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15. Jubileuszowa Konferencja
Technik Szerokopasmowych
Technologiczne dylematy operatorów
Nikt nie kwestionował, że momentem przełomowym było właśnie wprowadzenie do oferty branży
CATV internetu. TOYA np. dostała koncesję na
prowadzenie usług internetowych z numerem 3.
Firma Chopin – z numerem. 2. TOYA zapłaciła za
nią 46 tys. euro. To niewyobrażalna suma w owych
czasach, wspominał Jacek Kobierzycki. Mimo że
internet wymagał przebudowywania sieci, w tym
m.in. wprowadzenia kanału zwrotnego i wielu innych
kosztownych, infrastrukturalnych zmian, okazał się
usługą bardzo dochodową.

Opr. Red.................................................. 46
telemix – aktualności................................47

28
Parlamentarne wysłuchanie
o mediach narodowych
Największą sala sejmowa przeznaczona na posiedzenia komisji podzieliła się tak, że na lewo od wejścia
zasiadła prawica, rzęsiście oklaskująca „swoich
mówców”, a na prawo liberalna lewica, czyniąca
to samo. Odpowiadało to z grubsza podziałom
ideologicznym, które ostro zarysowały się przy
okazji rozpatrywania pakietu ustaw. Skoro prawica
nakazywała zaostrzenie ustawy pod kątem wartości
chrześcijańskich – nie tyle ich respektowania, ile już
bezwzględnego przestrzegania – to liberalna lewica
wskazywała na ustawy jako zamach na wolność
mediów czy niezależność dziennikarską.
czerwiec 2016
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Cyfrowe okno na świat
czyli wideo na życzenie

XVIII Konferencja KIKE
Czas operatorów MŚP

Obecnie wiele filmów i seriali, zwłaszcza starszych,
można oglądać zupełnie za darmo w serwisach
takich jak cda.pl. Platforma ta zarabia głównie
na reklamach oraz programach partnerskich,
a dopiero od niedawna zaczęła wprowadzać konta
Premium, za pośrednictwem których można mieć
dostęp do wybranych treści. Polscy internauci
oraz kinomani wiele sobie obiecywali po debiucie największej na świecie wypożyczalni filmów
online, jaką jest amerykański Netflix.

Specjaliści od funduszy europejskich, poprowadzili z kolei warsztaty z rozliczania projektów
realizowanych w ramach 1.1 POPC. Ten temat
przewijał się niemal w każdym konferencyjnym
wystąpieniu. Twierdzono zgodnie, że nakreślenie zasad drugiego naboru powinno poprzedzić
gruntowne przeanalizowanie naboru pierwszego. Przedstawiciele KIKE stali na stanowisku, iż
konstrukcja kolejnych naborów powinna zakładać
realny udział w programie wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych działających na
rynku, także podmiotów mniejszych.
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