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A Movi-Net Kft.
Tervezett szolgáltatásai Biharkeresztes területén

A Movi-Net Kft. szolgáltatásait igénybevevők egymás közti
forgalomért nem kell, hogy fizessenek. Közkeletű szóhasználattal a
hálózaton belüli forgalom ingyenes.

A jelenlegi közlemény adatainak pontossága a
beruházás 2006-11-03-i állapotának megfelelő.

Televíziós kábelrendszer üzemeltetése.

A Movi-Net Kft. Magánkézben lévő informatikai
vállalkozás, melynek fő profilja a digitális informatikai
hálózatok kialakítása és üzemeltetése.
Közel 10 éve, Debrecen legsűrűbben lakott területén a Tócóskertben
alakított ki olyan informatikai hálózatot, ami országos szinten is
egyedülálló, magas technikai színvonalon alkalmas internet szolgáltatásra.
A technikai háttér folyamatos fejlesztése mellett, az ügyfelek folyamatosan
változó igényeit is szem előtt tartva alakítja ki a szolgáltatások
igénybevételi feltételeit. Főként az ár meghatározó országos szinten egy
szolgáltatás használata során. Ez a jelenlegi szolgáltatási területeken sincs
másképp, akár Debrecent, akár Biharkeresztes lakosságát vizsgáljuk.

Internet
A lakosság egy része már kialakult internetezési szokásokkal rendelkezik,
már előre tudja kalkulálni, internetezésének mennyiségi és minőségi
határait, szükségleteit. Ezen ügyfelek igazán kívánatos feltételeket találnak
az előfizetési kínálatunkban. Persze legalább annyira fontosak a kezdő
internetezők is cégünknek, mint a profik.
Rájuk is gondolva hoztunk létre olyan előfizetési csomagokat, amelyek
segítségével hosszasan időzhetnek a világhálón, anélkül, hogy nagy
összegű számlákra kellene várniuk a hónap végén. Egy ilyen csomagunk a
Korlátlan elnevezésű, mellyel 2.900 Ft-ért folyamatosan, akár 24 órás
terjedelemben is használhatják a világhálót. Valóban nincs korlát az időt
illetően.
Felmerül a kérdés mitől egyedülálló ez a szolgáltatás?
A Movi-Net Kft. technikai munkatársai egy olyan megoldást alkalmaztak,
amellyel egy viszonylag alacsony sebességgel teljes értékű, teljes
sebességű böngészést tesz lehetővé. Tehát a korlátja ennek a módozatnak
akkor jelentkezik, amikor esetlegesen több gigabájt terjedelmű adatot,
például DVD alapú filmet kíván letölteni a felhasználó.
Azok számára, akik nagyobb adatmennyiséggel bánnak az interneten,
azoknak ajánljuk a FIX módozatot két progresszív módozatban. A Fix
Módozatok minden fajtája nagy sebességgel kapcsolódik a világhálóra. A
két csomag az igénybe vehető adatforgalomban különbözik egymástól. A
FIX ALAP 7 Gb havi forgalom lebonyolítására elegendő, a FIX EXTRA
már 30 Gb havi forgalom eléréséig nyújt komfortos internetezést. A FIX
EXTRA módozatnál fontos elmondani, hogy a havi forgalmi határ
elérése után sem szakad meg a szolgáltatás.
Vajon miért és mi történik?
A Movi-Net Kft. vezetői és munkatársai is pontosan tudják mit jelent az,
ha valaki életébe beköltözik az internet. Sok-sok hasznos szolgáltatás válik
elérhetővé, mely mindennapjaink megkönnyítésében szerepet játszik.
Rengeteg pénzt takaríthatunk meg az interneten megszerzett információk
révén. A folyamatos kapcsolattartást ismerősökkel, rokonokkal,
üzlettársakkal szintén megkönnyíti az internet. Ha egy ilyen szolgáltatás
megszakadna napokra, akkor rengeteg bosszúságot okozna akár az üzleti
életben, akár a család megszokott mindennapjaiban.
A Movi-Net Kft. managementje úgy alakította szolgáltatásait, hogy ha
valaki túllépné a havi forgalmi keretét, úgy annak az internet elérését nem
állítják le, pusztán az internet sebességét csökkentik egy olyan alapszintre,
mely a további alapvető internetezést biztosítja. Az új fizetési időszakban
természetesen a sebesség visszaáll az eredeti technikai paraméterekre.
Végül de nem utolsósorban meg kell említeni egy fontos tényt: a MoviNet Kft. előfizetései ELÕFIZETÕKNEK készültek. Nem
különböztetünk meg magánszemélyeket, vállalkozásokat vagy
intézményeket.
A lakossági szolgáltatást megfelelőnek tartották szakembereink
vállalkozások, intézmények részére is. Az eltelt közel 10 év tapasztalatai
igazolták szakembereinket. Debreceni szolgáltatási területeinken a
vállalkozások elégedetten használják internet elérésünket. Az egyre
növekvő ügyfélkör pedig azt igazolja, hogy a szolgáltatásunk minőségi és
mennyiségi oldalról is ügyfélmegtartó.

A Biharkeresztesen kiépítésre kerülő rendszer országos viszonylatban is
kiváló minőségű műsorszolgáltatást tesz lehetővé.
A rendszer kiépítésekor Biharkeresztes minden háztartásánál elkészül a
csatlakozási lehetőség. Ez nem kerül a leendő használónak külön pénzbe.
A szolgáltatás elindítása viszont csak a megfelelő szerződés megkötése
után indulhat meg.
A kábeltelevíziós szolgáltatás csomagjainak kialakításánál három fő
csomagot hoztunk létre.
•
Az első csomag alapvető magyarnyelvű, főleg közszolgálati
televíziók műsorait tartalmazzák.
•
A második csomag bővebben tartalmaz magyarnyelvű
televíziós műsorokat. Az első csomaghoz képest a bővülés
főként a „fizetős" magyar televíziók szolgáltatásba vétele
jelenti, valamint az érdeklődésre számító külföldi televíziós
állomások műsorai jelentik. A csatornák száma 30 és 50 közé
tehető a beruházás jelenlegi szakaszában. A csomag ára még
elérhető, de 4.000 forint körül várható.
•
A harmadik csomag tükrözi leginkább a Movi-Net Kft. jövőbe
mutató szolgáltatási koncepcióját. Ebben az előfizetési
csomagban az előző csomagokhoz képest a bővülés a 60 és 70
közé tehető csatornaszám adja. Szembetűnő extrának tűnhet a
Digitálisan sugárzott és HD (High Definition) adások
megjelenése. A digitális csatornák interaktív szolgáltatásának
részletes ismertetése csak a beruházás további szakaszaiban
lehetséges. A csatornák pontos megnevezése a beruházás ezen
szakaszában nem lehetséges. A várható csomagdíj 6.500 és
7.500 forint közé tehető.
A kiépített kábelhálózat új fejezetet nyithat Biharkeresztes
telekommunikációs életében.
Helyi kezdeményezésre felállhat egy stáb amely igazi helyi televíziót,
rádiót működtethet. Akár a már működő helyi újság munkatársai, akár más
területről verbuválódó alkotó csoport alkalmassá válhat a feladat
ellátására. Az elinduláshoz a Movi-Net Kft. kész segítséget nyújtani, mivel
saját médiastábbal is rendelkezik. Tapasztalataik átadására és a kezdeti
lépések megtételére és marketing tanácsokkal kezet kíván nyújtani. A
Movi-Net Kft. mint szolgáltató ingyenesen biztosít egy csatornát a helyi
közszolgálati, vagy közszolgálati feladatokat ellátó televízió számára.

Telefon, egy teljesen új technikai
megoldással.
Az IP Telefon (IP Internet Protokol) az internet adottságait, a kiépített
hálózatot használja és az ügyfelek extrém igényeit is ki tudja elégíteni.
Hagyományosnak tűnő készülékekkel használhatják a szolgáltatás
megrendelői. Ráadásul a hálózaton belüli telefonálás teljesen ingyenes,
akár csak az internet-szolgáltatás területén.
Miért ajánlható a Movi-Net Kft. Ip telefonja?
Elsősorban a tarifák miatt, másodsorban a szolgáltatás korszerűsége és
magas minőségi színvonala miatt.
Egyéb információk
•
A szolgáltatások igénybevétele során a Movi-Net Kft. nem
korlátozza a szolgáltatásba vont eszközök számát
(számítógépek, televíziók).
•
Egyedi szolgáltatási igények esetében keressék munkatársainkat
a Movi-Net
Kft. elérhetőségeinél, vagy a helyi
munkatársunkat.
A szolgáltatásokon belüli módozat-váltásra ügyfeleinknek a helyi MoviNet
megbízotton
keresztül
nyílik
lehetősége,
de
természetesen telefonon és interneten, e-mail-ben is állunk ügyfeleink
rendelkezésére.

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

