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W oparciu o nowe inwestycje, które udało się zrealizować w ostatnim czasie i rozszerzenie zasięgu Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN, Uniwersyteckie Centrum Komputerowe zorganizowało spotkanie dla
dyrektorów i przedstawicieli zielonogórskich szkół. Celem
prezentacji, którą poprowadził Dyrektor Centrum Komputerowego, dr inż. Janusz Baranowski, było zapoznanie
uczestników z najnowszą ofertą ZielMANa adresowaną do
szkół.
A tak w szczegółach przedstawia się propozycja, która
została zaprezentowana na spotkaniu:
ZielMAN-edu – oferta dla szkół
o 10Mb/s – 100zł (łącze symetryczne),
o stałe adresy IP (zgodnie z zapotrzebowaniem),
o + 10Mb/s w abonamencie (jeśli szkoła zdecyduje się na
uruchomienie sieci WiFi na swoim terenie),
o brak limitów odbieranych i wysyłanych danych,
o ochrona antyspamowa serwerów pocztowych szkoły,
o bezproblemowy, szybki dostęp do usług miejskich dedykowanych dla szkół,
o szybki dostęp do zasobów bibliotecznych.
Dyrektorzy uczestniczący w spotkaniu byli głównie zainteresowani skorzystaniem z szybkiego Internetu, oferowanego w ramach sieci ZielMAN. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze, Adam Szymczak przyznał, że
szybszy Internet usprawni realizację tzw. mostów internetowych, realizowanych przez jego placówkę w współpracy
ze szkołami z zagranicy, podczas których uczniowie mogą
rozmawiać ze swoimi partnerami z innych krajów. W tym
zakresie szybkość Internetu ma dla niego znaczenie kluczowe.
Na spotkaniu obecna była także m.in. Dyrektor Zespołu
Edukacyjnego nr 3 w ZG, Bogumiła Stankiewicz, kierująca
szkołą, która już w grudniu zostanie podłączona do światłowodu należącego do ZielMANa i jako pierwsza zielonogórska szkoła będzie mogła skorzystać z oferty ZielMAN-edu.
Podczas prezentacji, która odbyła się 23 listopada
2012 r. w kampusie A Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyrektor Janusz Baranowski oraz mgr inż. Krzysztof Jarosiński, przedstawili także szczegółowo zasoby i możliwości
sieci ZielMAN. Ponadto omówili dodatkowe usługi, które
Centrum Komputerowe UZ oferuje w ramach projektu
PLATON.
Super szybki Internet o przepustowości 10Gb/s w szkielecie sieci, 155km linii światłowodowych, z czego ponad 50
km na terenie Zielonej Góry, 2 połączenia transgraniczne,
kilkadziesiąt punktów dostępu do Internetu bezprzewodowego i szereg dodatkowych usług teleinformatycznych – to
w skrócie potencjał, jakim dysponuje uczelniana sieć. DyUNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI nr 10/1 (202-203)
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rektor Baranowski przedstawił także uczestnikom spotkania plany rozbudowy sieci ZielMAN na najbliższe lata.
Krótka relacja ze spotkania, przygotowana przez Telewizję Uniwersytetu Zielonogórskiego TV@UZ w postaci wideo, znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu
Zielonogórskiego www.uz.zgora.pl, zakładka „Telewizja
uniwersytecka”.

