Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov, příspěvková organizace Města Jiříkov

Věc: Poptávka dodavatele internetové konektivity

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit s poptávkou rychlé internetové konektivity pro objekt Domova pro seniory
„Srdce v dlaních“, sociální služby Jiříkov na adrese:
Filipov 65/2, 407 53 Jiříkov

V současnosti naše organizace využívá dvě LTE připojení 8/4 Mbit/s od Vodafone a jedno aDSL 2/0,5
Mbit/s připojení. Datový limit pro LTE připojení je 30 GB (2x), aDSL připojení limit nemá.
Ve čtvrti Filipov je všeobecně velmi problematické datové připojení, kabelové vedení telefonních
operátorů je zde zastaralé a nekvalitní, lze po něm realizovat nejvýše aDSL o reálné rychlosti max. cca 2
Mbit/s. Kvalitní bezdrátové 3G, nebo LTE připojení zde má prakticky jenom Vodafone. O možnostech
mikrovlnného připojení v této oblasti nám není nic známo, jisté možnosti by však byly otevřeny ze směru
z centra obce Jiříkov (SZZ, směr Království, Šluknov). V tomto ohledu by domov pro seniory mohl mít
výhodu výškově dominantního objektu. Přímá viditelnost jižním směrem (na Rumburk) je však vyloučena
blízkým kopcem Vyhlídka.
Datová konektivita by měla být minimálně 16/8 Mbit/s s nízkou agregací. Symetrické připojení není
vyžadováno. Připojení by dále nemělo mít datový limit, případně by jej mělo mít nastaveno dostatečně
vysoko, s možností jeho dalšího navýšení dle aktuální potřeby.
Naše organizace je také ochotna jednat s případnými zájemci o možnostech umístění jejich zařízení
na objektu domova pro seniory za účelem dalšího komerčního šíření internetové konektivity.
Vaši nabídku rádi uvítáme na níže uvedené adrese. V případě potřeby upřesnění požadavků,
technické konzultace, nebo provedení měření či testů se prosím obracejte na našeho administrátora LAN,
Mgr. Jaromíra Kulhánka, tel. 608 233952. Za Vaše nabídky a podněty předem děkujeme!

V Jiříkově dne 24. října 2016
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