
1.Pøivítání  
        Všechny pøítomné pøivítal pan Kolman, pøedseda sdružení a sdìlil program schùze.

2.Krátký pohled do historie

  2004  kvìten    8 èlenù    1x AP (512kbps) 320,-
   2005  èerven   31èlenù    3x AP (1024kbps) 320,-
   2006  èerven   51èlenù    5x AP (2048kbps) 270,-
   2007  leden     73èlenù    5x AP (6144kbps) 270,-
   2007  øíjen   98èlenù 8x AP (6144kbps) 250,-
   2008  prosinec   125èlenù 12x AP (10240kbps) 250,-
   
   Nové pøístupové body vybudovány AP1 vychod a zapad
                                                                AP7 - K zámku - Špinarovi
                                                                AP8 - Olešnice - Denkovi (prozatimní bridge)

   upraveno nastavení na AP1 (3xAP) zmìna v routování.
   upgradeován hlavní router Svadnetu z RB150 na RB493AH.

   
3.Novinky v nejbližší budoucnosti

   Posilování sítì

         Prùbìžnì dojde k upgrade hlavních spoju z Rb133 na novìjší a výkonnìjší zaøízení,
   hlavnì bod Ap3 dostane Rb493, který umožní napojit IP kamery pro pøímý dohled na nej-
   bližší okolí, hlavnì zastávka s toènou MHD   
         
   

Zápis ze 13. èlenské schùze
o.s. SVADNET

ve Svádové dne 13.12.2008 od 14,10hod.
(sál restaurace U KORUNY)

12 èlenù

 1. Pøivítání

2. Krátký pohled zpìt

3. Novinky v nejbližší budoucnosti

4. Problémy s konektivitou

5. Pøíspìvky

6. Hlasování

7. Volná debata
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4) Problémy s konektivitou
 
         v poslední dobì dochází k výpadkùm dodávky konektivity, poslední trval cca 6hodin,
         zaèal kolem 15,45hod a spojení bylo obnoveno až ve 21,25hod. Po nìjakou dobu 
         byl zaznamenán problém s odesílanými daty. 
               
         Vzniklou situaci øešíme komunikací se souèasným poskytovatelem, dále
         poptávkou u jiného poskytovatele, pøípadné zmìny budou avizovány na
         stránkách Svadnetu.

         byl také hlášen problém se spojením na Ap4, stejný problém je i na ostatních AP
               
         Øešíme nákupem nových klientských zaøízení cca 20ks, tyto budou bezúplatnì
         zapùjèeny majitelùm zaøízení Dlink 900AP+(nutné vyøadit z klientského provozu)
         pøípadné zmìny najdete na stránkách Svadnetu.

5) Platby pøíspìvkù

         nadále dochází k nehrazení èlenských pøíspìvkù u nìkterých èlenù v mìsíèních 
          intervalech ani formou pøedplacení. Mìsíc pøed touto schùzí byl schodek v platbách
          na pøíspìvcích cca 30tis.Kè.

          nový návrh na úpravu èlenských pøíspìvkù je roèní pøíspìvek 2400,-kè což odpovídá
          200,-kè mìsíènì.

   

6) Hlasování o bodu 5
         
         Bod 5 byl schválen. Všichni pøítomní hlasovali pro, nikdo se nezdržel hlasování.

7) Volná debata
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