EUnet: apsteidzot visus
Ātrums un stabilitāte ir jebkura biznesa panākumu ķīla. Tas jāsaprot burtiski,
ja izmantojat Internet. Tieši tās raksturo EUnet - datortīklu, kura vadības centrs
atrodas Amsterdamā (http://www.eu.net/). EUnet, lielākais Internet pakalpojumu
nodrošinātājs Eiropā, ir savienots arī ar ASV, Kanādu, Japānu un visu Klusā okeāna
reģionu.
EUnet, ko izveidoja 1982. gadā, bija paredzēts elektroniskā pasta sistēmu
unifikācijai Eiropas universitātēs. Tajā iekļāvās Nīderlandes, Dānijas, Zviedrijas un
Lielbritānijas datortīkli. No 1990. gada EUnet orientējas uz Internet pakalpojumiem
biznesa vajadzībām. Pašlaik EUnet apvieno ap 50 miljoniem lietotāju, piecus
miljonus datoru un vairāk nekā 50 000 lokālo tīklu. EUnet pieauguma līmenis ir 10
procenti mēnesī.
EUnet panākumu pamatā ir īpatnēja attīstības un paplašināšanās stratēģija.
EUnet, iekļūstot jaunā tirgū, neveido jaunas struktūras, bet gan sadarbojas ar jau
eksistējošiem Internet piegādātājiem. Turklāt priekšroka tiek dota uzņēmumiem, kuru
pakalpojumu kvalitāte atbilst EUnet standartiem. Pēdējā pusgadā par EUnet
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(http://www.xlink.net/), Flashnet Itālijā (http://flashnet.it/). 1996. gadā parādījās EUnet
nacionālie operatori Latvijā (http://www.eunet.lv/) un Igaunijā (http://www.eunet.ee/),
bet 1997. gadā - arī Lietuvā. Kopumā EUnet apvieno 29 uzņēmumus vairāk nekā 40
valstīs Eiropā un ārpus tās.
Nozīmīga ir nesen izveidotā globālā alianse ar Asia Internet Holding Co. Ltd.,
Āzijas un Klusā okeāna reģiona paša ātrdarbīgākā tīkla A-bone operatoru
(http://www.abone.net/). Tagad EUnet Eiropas abonenti var nokļūt Amerikā no divām
pusēm - pār Kluso vai pār Atlantijas okeānu. Tādējādi pašlaik EUnet rīcībā ir Internet
lielākā organizētā tīkla infrastruktūra.
Savienojuma ātrumu un stabilitāti EUnet tīklā uzrauga vienota monitoringa
sistēma, kuras centrs atrodas Amsterdamā. Tā nodrošina sakaru kanālu maksimālu
caurlaides spēju un uzrauga, lai tīkls darbotos bez traucējumiem. Reizēm, lokālas
kļūmes gadījumā, monitoringa centrs par to uzzina pat ātrāk nekā vietējais EUnet

operators. Monitoringa rezultāti tiek izmantoti arī EUnet attīstības stratēģijas izvēlē.
Piemēram, 1996. gadā transatlantiskā kanāla ātrums tika palielināts četrkārtīgi.
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ekskluzīvus pakalpojumus. No tiem pats populārākais - EUnetTraveller. Dodoties
ceļā, ieskatieties Points of Presence sarakstā - EUnetTraveller klātbūtnes punktos
(http://traveller.eu.net/html/pops.html/). Šajās pilsētās Internet būs no jums vietējā
telefona zvana attālumā. Apgādāts ar EUnetTraveller vienoto reģistrāciju, lietotājs ar
vietējā telefona palīdzību var izmantot visus Internet servisus jebkurā klātbūtnes
punktā. Pašlaik EUnetTraveller ir ap 500 klātbūtnes punktu 26 valstīs, un kopš 1997.
gada jūlija šo pakalpojumu var izmantot arī NVS valstīs. Turklāt EUnetTraveller cena
visur ir vienāda - 0.14 USD minūtē.
1997. gada martā EUnet International paziņoja par nodomu kopā ar
INTERSHOP Communications izveidot virtuālu supermārketu ar standartizētiem
plauktiem, kur katrs raýotājs on-line varēs pārdot savu preci. Pārdevējiem vairs
nebūs jāveido savas web-lappuses, lai parādītu preci un apkalpotu pircēju.
INTERSHOP On-line nodrošinās visu - sākot no virtuālā veikala dizaina līdz pat
grāmatvedības uzskaitei.
Globāli ekskluzīvie pakalpojumi nav vienīgā attīstītas vadāmas infrastruktūras
priekšrocība. EUnet ietvaros jebkura kompānija var viegli atrisināt Internet
pieslēgšanas tehniskos, organizatoriskos un citus jautājumus vienlaikus daudzās
pasaules valstīs.
Var ilgi stāstīt, cik daudz laba ir EUnet, uzņēmumā ar eiropeisku izcelsmi un
globālu pieeju biznesam. Svarīgs ir kas cits: tas, ko dara EUnet International ir ne
tikai jaunu pakalpojumu radīšana. Šāda darbība maina mūsu priekšstatu par pasauli.
Mēs sākam citādāk uztvert attālumus un laiku. Mēs pierodam pie jauniem saziņas un
patēriņa veidiem. Galu galā, mēs atzīstam virtuālo pasauli kā savdabīgu realitāti un
rēķināmies ar to.

Eunet Latvia pakalpojumi
 PersonalEUnet: pilna pieeja Internet seansa pieslēguma režīmā individuālajiem
lietotājiem.
 DialEUnet: pilna pieeja Internet kolektļvai lietošanai. Seansa pieslēguma režīms
pa modemu caur tālruņa līniju.
 InterEUnet: pastāvīga pilna pieeja visiem Internet pakalpojumiem (pa nomāto
līniju) lielam lietotāju skaitam.
 EUnetTraveller: pakalpojums ceļotājiem. Saņemot vienotu reģistrāciju
EUnetTraveller, lietotājs saņem pieeju visiem Internet pakalpojumiem, atrodoties
jebkurā no 500 klātbūtnes punktiem (POP) 29 Eiropas valstīs.
 EUnetMail & News: elektroniskais pasts un elektronisko ziņojumu dēlis. Ļoti lēts
pakalpojums, minimālas datora, modema un tālruņa līnijas kvalitātes prasības.
 EUnetWeb: iespēja izveidot un ievietot Internet savu mājas lapu, ievietot to EUnet
Latvia WWW serverī vai radīt savu WWW-serveri, nodrošinot pastāvīgu piekļuvi
tam pa nomāto līniju.
 FaxGate: EUnet Latvia tīkla abonents var nosūtīt faksa ziņojumus pat tad, ja
saņēmējs nav Internet lietotājs.
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