wydarzenia

W pierwszym kwartale br. uruchomiono w Internecie porównywark´ cen
Ceneo - nowatorski serwis na polskim
rynku us∏ug internetowych, którego
g∏ównym zadaniem jest porównywanie cen towarów znajdujàcych si´
w polskich sklepach internetowych.
Ambicjà twórców portalu Ceneo
(www.ceneo.pl) jest stworzenie miejsca, z którego wszyscy kupujàcy b´dà
zaczynali zakupy w Sieci. Ceneo pozwala szybko znaleêç najatrakcyjniejszà ofert´ dost´pnà na rynku. Zwi´ksza te˝ bezpieczeƒstwo kupujàcych
poprzez system komentarzy nt. sklepów, a tak˝e wst´pnà weryfikacj´
podmiotów przyst´pujàcych do
wspó∏pracy. Koncepcja portalu zosta∏a

zaadoptowana z rynków zachodnich,
na których podobne serwisy funkcjonujà z du˝ym powodzeniem. IloÊç
sklepów wspó∏pracujàcych z serwisem
wynosi∏a w kwietniu br. 30, natomiast
liczba porównywanych produktów –
80 tys. szt. G∏ówne bran˝e, z których
towary sà porównywane, to: fotografia, RTV, AGD, ksià˝ki, muzyka, sprz´t
komputerowy
Liczba podkategorii, pomagajàcych
w dotarciu do konkretnego produktu,
przekracza 100.
Iwo Nowak

Bezpieczniejszy ZUS
1 czerwca zosta∏y wy∏àczone strony
internetowe wykorzystywane dotychczas do przesy∏ania dokumentów
ubezpieczeniowych do ZUS. W miejsce tego kana∏u – dla p∏atników rozli-
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Ceneo – porównywarka
cen dla kupujàcych
w Sieci

czajàcych sk∏adki za wi´cej ni˝ pi´ç
osób – zosta∏ wprowadzony nowy,
bezpieczniejszy System Dwustronnej
Wymiany Informacji (SDWI).
Bezpieczeƒstwo wymiany informacji
przez SDWI ma zagwarantowaç
wprowadzona technologia szyfrowego po∏àczenia ze stronà internetowà
ZUS. P∏atnicy, za których dokumenty
ubezpieczeniowe drogà elektronicznà
wysy∏ajà biura rachunkowe, muszà zarejestrowaç w nowym systemie upowa˝nienia do dokonywania tych czynnoÊci przez biura.
By przygotowaç si´ do zmian, ka˝dy
p∏atnik musi zainstalowaç w swoim
komputerze pakiet aktywujàcy kana∏
SDWI – P∏atnik 6.03.001B.
Szczegó∏owe informacje oraz pakiet
aktywujàcy kana∏ mo˝na pobraç ze
strony: http://e-inspektorat.zus.pl

40 000 domen
w nazwa.pl
Serwis nazwa.pl w kwietniu br. przekroczy∏ liczb´ 40 000 zarejestrowanych
domen narodowych .pl, wynika z zestawienia http://StatystykiDomen.pl.
Jest to najlepszy rezultat wÊród polskich rejestratorów domen. Z rankingu
wynika równie˝, ˝e NetArt, w∏aÊciciel
serwisu nazwa.pl posiada 20 proc. rynku polskich domen internetowych oraz
ma aktualnie najwi´kszà dynamik´
sprzeda˝y spoÊród wszystkich polskich
rejestratorów domen.
Obchodzàca w∏aÊnie swoje 8-lecie firma
NetArt specjalizujàca si´ w dostarczaniu
us∏ug internetowych jeszcze do niedawna zatrudnia∏a tylko kilkanaÊcie osób.
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Obecnie liczy kilkadziesiàt pracowników
i ciàgle prowadzone sà nowe rekrutacje.
– ByliÊmy jednà z pierwszych firm
w Polsce, które zacz´∏y udost´pniaç
us∏ugi hostingowe oraz rejestracji domen internetowych – podkreÊla Tomasz
˚y∏a, dyr. ds. zarzàdzania NetArt. PostawiliÊmy na wysokà jakoÊç oferowanych
rozwiàzaƒ. Za najwi´kszy sukces uwa˝am to, ˝e zaledwie w ciàgu dwóch lat
od demonopolizacji rynku domen internetowych uda∏o si´ nam zdobyç 20
proc. polskiego rynku domen.
Na poczàtku kwietnia NetArt nawiàza∏
wspó∏prac´ z Agora SA. Od tej pory
us∏ugi rejestracji domen internetowych
oraz us∏ugi hostingowe dost´pne sà
bezpoÊrednio na stronach portalu gazeta.pl. Us∏ugi te wykorzystywane sà
przez firmy i osoby prywatne do utrzymywania kont pocztowych oraz serwisów internetowych.
Wed∏ug jednego z ostatnich raportów
firmy Gemius SA, nazwa.pl jest najlepiej rozpoznawanym przez internautów rejestratorem domen.

Najwi´ksza konferencja
s i e c i o w a w Po z n a n i u
W Poznaniu odby∏a si´ konferencja
Sieciowa TERENA 2005 (TERENA Networking Conference 2005). To 21.
doroczna Konferencja Europejskich
Sieci Badawczo-Rozwojowych i Edukacyjnych. TERENA organizuje doroczne konferencje od momentu powstania; pierwsze warsztaty mia∏y miejsce
w Luksemburgu w maju 1985 roku.
Po raz pierwszy program konferencji
2005 sk∏ada∏ si´ a˝ z 5. równoleg∏ych
bloków wystàpieƒ zaproszonych goÊci
oraz prezentacji wybranych artyku∏ów.
Od popo∏udnia w poniedzia∏ek do po∏udnia w czwartek ponad 130 mówców wyg∏osi∏o swoje prezentacje
przed 500 uczestnikami na Politechnice Poznaƒskiej. Codziennie odbywa∏a
si´ sesja plenarna, podczas której wybitni eksperci wyg∏aszali swoje przemówienia programowe. Niektóre
z nich przedstawia∏y tematy do dyskusji na dalszych sesjach równoleg∏ych.
– To najwi´ksza konferencja jaka kie-
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