PREDSTAVITEV

Skype telefonija
..Pri podjetju Skype Technologies ponujajo programsko opremo, ki
uporabnikom omogoča brezplačno telefoniranje preko interneta. V igri
pa je tudi – sicer plačljiva – storitev, ki uporabnikom omogoča cenejše
klice do vseh telefonov po svetu z domačih računalnikov..
Majhno luksemburško telefonsko podjetje je
čez noč postalo velikan na področju spletne
telefonije. S svojim programskim paketom
Skype so zadeli puščico neposredno v srca
uporabnikov, ki si želijo zanesljive in poceni
(ali celo brezplačne) komunikacije. Program
Skype je v letu dni zabeležil kar 150 milijonov
prenosov s spleta, redno pa ga uporablja
preko 20 milijonov ljudi širom sveta - med
njimi tudi številni Slovenci. Enostavna in
poceni uporaba sta namreč več kot odlična
razloga za tak način komunikacije.
Seveda so proizvajalci telefonov in slušalk
hitro zavohali novo priložnost in na tržišče
poslali posebej za Skype prirejene telefone. Tudi sicer je ponudba tovrstnih napravic
za komuniciranje že zelo pestra, med domačimi trgovci pa gotovo prednjači podjetje
E-misija, ki ima na svojih prodajnih policah
kar ducat različnih telefonov. Pogovor s
telefonom nam je še vedno bolj domač kot
uporaba slušalk ali mikrofona. Tudi sam postopek telefoniranja je preprost, saj imamo
vse številke shranjene v računalniku, kjer
so le klik stran. Seznam prejetih in oddanih
klicev ter podrobna statistika pa bosta
zadovoljila vse pikolovce. Nekaj modelov internetnih telefonov bomo opisali v spodnjih
vrsticah, vsem je skupno to, da jih na računalnik priklopimo preko USB vmesnika.
Za najcenejši telefon, ki sliši na ime USB
1001, bomo odšteli vsega 4.600 SIT (z DDV)!
Seveda ne gre za zadnji dosežek tehnike, a
svojo nalogo opravlja več kot dobro. Slušalka
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dobro sedi v roki, zvok je dober. Proizvajalec
je nizko ceno dosegel predvsem na račun
odsotnosti LCD zaslona z informacijami, za
slednje so zadolžene kar LED diode.

Skype PC-2-Phone
S SkypeOut storitvijo je moč preko
interneta klicati tudi na vse stacionarne
in mobilne številke širom sveta. Cene
so za ZDA, Evropo ter razvite države
Vzhoda resnično ugodne in bistveno
nižje od klasične telefonije. Za uporabo
te storitve se je treba najprej registrirati
na spletni strani www.skype.com in si
napolniti dobroimetje na računu (podobno kot predplačniški paketi mobilne
telefonije pri nas).

Na manj kot 7 tolarskih tisočakov je
ocenjen telefon E-Zi, ki že premore
večvrstični LCD zaslon z vsemi informacijami, zapomni si kar 199 klicev.
Združljiv je z vsemi spletnimi klepetalnicami, med dodatne funkcije
pa je proizvajalec napisal možnost
zmanjšanja odmeva pri mikrofonu.
Devet "prešernov" E-misija zahteva za
telefon Skype K-1000, ki je narejen prav
po meri Skype uporabnikov in s pridom izkorišča vse prednosti nove telefonije. Sicer
pa se cene tovrstnih telefonov gibljejo pod
10 tisoč SIT, le najbolj sofisticirani modeli,
kakršen je USB P1M s 64 MB pomnilnika,
zahtevajo kakega tisočaka več.

Cenik zanimivejših povezav
(cene veljajo za minuto pogovora):
• večina Evrope ..................... € 0.017
• ZDA .................................... € 0.017
• Avstralija ............................. € 0.017
• Nemčija (Vodafone) ............ € 0.251
• Srbija in ČG ........................ € 0.093
• Makedonija ......................... € 0.176
• Kitajska .............................. € 0.022
• Taiwan ................................ € 0.022
• Slovenija ............................. € 0.052
•Slovenija - mobilna omrežja .. € 0.239

Obstaja še cenejša alternativa uporabe
spletnega telefoniranja - preko zvočnikov
(slušalk) in mikrofona. Edini pogoj je vgrajena zvočna kartica. Bržkone pa se boste
kmalu naveličali preklapljanja slušalk ali
dejstva, da vsi okoli vas poslušajo vaš
pogovor.
(P.R.)

Avgust 2005

