Szélessávú helyi közösségi hálózatok támogatása Amerikában
Amerikában már rájöttek az olyan helyi közösségek saját szélessávú hálózatfejlesztésének és üzemeltetésének a
fontosságára, mint a Kecelre tervezett optikai hálózat.
Barack Obama azon törvények visszavonására szólított fel, amik megakadályozzák a helyi közösségeket a saját
szélessávú hálózatuk kialakításában. Fellép a versenyt elfojtó állami törvényeknek, és jelezte, hogy az
adminisztráció a bürokrácia csökkentéséért fog dolgozni, hogy minél több közösség csatlakozhasson. Ezen túl
technikai és pénzügyi segítséget fognak nyújtani azon településeknek, melyek javítani szeretnének az
internetszolgáltatás minőségén.
A Fehér Ház bejelentette, hogy a Kereskedelmi Minisztérium regionális workshopokkal és technikai
segítségnyújtással szeretné elérni a szélessávú hozzáférés bővülését, továbbá a Mezőgazdasági Minisztérium
40-50 millió dolláros támogatásokat és kölcsönöket fog nyújtani a vidéki területeknek. A több mint egy tucat
kormányzati szervet összefogó tanács pedig arra fog törekedni, hogy megszüntesse a versenyt korlátozó
szabályozási és politikai akadályokat.
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Internet kell csupán a Tv adáshoz
Egy nagy széles sávval bíró optikai hálózaton olyan szolgáltatásokat is igénybe lehet venni, mint az ITT/OTT TV.
A szolgáltatás lényege, hogy az internet segítségével élő TV és VOD (Video On Demand) programokat lehet
nézni. Hordozható eszközökkel, web böngészővel, vagy applikáción keresztül Magyarországon bárhol, bármely
időszakban nézhetjük kedvenc TV csatornáinkat, olvashatjuk az elektronikus (EPG) TV újságot. Csak szélessávú
internetkapcsolat és a megjelenítésre alkalmas eszköz kell hozzá. A szolgáltatás egy előfizetéssel egy időben
csak egy eszközön használható. Legalább 1Mbit/s letöltési sebesség szükséges.
ITT/OTT TV
Szigorítja a minisztérium, hogy ki kaphat otthoni segítséget
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) megemelte a házi segítségnyújtásra való jogosultság rászorultsági
küszöbét.
Az új szabályok szerint a házi segítségnyújtás legfeljebb napi 4 órás lehet és a helyi önkormányzat köteles
biztosítani a rászorulóknak, amihez kap normatívát az államtól. A szigorításnak hatására sok olyan idős ember
nem kap majd a jövőben segítséget, akik rászorulnának, és eddig, ha csak napi 1 órában is, de kaptak.
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Az otthoni ápolást és segítségnyújtást egészíti majd ki a Kecel Város Önkormányzata és a Kecelcom által
jelenleg folytatott Helascol projekt, amelynek keretében az idős emberek kapnak segítséget, illetve a
családtagjaik távolról is biztonságban tudhatják idős szeretteiket. A Helascol keretében fejlesztett
szolgáltatások között az egyszerűbb kapcsolattartást segítő funkciók mellett megtalálhatók az egészségügyi
állapotot, vagy akár a vízfogyasztást, energiafogyasztást monitorozó funkciók is.
Lengyelországban is egyre jobban fejlődik az FTTH szolgáltatás
Már 20.000 előfizetője van a lengyel Inea kábeltársaság FTTH szolgáltatásának, ami akár 0,5 Gbps-os
sebességet kínál. Az FTTH Council adatai alapján, a poznani regionális szolgáltató 20%-os részesedéssel
rendelkezik a piaci szegmensben. Lengyelországban az FTTH-val rendelkező ügyfelek száma 97.000.
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