Milliárdos fejlesztés a szélessávú internetért Baranyában
Harminckét település mintegy négyezer háztartása számára teremti meg Pécs, Szentlőrinc és Sellye
térségében a későbbi szélessávúinternet-használat lehetőségét az úgynevezett optikai körzethálózat,
amelynek kiépítését idén tavasszal kezdi meg a Távnet Kft.
Az Ayudate cégcsoporthoz tartozó, e projekt megvalósítására másfél évvel ezelőtt alakult Távnet
közleményben arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az őszig tartó, mintegy egymilliárd forintos, hetven
százalékban európai uniós támogatást élvező fejlesztéssel százötven kilométernyi, föld alatt vezetett
optikai kábellel teremtenek kapcsolatot a települések és az országos gerinchálózat között.
Az aggregációs pontok jellemzően az önkormányzatoknál lesznek, de a körzethálózathoz kapcsolódik
minden általános iskola, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, eMagyarország Pont is - írták.
Hozzátették: a lakossági és vállalati előfizetők kiszolgálására csak a helyi hozzáférési hálózatokkal van
mód, ezek létrehozására ősztől nyílik lehetőség.
http://www.vg.hu/vallalatok/infokommunikacio/milliardos-fejlesztes-a-szelessavu-internetertbaranyaban-446410

Nyíregyházán kezdődik az országos szélessávú internet-hálózat kiépítése
Nyíregyházán kezdődik az országos szélessávú internethálózat kiépítése - jelentette be Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter sajtótájékoztatón a szabolcs-szatmár-beregi nagyvárosban. A Digitális
Magyarország program keretében induló fejlesztések révén az év végéig a nyíregyházi járásban
található háztartások száz százaléka számára elérhetővé válik a nagy sebességű internet.
Christopher Mattheisen, a Magyar Telekom vezérigazgatója az országban elsőként elinduló
nyíregyházi alprogramról szólva elmondta, a hálózatfejlesztési munkák során több mint hétezer
háztartásban épül ki a szélessáv, erre csak Nyíregyházán mintegy félmilliárd forintot fordít az év
végéig a Magyar Telekom. Idei célkitűzés az is, hogy országszerte majdnem félmillió háztartásban
építsék ki a szupergyors internetet.
http://napigazdasag.hu/cikk/38939/

Spanyolországban megduplázódott az FTTH kapcsolatok száma, eléri az 1,56 milliót
A 2013 decemberi 615.000-ről tavaly év végére 1,56 millióra bővült a spanyolországi FTTH
kapcsolatok száma a szabályozó szerv CNMC legutóbbi adatai szerint. Kizárólag decemberben
110.485 FTTH hozzáférés jött létre, ami kompenzálta az egyéb szélessávú technológiák visszaesését,
ADSL-ből például 77.331-gyel lett kevesebb. A vezetékes szélessávú vonalak teljes száma 12,94
millión áll, 5,9%-ot nőtt az előző évhez képest. A penetrációt tekintve, 27,8 vonal jut 100 lakosra.
2014-ben a Telefonica összesen 35.540 szélessávú vonalat szerzett, más szolgáltatókkal további
568.970 vonalat oszt meg, és ehhez jön még a kábelszolgáltatók további 117.210 vonala.
A mobiltelefon-szektorban a havi adatok nem voltak túl rózsásak, ami 34.252 vonal elvesztését
jelentette decemberben. A visszaesést az előre fizetett vonalak csökkenése okozta, számuk 171.063al esett vissza, amit részben ellensúlyozott a 136.711-os növekedés az utólag fizetendő, számlás
vonalak esetében.

http://www.telecompaper.com/news/spanish-ftth-connections-doubled-to-156-mln-in-2014-1069503

Több térségben fejleszti FTTH hálózatát az Orange
A spanyolországi Orange 400 millió eurós hitelt kapott az Európai Befektetési Banktól (EIB) FTTH és
4G hálózat fejlesztésre. A szolgáltató 4G ügyfeleinek száma eléri a 2,3 millió főt, és az év végére a
spanyol lakosság 85%-át érik el 4G hálózattal. A szolgáltató FTTH hálózatát is fejleszti, 4 millió
háztartás elérését tervezik.
A szolgáltató 17 millió eurót fektet be Galíciában, La Coruna városában szintén az FTTH hálózat
fejlesztésére. A befektetéssel 100 ezer háztartást érnek el, és 125 munkahelyet teremtenek. A
kereskedelmi indulás az év vége előtt várható.
Az Orange és a Vodafone közösen fektetnek be 70 millió eurót az FTTH hálózat fejlesztésébe a
következő 3 évben Baszkföldön. A hálózat több Baszk várost fed le, úgymint Bilbao, San Sebastian,
Vitoria, Irun, Renteria, Getxo, Portugalete, Basauri és Barakaldo. Csak a Bilbao-i rész 20 millió euróból
valósul meg és 120 ezer háztartást ér el.
http://www.telecompaper.com/

Franciaország közelít az 1 millió FTTH kapcsolathoz
2014 végére Franciaország majdnem elérte az 1 millió FTTH előfizetőt, derül ki a szabályozó szerv
ARCEP által közzétett adatokból. Az FTTH kapcsolatok száma tavaly 67%-kal emelkedett, elérve a
935.000-t. Ez 23%-os lefedettségnek felel meg - 2014-ben 4%-os növekedés volt.
A 30 Mbps-os vagy nagyobb szélessávú kapcsolatok teljes száma 2014 utolsó negyedévében beleértve az FTTH-t és a VDSL-t is - 600.000-rel nőtt, elérve a 3,1 milliót. Ez 50%-os növekedést jelent
évről-évre. Az év végén mintegy 13,3 millió otthon rendelkezett 30 Mbps-os vagy nagyobb
kapcsolattal.
A fennmaradó szélessávú bázis (30 Mbps alatti) összesen 22,9 millió kapcsolatból áll és nem sokat
változott az előző évhez képest, mindössze az utolsó három hónapban ugrott meg 290.000-rel.
Összességében a francia szélessávú piac 305.000 előfizetőt szerzett a negyedik negyedévben és kb. 1
milliót az egész évben, amivel 2014 végére elérte 26 milliót.
http://www.telecompaper.com/news/france-nears-1-mln-ftth-connections--1069493

FTTH hálózatot épít a Vodafone Italia az Észak-olaszországi Vicenza városában
100 Mbps gyorsaságú FTTH hálózatot épít a Vodafone Italia Vicenza városában. Még a nyár előtt több
mint 40 ezer háztartást, vagy a lakosság 80%-át szeretnék a hálózatra kötni. Ezzel a fejlesztéssel a
Vodafone már 88 városban nyújt FTTH szolgáltatást Olaszországban, beleértve Milanót és Bologna-t.
Terveik között szerepel, hogy 2016-ra a bekötött háztartások száma elérje a 7 millió főt, ami az olasz
lakosság negyedét teszi ki.

http://www.telecompaper.com/news/vodafone-italia-activates-ftth-service-in-vicenza--1073311

