Gričar, soodgovoren za izbor vsebine in tradicionalno med bolj aktivnimi organizatorji blejske konference – tak tudi letošnji naslov že 16. blejske konference o e-poslovanju, ki se
je začela danes in se bo končala v sredo. Na treh plenarnih zasedanjih, štirih
sestankih, 71 raziskovalnih referatih in 17 predstavitvah bo več sto udeležencev razpravljalo o vplivih e-poslovanja na procese v podjetjih ter med podjetji in državno upravo. Med drugim bodo predstavili e-oskrbovalne verige, etržnice in mobilno poslovanje. Dr. Jože Gričar je profesor informacijskih sistemov in predsednik oddelka za informatiko na Fakulteti za organizacijske
vede Univerze v Mariboru

Katera je prva in osnovna težava, ki
jo imate s Telekomom Slovenije?
Težava z medomrežno povezavo, ki je
potrebna za ponujanje mednarodnih klicev, težava pri ponujanju vseh storitev
fiksne telefonije (mednarodni klici, lokalni in mobilni klici, lastne telefonske
linije) pa vse zgoraj našteto. Problem je
enostaven: če se že dve leti zatika na prvi
stopnički oziroma pri prvi storitvi, je prihodnost precej zamegljena in oddaljena.
Pred dobrim letom smo pridobili vse papirje in dovoljenja od ATRP, naslovili
zahtevo po medomrežnem povezovanju
(naročili linije, ki omogočajo to storitev
...). Zakonsko predviden rok za izvedbo
je šest tednov, a smo še vedno na mrtvi
točki. Telekom na vse načine zavira
vstop konkurence na trg fiksne telefonije. Treba je izvajati sprejete zakone, saj
je trg že dve leti in več načelno liberalizi-

Nebojša Jovanović

in so brezplodna. Pa tudi rok iz prvotne
odločbe je že prekoračen. Zato pričakujemo pomoč ATRP. Gre za prvo pogodbo v Sloveniji na tem področju in izvedbo prve medomrežne povezave s konkurenco na področju fiksne telefonije v
Sloveniji.
Kako komentirate Telekomovo ceno
medomrežne povezave za minuto pogovora?
Mislim, da je bila ta cena določena
pred več kot letom dni. Bistvena pripomba z naše strani je višina – 6 SIT brez
DDV oziroma nekaj nižja, če se povežeš
v več vozlišči. Telekomocva cena pa je
višja (!) kot za lokalni impulz (5,25 SIT).
Nikjer na svetu ni tako, zato predlagamo
vsaj dvakrat nižjo ceno od lokalnega impulza (npr. 2,5 SIT). A to je že v pristojnosti ATRP, mi lahko samo predlagamo.
Če bi zdaj podpisali pogodbo s Telekomom, kolikšne stroške bi si zaračunal Telekom Slovenije?
Astronomske, in to samo za povezavo, posebna zgodba pa so še mesečne
premije Telekomu. Moralo pa bi biti
ravno obratno, stroški bi morali biti nizki, saj se povezujeta dva operaterja z
združljivima sistemoma. Smisel zakona
je, da se izvajajo take povezave v korist
uporabnikov. Pri tem ima lahko dominantni operater (Telekom) tudi nekaj
več obveznosti, saj je bil leta monopolist
in ima mnogo boljši izhodiščni položaj.
Zakaj je po vašem mnenju v Telekomovi dokumentaciji zahtevana izdelava projektov za prostor pri fizični kolokaciji? V pogodbi je namreč zapisano,
da Telekom pri kolokaciji poleg najemnine zaračuna še adaptacijo prostora,
minimalno šest kvadratnih metrov, za
ceno 2,5 milijona tolarjev, adaptacija
pa naj bi trajala pol leta. To je na kvadratni meter dražje kot nakup prostorov, denimo novogradnje v Ljubljani.
Vaš komentar?
Komentar je kratek: Telekom bo zavlačeval in oteževal vstop konkurenci
toliko časa, kot mu bo država to dovolila, kajti naša in evropska zakonodaja sta
naravnani proti monopolu in izkoriščanju dominantnega položaja. Omenjene
cene iz Telekomove dokumentacije le
kažejo, da to naš nacionalni operater fiksne telefonije počne zelo očitno in tudi
nespretno. Prav zanima me, kako se bodo odzvali slovenski odgovorni organi.
In seevda v Bruslju, na sedežu EU.
Koliko podjetij v Sloveniji po vaših
ocenah lahko ponudi konkurenco Telekomu pri mednarodnih klicih?
Poskusov podjetij je bilo kar nekaj, a
na koncu nas bo – če bo šlo tako naprej –
verjetno ostalo bolj malo.
Kdaj boste torej ponudili uporabnikom klice v tujino?
Predvidevam, da bomo ponudili storitev od dneva D (po podpisu pogodbe s
Telekom Slovenije) v nekaj mesecih.
Luka Dekleva Humar

ran.
Do kam ste prišli v pogajanjih s Telekomom?
Sedaj je z odločbo ATRP (Telekom je
moral v roku osmih dni po izdaji odločbe
to izvesti) izvedena povezava (23. 5.
2003), ni pa še podpisana pogodba, kjer
so določene cene in pogoji, kljub temu
da odločba nalaga podpis pogodbe v
osmih dneh po izvedbi povezave.
Zakaj ne?
Šele deseti dan smo dobili pogodbo
od Telekoma, vendar s takimi pogoji in
cenami, da bi v takih razmerah hitro
propadel tudi Deutche Telekom. Zato
smo poslali številne pripombe na pogodbo na Telekom Slovenije in ATRP.
Kje vidite izhod?
Ne predstavljam si sodelovanja s Telekomom oziroma podpisa take pogodbe
(prva na novem področju) brez enega
samega srečanja in sestanka s predstavniki Telekoma. In.life že od predaje vloge julija 2002 predlaga Telekomu, da bi
se sestali zaradi številnih tehničnih in
komercialnih vprašanj, vendar brez
uspeha. Vsi poskusi so bili zavrnjeni.
Vsa komunikacija poteka v pisni obliki. Prilogo ureja
Taka pogajanja lahko trajajo v nedogled Luka Dekleva

Humar

Foto Reuters

Oracle želi prevzeti Peoplesoft
San Jose – Iz Oracla, drugega največjega izdelovalca poslovne programske opreme, so sporočili, da se pripravljajo na prevzem
konkurenčnega podjetja Peoplesoft za 5,1 milijarde dolarjev, postopek pa naj bi se začel danes. Pred dnevi je Peoplesoft napovedal, da bo prevzel konkurenčno podjetje J. D. Edwards, direktor Peoplesofta Craig Conway pa je dejal, da jim Oracle želi
to Oracle s sovražnim prevzemom njihovega podjetja onemogočiti. Na fotografiji Larry Ellison, direktor in ustanovitelj Oracla.
Reuters

Hitre brezžične povezave

Alternativa žičnim omrežjem
Medtem ko se glasno govori o tretji generaciji mobilne telefonije, lahko podatke brezžično in hitro prenašamo že danes. Postaviti je treba dostopno točko, v notesnik vtakniti pc-kartico in že lahko vstopamo v internet – z 11 megabiti
na sekundo. Tudi v Sloveniji. Kako izrabljati vse dobrote omrežij wlan (brezžično lokalno omrežje)?
Javne točke wlan v Sloveniji postavljata
za zdaj le Mobitel in Siol, ki sta se odločila za skupni nastop na tem, v tujini zelo
razširjenem trgu. Kmalu naj bi se jima pridružile še tri točke, in sicer poslovna stavba Smelt, blejski hotel Toplice in Terme
Čatež. Obe podjetji zatrjujeta, da bo do
septembra, ko bodo začeli storitev neowlan ponujati komercialno, pokritih kakih
100 lokacij po vsej Sloveniji.
Vstop v omrežje je povsem nezahteven.
Z ustrezno strojno opremo (notesnik z
vgrajenim modulom wlan ali pc-kartico
oziroma dlančnik ali katero podobno napravo, ki omogoča vstop v takšna omrežja) in je vse pravilno nastavljeno, je povezava takojšnja in samodejna. Ko prvič
zahtevamo prenos podatkov iz omrežja
(ali vanj), se odpre pogovorno okno, ki
zahteva vpis uporabniškega imena in gesla. Naročniki Siola lahko uporabijo enako geslo kot sicer, ko se vključijo v to
omrežje, uporabniki mobilnih telefonov
pa morajo kot uporabniško ime vpisati telefonsko številko, geslo nato dobijo v obliki kratkega sporočila na zaslon telefona.

Mobitel in wlan
Ker smo trenutno v promocijskem obdobju, je težko reči kar koli o ceni stori-

tve. Urša Manček, ki pri Mobitelu skrbi
tudi za stike z novinarji, je na naše vprašanje o zaračunavanju storitev povedala le,
da »bodo cenovni modeli znani v jeseni,
ko bo sistem prešel v komercialno delovanje. Tehnično so možni vsi načini obračunavanja: obračunavanje glede na čas, na
količino ali pa 'flat-rate', to je enotna tarifa za neomejen vstop v omrežje.«
V dobrih dveh mesecih naj bi po besedah Mančkove v neowlan že vstopilo kakih tisoč Mobitelovih uporabnikov, na
vprašanje o možnosti gostovanja preostalih pa odgovarja: »Sčasoma bodo brez
predplačnih kartic omrežje neowlan uporabljali tudi tujci, ki gostujejo v Mobitelovem mobilnem omrežju. Trenutno se že
dogovarjamo s tujimi mobilnimi, pa tudi
operaterji wlan o dvostranskem gostovanju. Sicer pa bomo s komercializacijo
vzpostavili prodajo predplačnih kartic, ki
bodo namenjene tudi domačim neuporabnikom naših omrežij.«

Simobil in wlan
Korak proti omogočanju uporabe brezžičnih omrežij svojim uporabnikom so
storili tudi pri Simobilu. Na letošnjem Teleinfosu so opozorili predvsem na problem zaračunavanja in ga rešili z lastno re-

Kaj je
Wlan – S to kratico se označujejo brezžična omrežja, zgrajena na osnovi standardov IEEE 802.11a, 802.11b in 802.11g. Ker očitno sam standard ni bil dovolj, da bi
lahko zagotovili dejansko združljivost vse potrebne opreme, je bila konec avgusta
1999 ustanovljena neprofitna organizacija WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), ki podeljuje certifikate o združljivosti s standardom wi-fi. Če torej kupujete opremo, bodite pozorni predvsem na znak združljivo z wi-fi (ali wi-fi certified), ki zagotavlja možnost povezave v omrežje praktično ne glede na uporabljen
standard na oni strani povezave.

V Sloveniji lahko javno brezžično
vstopate v internet z desetih lokacij, in
sicer v ljubljanskem Cityparku,
Cankarjevem domu, Koloseju, na
fakulteti za elektrotehniko, na
Poljanskem nasipu (s to točko
pokrivajo pravno fakulteto in
Kapitelj), v okolici poslovne stavbe
Siola, na letališču Brnik, v poslovni
stavbi GZS, v portoroškem hotelu
Slovenija in v hotelu Kokra na Brdu pri
Kranju. Seveda pa so možni dostopi do
brezžičnega interneta tudi drugod po
Sloveniji, a le za naročnike storitev
podjetij, ki jih omogočajo.
šitvijo, ki pa je za zdaj še niso povezali v
kakšno od delujočih omrežij. Simobilov
predsednik uprave Bojan Dremelj je takrat poudaril, da njihova prioriteta ne bo
gradnja lastnih omrežij, ta naj gradijo
predvsem lastniki stavb in drugi ponudniki, temveč omogočanje enostavnega dostopa do teh omrežij Simobilovim uporabnikom.
Na Delova konkretna vprašanja o trenutnem stanju in o tem, ali so se s kom že
povezali, pravega odgovora nismo dobili,
saj je Tamara Valenčič, vodja službe za
stike z javnostjo, dejala: »Točke za dostop
do mobilnih omrežij ne bomo gradili samo operaterji, ampak tudi drugi, ki jih to
zanima. Seveda jih nekaj namerava postaviti tudi Simobil.«
Brezžična omrežja so v večjih naseljih
zelo dobra alternativa žičnim, hitrost prenosa podatkov pa je celo večja od tiste pri
kabelskem internetu in ADSL. Trg je
nov, še ne zasičen in razmeroma zanimiv.
Boštjan Okorn

Wlan v Sloveniji
Andrej Boštjančič
direktor podjetja Softnet

vracije, postajališča ... O točnem terminskem načrtu in stroških izgradnje wi-fi omrežja pa trenutno še ne moremo javno
govoriti, ker je projekt v fazi, v kateri bi nam takšne stvari bolj
škodile kot koristile.

Naše podjetje ima aktivno wi-fi
omrežje, in sicer v Hotelu Metropol v
Portorožu, testno v Hotelu Emona v
sklopu hotelov Bernardin. Jutri bo aktivno tudi omrežje, ki pokriva območje
Marine Izola in bližnje okolice. To storitev bodo uporabljali uporabniki plovil, o stroških pa težko povem natančne številke, ker so odvisni od več faktorjev.

Miran Kramberger
direktor Siola

Matevž Pongračič
Amis.net
V Amisu nameravamo ponuditi tudi dostop do interneta
preko wi-fi omrežij. Tehnologijo obvladamo in jo za lastne potrebe uporabljamo že nekaj let. Projekt izgradnje wi-fi omrežja in predvsem njegove komercializacije pa je trenutno v teku
in upamo, da bomo trgu čimprej uspeli ponuditi kakovostno
storitev. Nameravamo pokriti predvsem objekte, kjer je koncentracija ljudi večja, to pa so razni tržni centri, hoteli, resta-

Siol bo tudi v prihodnje sodeloval
pri nameščanju wi-fi omrežij v Sloveniji. Poleg že obstoječih točk bomo še v
tem letu nadaljevali s priključevanjem
novih. O predvidenih lokacijah v tem
trenutku ne moremo dajati natančnih
informacij, bodo pa to vsekakor tiste
javne lokacije, kjer se praviloma zadržuje večje število potencialnih uporabnikov. Konkretnih podatkov glede
povprečnih stroškov vam zaradi občutljive narave tovrstnih
informacij žal ne moremo dati. Odvisni so od številnih faktorjev – lokacije, infrastrukture na lokaciji, ipd., vendar povprečni stroški gradnje omrežja do sedaj niso bili zelo visoki.
M. V.

Zakaj je letošnja glavna tema konferenc »e-transformacija«, prenova, preureditev, preobrazba?
V raziskovalnih referatih in na osemnajstih predstavitvah bodo razprave o
tem, kako e-poslovanje spreminja procese v podjetju in javni upravi in zlasti v
medsebojno povezanih procesih podjetij
in vladnih organizacij. Na primer e-oskrbovalne verige, e-tržnice, mobilno poslovanje. Raziskovalci poskušajo odkriti,
kaj je v teh spremembah skupnega, da bi
jih kot posplošene modele lahko ponudili praksi za pospešitev koristnih sprememb, ki jih sodobne tehnološke in organizacijske rešitve lahko prinesejo organizacijam in posameznikom. V evropski
komisiji menijo, da bo z e-poslovanjem
mogoče hitreje povezati Evropo v najbolj
konkurenčni trg na svetu.
Na katere goste ste še posebno ponosni, da so se odzvali vabilu na Bled?
Teh je zelo veliko. Mnogi med njimi,
na področju e-poslovanja v svetu poznana imena, so redni udeleženci vsakoletne
blejske konference. Vesel sem, da je prišla dr. Rosalie Zobel, direktorica področja uporabe komponent in podsistemov
iz direktorata informacijske družbe pri
evropski komisiji, Dana Bérová, pomočnica ministra za informatiko Republike
Češke, pa Andrew Pinder, e-minister
Združenega kraljestva, pa dr. Doug Vogel, profesor in predstojnik za raziskovanje s City University of Hongkong, pa dr.
Ajit Kambil, partner in glavni raziskovalec Accenture, Institute for Strategic
Change iz Združene države Amerike, in
seveda domači povabljeni.
Kdo je vse odgovoren za organizacijo
blejske konference?
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru, vlada Republike Slovenije, organizacije v Slovenskem projektu e-poslovanje, ministrstvi za informacijsko družbo in za šolstvo, znanost in
šport, Gospodarska zbornica Slovenije in
evropska komisija.
In kolikšni so stroški prireditve?
Stroški izvedbe take konference so
precejšnji. Največji del krijejo udeleženci
sami, saj plačajo potne in hotelske stroške. Teh stroškov ne poznamo, bi se jih
pa dalo oceniti. Sicer pa stroške izvedbe
konference krije organizator iz vplačane
udeležnine, na primer lokalne prevoze,
kosila, napitke v odmorih, dvorane s tehnologijo, zbornik.
Kdo so glavni pokrovitelji?
Slovenski Oracle priredi že tradicionalni piknik, med večje pokrovitelje sodi
tudi Pivovarna Laško, SRC.SI, letos bo
prvič na voljo tudi možnost brezžičnega
povezovanja prenosnika, novomeška Krka prispeva k izvedbi tradicionalnega
srečanja podiplomskih in doktorskih študentov e-poslovanja, omeniti je treba še
Lek, SAP Slovenija, 3M, Adrio Airways.
Kaj konferenca v praksi pomeni za
slovenska podjetja v industriji IT? Je
prireditev dovolj poslovna, da se lahko
med njo oziroma po njej sklepajo posli,
ali je bolj akademska?
Konferenca je pomembna tudi za podjetja. Morajo jih namreč zanimati izkušnje v praktičnem delovanju najnovejših
uvedenih rešitev IT v svetu. Po drugi
strani pa ta podjetja lahko ponudijo vrsto
v Sloveniji preizkušenih tehnologij e-poslovanja podjetjem in javni upravi po svetu in zlasti organizacijam v bližnjih državah. V programu imamo sestanek direktorjev podjetij in vladnih organizacij o eposlovanju prek meja v regiji, kar je že
lahko korak k poslovanju.
Bo na konferenci poudarek na slovenskem vključevanju v EU čez slabo leto in
prenosu znanja iz Slovenije in v Slovenijo?
Seveda. Konkretno: za nam bližnje države je zanimiva rešitev e-zapisnika o avtomobilski nesreči, pa praktično delujoče
rešitve e-podpisanega e-računa. Dodiplomski in podiplomski študenti bodo
predstavili najnovejše prototipne rešitve
e-poslovanja na posebnem dogodku students bazaar. Predstavljene bodo izkušnje uporabe e-tržnic, e-plačilnih sistemov ...
Kaj bosta na konferenci predstavila
povabljena »delegata« iz EU?

Dr. Rosalie Zobel, direktorica področja uporabe komponent in podsistemov,
in dr. Bror Salmelin, predstojnik enote
Nova delovna okolja, bosta prikazala obstoječe stanje in predlagane razvojne
usmeritve ter nakazala predvidene akcije
v okviru 6. raziskovalnega programa tehnologij in tehnološkega razvoja Evropske unije s poudarkom na e-poslovanju.
Katera problematika naj bi bila najbolj poudarjena?
V evropski komisiji se zavzemajo za
pospešeno uvajanje e-poslovanja zlasti v
40 milijonih malih in srednje velikih podjetij (do 250 zaposlenih). Komisija z akcijskim načrtom eEvropa 2005 poziva
članice in države, ki v Unijo vstopajo, naj
se lotijo vzpostavljanja politik e-poslova-

Jože Gričar
nja in spodbujajo k vključevanju v evropsko omrežje za podporo e-poslovanja
manjših podjetij. Zlasti je treba doseči,
da bi njihovi direktorji razumeli e-orodja
in pridobili potrebno znanje za pospešitev preobrazbe iz nakupovanja in prodajanja po internetu (e-commerce) v uporabo e-orodij povezovanja vseh poslovnih procesov (e-business). Zlasti aktualno postaja prizadevanje za vzpostavitev
enotnega evropskega elektronskega trga.
Kakšna je vaša vloga na konferenci?
V programu konference sodelujem na
sestanku direktorjev, v dveh predstavitvah in kot soavtor referata »E-transformation of the silk road: rejuvenating a historical trade network«. Sicer pa se bom
udeleževal posameznih sekcij. Veste, ko
se konferenca začne, je glavno delo že
opravljeno.
S katerimi konferencami po svetu bi
lahko primerjali blejsko?
Blejska konferenca o e-poslovanju je
»stara«. Sicer pa vrsto po vsebini podobnih konferenc organizirajo univerze po
svetu, a so vse mlajše. Značilnost blejske
konference je tudi njena povezovalnost,
saj se na njej srečujejo predstavniki podjetij, vladnih organizacij in univerz in ponudniki tehnologije. Štiriperesna deteljica je zato že deset let simbol konference.
Taka kombinacija je redkost, saj so konference običajno ali izrazito poslovne ali
izrazito akademske. V Sloveniji bi si ne
mogli privoščiti več vrst konferenc na temo e-poslovanja, eno pa enkrat na leto
zmoremo. Naslednja značilnost je tradicionalnost. Konferenca je v svetu poznana po kakovosti referatov in predstavitev, po zborniku, po objavah prispevkov
s konference v mednarodno priznanih revijah, po veliki pozornosti do udeležencev. Če moram našteti druge konference,
naj povem, da so to The Internet: The
New Public Utility. Seventh Annual ECommerce Conference, May 1-2, 2003,
MIS Research Center, Information Industry Initiative, Carlson School of Management, University of MinnesotaTwin Cities, United States of America.,
The fourth annual ACM Conference on
Electronic Commerce - EC'03, June
9-12, 2003., ACM Special Interest Group
on E-Commerce (SIGecom), San Diego,
United States of America, in druge.
Luka Dekleva Humar

Internet v letalu

Povezava nad oblaki
Le še vprašanje časa je bilo, kdaj bodo letalski prevozniki svojim potnikom ponudili tudi internet. Tehnologija je skoraj
dozorela, prvi letošnji poskusi pa kažejo, da v praksi ni razlogov, da ne bi vsak letalski prevoznik nudil svojim potnikom
vsaj elektronske pošte in pošiljanja sporočil SMS. Poskusno je dostop in uporabo interneta uvajala nemška letalska družba Lufthansa.
K počasnemu razvoju je največ prispeval wlan. Prenosniki so – omejeno število in se- Tenzing Communications

V Mariboru slovenska računalniška umetnost
Maribor – Na 9. mednarodnem festivalu računalniških umetnosti, ki se je končal minule dni v Mariboru, je bila med odmevnejšimi projekti projekcija izbranih študentskih
del katedre za video in nove medije na Akademiji za likovno umetnost. Predstavili so
se študentje iz kiparskega, slikarskega in oblikovalskega oddelka z dvanajstimi video
projekti, vsi pa so bili izbrani tudi na letošnjem beneškem bienalu mladih univerzitetnih ustvarjalcev. Z dvoinpolminutnim animiranim videospotom so se zatem predstavili tudi študentje visokošolskega strokovnega programa računalništvo in informatika s
Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. L. D. H.

enajsti september, vendar sta Lufthansa in
British Airways med letošnjim januarjem
in aprilom uspešno zaključila poskusno obdobje širokopasovnega interneta na nekaterih čezoceanskih poletih z letali Boeing
747-400.
Lufthansa je svojo uslugo flynet, ki je bila
ves čas poskusnega obdobja na letih med
Frankfurtom in Washingtonom brezplačna, ponujal potnikom v prvem, poslovnem
in delno ekonomskem razredu.

veda brezplačno – na izposojo tudi v času
poleta, Lufthansa pa načrtuje, da bodo prihodnje leto z internetom opremili 80 letal
svoje flote na dolge proge, ki vključuje Boeing 747-400, Airbus A330s in A340s.
British Airways je preskušal internetni
dostop od letošnjega februarja samo v prvem in poslovnem razredu na poletih med
Londonom in New Yorkom ter potnikom v
tej fazi zaračunaval 30 dolarjev.

Prvi rezultati

Že več kot dve leti lahko deskate po
internetu za dolar na minuto med
križarjenjem po Karibih. Vse več
ladijskih prevoznikov omrežuje
celotne ladje s priključkom ethernet v
vsaki kabini. Ena takšnih je
Norwegian Sky podjetja Cruise Lines.
Medtem pa internet v zraku počasi
dohaja tistega na vodi.

V trimesečnem obdobju je internet na
Lufthansinih letih v povprečju uporabljalo
od 50 do 80 potnikov. Spletišče flynet bo do
sredine leta 2004 brezplačno, internetni dostop bo stal 30-35 evrov, račun pa bodo potniki poravnali kar z bonus točkami, ki so
jih pridobili s poleti. V letalu je prenosnik
priključen prek navadnega vmesnika ethernet ali pa se uporablja brezžična kartica

Mlado podjetje iz Seattla ima drugačen
in trenutno uspešnejši pristop (nameščen je
že na prek 40 letal v ZDA), saj je cenejši tako za uporabnike kot za letalske prevoznike. Verjetno ni naključje, da je Boeingov
tekmec Airbus Tenzingov strateški partner
in lastnik. Tenzing za zdaj prisega le na
osnovno pošiljanje/sprejemanje elektronske pošte (s priponkami) in sporočil SMS,
pozneje pa bodo ponudbo razširili na deskanje po spletu, vendar s hitrostmi, ki so
primerljive le počasnim klicnim modemom.
Za e-pošto potrebujete prenosni računalnik, s katerim dostopate do svojega
POP3 nabiralnika ali spletnega ponudnika
e-pošte, kot je Hotmail. Sporočila SMS pa
lahko pošiljate prek zaslona, vgrajenega v
vsak sedež, ki je sicer namenjen zabavi. Cena uporabe je 10 dolarjev, sistem pa uporablja obstoječo letalsko infrastrukturo,
vključno z antenami, in ne zahteva posebnega namestitvenega časovnega obdobja.
Uroš Šetina

Connextion – je širokopasovna rešitev, ki zahteva namestitev dveh anten (eno za oddajanje in drugo
za sprejemanje) na vsako letalo. Poseg je zahteven, antene pa elektronsko iščejo satelite, ki se povežejo s strežniki, ti pa z antenami wi-fi v letalu. Operativno satelitsko omrežje zmore hitrost prenosa
podatkov 5Mbps k uporabniku in 256Kbps od uporabnika. Testni sistem lahko sprejema 3Mbps in
oddaja 128Kbps, medtem ko naj bi končni model omogočil 20Mbps/1Mbps. Vsekakor gre za sistem,
ki je namenjen zahtevnim potnikom na poletih, daljših od dveh ur. Connextion je dovolj zmogljiv, da
zagotavlja udobno brskanje po spletu, dostop do navideznih zasebnih omrežij (VPN) in televizijo. Boeing pričakuje, da bodo v naslednjih dveh letih opremili 250, v naslednjih sedmih pa kar 4000 letal.
Pogodbe so že sklenjene z Lufthanso, British Airlines, Japan Airlines in Scandinavian Airlines.

