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Ker sotehavevdelova4juvodov
nofmalen
pojavje zelopomembnapodporaponudnika
pri qiihovemodpravljanju
Enaizmedmoinosti
prenosa
Sirokopasovnega
podatkovso mednarodni
zakupljenivodi. Najemnik
voda med dvematoEkama
v dveh driavah izbira med
vrsto razliEnihpovezav,
ki se razlikujejoglede na
tehnologije,zmogfiivostin
kakovoststoritev.

opisati tudi v komercialnem
smislu.

Vedno potrebna
vkljuEenost ponudnika
Zar adi zagotovifie delovanj av primeru morebitnih izpadov se uporabljajo redundantne povezave(dvojna oprema,
dvojna pot, trojna oprema ali
pot). Tudi po vzpostavljenem
Uporabniktehnologijo za- mednarodnem vodu j e zaradi
kupljenihvodovvelikokratiz- nenehnih sprememb s strani
bira gledena cenoin na svoje uporabnika vedno potrebna
tehnidnezmogljivosti.Izbor vkljudenost ponudnika v dazmogljivostiponavadiizhaja su delovanja voda, na primer
iz poslovnihpotrebin tudi ce- pri spremembah konfi guracij e
ne,izborkakovostistoritvepa povezave, nadgradnje, vzdrje navadnoodvisenod vsega Zevalnih del ali kratkotrajne
na5tetega
in od razpoloiljivih prekinitve.

moZnosti.
RazliEneravni kakovosti
Kakovost storitev lahko
razdelimo na tehnidno delovanje povezave,sploSno
poprodajno podporo ter
podporoin odzivponudnika
v primeru odpravljanja teZav
pri delovanju.Zaradi narave
storitve mednarodnihzakupljenih vodov je kakovost
poleg v tehnidnemmogode

meru v proces,ni vkljudenih
ved operaterjev, Z lastnimi
zmogljivostmi lahko ponudnik nadzira celotno traso
povezavein tudi omogodalokalno direktno podporo kupcu
v obeh drZavah,ki sta predmet
povezovanja.

Celovita tehniEna in
prodajna podpora
Odnos med,kupcem in ponudnikom j e opredeljen v med,sebojnipogodbi,lqjerso dolodenevse obveznosti na podlagi
merlj ivih parametrov, vendar
je najpomembneje, kako delo:
vanje storitve in sodelovanje
potekata, v'praksi v,upanju;
da do :prekinitev,v, delovanju
sploh ne prihaja. SevedajeneNadzorcelotnetrase
mogode, da bi vse mednaroKer so teZave ,v,delova- dne povezave potekale znotraj
nju vodov normalen pojav, omreij a enegaponudnika, saj
je zelo pomembna:podpora, j e predmet povezovanj a lahko
ponudnika pri njihovem'odcelotna zemeljska obla. Uprapravljanju, kar je odvisno,od videna zahteva uporabnika, ki
same organizacij e ponudnika
storitev pladuj e,j e, da v primein od omreZja, prek katerega ru nalrupa pri enem ponudnilnr
ponudnik vzpostavi povezavo. od njega dobi najbolj5o moino
Najboljii ponudnik je tisti, ki
kakovost na vsehrpodrodjih,r,,
sam opravlja in vzdriuje ce'
JanezSnoj,Akton
lotno omreije, saj v tem pri.

