w ydarzenia

Polski e-handel
wart miliard złotych

transfer serwerów hostingowych oferowanych w serwisie nazwa.pl. Obecnie najmniejsza z oferowanych przez
NetArt usług hostingowych udostępnia aż 120 GB transferu.
Podwojony transfer oznacza dwa
razy większą ilość danych możliwą
do przesłania z i do sieci Internet.
Na zmianie w ofercie skorzystają
zarówno nowi, jak i dotychczasowi
klienci nazwa.pl.

Taki obraz polskiego detalicznego
e-handlu ukazuje raport na temat
rynku e-commerce przygotowany
przez portal finansowy Money.pl,
m.in. na podstawie sondaży przeprowadzonych w maju br. przez firmę
badawczą Gemius. Kondycja polskiego handlu elektronicznego jest
coraz lepsza. Wartość obrotów na
tym rynku w ciągu ostatnich czterech
lat rośnie w tempie średnio 171 proc.
rocznie. Raport przytacza szacunki
firmy eCard, wedle których łączne

Pierwsza e-szkoła
fotografii

obroty sklepów działających w polskim Internecie osiągnęły w zeszłym
roku poziom prawie miliarda złotych
(nie licząc handlu na aukcjach elektronicznych). Wśród polskich e-sklepów
występuje duża rotacja. Aż 50 proc.
działających obecnie witryn handlowych działa krócej niż rok. Zaledwie
co dziesiąty polski e-sklep to weteran
zadomowiony na rynku od ponad
pięciu lat – tak jak np. Merlin.pl, który
okazał się najbardziej znanym internetowym sklepem w Polsce – wymieniło
go prawie 30 proc. ankietowanych
internautów. Co drugi e-handlowiec
w naszym kraju jest zadowolony
z przychodów osiąganych ze sprzedaży przez Internet. Dla 73 proc. właścicieli e-sklepów biznes internetowy
nie jest jedynym źródłem dochodu. Aż
czterech na pięciu jest przekonanych,
że zdoła zwiększyć obroty swego
sklepu w ciągu najbliższego roku.

Dwa razy więcej
transferu
w nazwa.pl
NetArt – dostawca usług internetowych dwukrotnie zwiększył dostępny
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Od września rusza internetowy kurs
fotografii, przygotowany przez Stowarzyszenie STEP, wsparte doświadczeniem Janusza Kobylińskiego,
byłego prezesa Związku Polskich
Artystów Fotografików.
Kursy trwające 8 tygodni będą odbywały się niemal w czasie rzeczywistym – interaktywnie, a uczestnicy

będą mogli współpracować nad
wspólnymi zadaniami w dowolnych
stworzonych przez siebie grupach
i wzajemnie korzystać ze swoich
doświadczeń.
Dodatkowo, po ukończeniu kursu,
uczestnicy e-szkoły będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac.
Organizatorzy przewidują nauczanie
zarówno fotografii cyfrowej, jak i tradycyjnej. Tematyką zajęć może być
akt, portret, kompozycja, reportaż,
turystyka, fotografia reklamowa. Jest
to jednak tylko szkic propozycji, który
w miarę zapotrzebowania będzie się
rozszerzał. Więcej szczegółów oraz
formularz rejestracyjny na stronie
www.e-szkolafotografii.pl

MAN przyspiesza
Sieci Miejskie w Poznaniu, Gdańsku,
Lublinie i Puławach, jako pierwsze

w Polsce dysponują już przepustowością 10 Gb/s. Jest to przepustowość
identyczna z osiąganą w ogólnopolskiej sieci PIONIER. Dzięki modernizacji infrastruktury MAN w oparciu
o przełączniki firmy Cisco Systems,
sieć będzie można wykorzystać do
przesyłu danych, obrazu i głosu.
Jednocześnie sieć będzie mogła
obsłużyć znacznie większą liczbę
użytkowników – głównie instytucje
użyteczności publicznej, takie jak :
administracja samorządowa, szkoły
i biblioteki, służba zdrowia oraz
służby publiczne.
– Wdrożenie nowych urządzeń jest
kolejnym etapem rozbudowy Polskich Sieci Naukowo-Badawczych.
Warto tutaj również podkreślić, że
sieć PIONIER łącząca największe
akademickie ośrodki w Polsce już
w 2006 roku będzie posiadała około
6000 km własnych włókien światłowodowych. Umożliwi to podłączenie
wszystkich 21 ośrodków miejskich
podwójną pętlą – dwa szerokopasmowe przyłącza – do infrastruktury PIONIER. Dzięki temu prędkość
przesyłania danych w sieci wyniesie
nawet do 20 Gb/s. Będzie to więc nie
tylko najszybsza sieć w Europie, ale
także jedna z najszybszych na świecie. – mówi Zbigniew Krzewiński
z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, operatora sieci
PIONIER w Polsce a jednocześnie operatora sieci POZMAN.

Koncert Jeana
M i c h e l a J a r r e ’a
w Te l e w i z j i
Interaktywnej iTVP
W momencie przygotowywania
„e-Faktów” do druku Telewizja Interaktywna iTVP poinformowała, że
przeprowadzi na stronach www.itvp.
pl transmisję na żywo koncertu Jean
Michel Jarre’a, który odbędzie się 26
sierpnia 2005 r. z okazji obchodów
25-lecia „Solidarności” w Gdańsku.
Podczas transmisji planowane jest
przeprowadzenie testów technologii,
dzięki której dźwięk transmitowany
będzie dodatkowo w systemie wielokanałowym (5.1)
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