Izgradnja optičnega omrežja v Štorah
Telekom Slovenije je v sodelovanju z Občino Štore začel z gradnjo optičnega omrežja,
ki bo uporabnikom omogočila še višje internetne hitrosti in boljšo izkušnjo
spremljanja televizije. V Telekomu Slovenije sicer načrtujejo, da se bo gradnja ob
lastni polni angažiranosti, pa tudi s sodelovanjem krajanov in občine pospešeno
odvijala, tako da bi z gradnjo novega optičnega omrežja v Štorah zaključili v prihodnjih
nekaj letih. Ob tem na območju, kjer je že na voljo optično omrežje, le-tega
posodabljajo in si prizadevajo, da bi zaradi zastarelosti in dotrajanosti ukinili in
odstranili obstoječe bakreno kabelsko omrežje, ki poteka vzporedno. Zato naprošajo
vse krajane, ki jim že omogočajo oziroma jim bo v prihodnje omogočen dostop do
storitev Telekoma Slovenije prek optičnega omrežja, da storitve, ki jih uporabljajo
preko bakrenega omrežja, prenesejo na priključek optičnega omrežja.
Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivejši
in varnejši prenos podatkov, saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne
motnje in udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo širokopasovnih
storitev, kot so televizija, internet in internetna telefonija.
Med uporabniki je največ povpraševanja ravno po interaktivni televiziji SiOL TV, ki prinaša
številne možnosti za spremljanje televizije po meri gledalcev. SiOL TV namreč nudi širok
nabor TV-vsebin za vso družino, saj lahko spremljajo več kot 230 televizijskih programov,
med njimi preko 40 v HD-kakovosti. Poleg filmov in serij zajemajo športne in dokumentarne
vsebine, oddaje za otroke (nekateri so tudi sinhronizirani v slovenščino), kuharske in modne
oddaje, resničnostne šove ipd. Svoje najljubše oddaje in druge vsebine lahko naročniki SiOL
TV spremljajo takrat, ko imajo čas, saj jim možnost Ogled nazaj omogoča ogled TV-vsebin
kar do 7 dni nazaj. Dostopajo lahko tudi do vsebin v videotekah DKino, ki premorejo več kot
tisoč filmov – tudi najnovejših. Programe je mogoče snemati, zaustavljati in si nadaljevanje
ogledati kasneje, na TV-zaslonu pa je možno tudi igranje igric ter pregledovanje fotografij ali
posnetkov z računalnika. Prav tako so uporabnikom na voljo aktualne informacije,
vremenska napoved, športna poročila ter storitev TuneIN z dostopom do 70.000 radijskih
postaj iz celega sveta. V programski shemi so tudi vsi pomembnejši nacionalni in regionalni
radijski programi.
Naročniki lahko s storitvijo TViN televizijske programe spremljajo tudi prek računalnika,
tablice ali pametnega mobilnega telefona. Uporabnik si lahko sam izbere paket programov, ki
mu najbolj ustreza ter z vrsto dodatnih vsebin in možnostmi uporabe prilagodi gledanje
televizije svojemu načinu življenja. Komunikacijske potrebe za vso družino pa povežejo v en
paket, ki vključuje brezskrbno mobilno telefonijo, prenos podatkov in tudi neomejeno fiksno
telefonijo, zanesljiv internet s hitrostjo do 100 Mb/s ter televizijo z več kot 230 TV-programi.
Več o ponudbi storitev Telekoma Slovenije je na www.telekom.si.

