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uvodna misel

Pozdravljeni v šestindvajseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

ni signala? ni povezave?

Nekateri prav gotovo živite in delate na območjih, kjer pride do prekrivanj med slovenskim 
in italijanskim mobilnim signalom, ali pa ga sploh ne lovite.  Zaradi tega ste težje dosegljivi, 
ali pa plačujete visoke račune. Morda morate imeti dve SIM kartici, čeprav je ena cenovno 
manj ugodna, morda vas morajo poslovni partnerji klicati na številko domačega telefona.

Na to niste več obsojeni. Če imate doma vsaj ADSL internetno povezavo, si lahko pomagate 
z Mobitelovo storitvijo Komunikator. Potrebujete le stacionarni telefon, ki omogoča 
klicanje tudi preko interneta. S pomočjo komunikatorja lahko vzpostavite povezavo med 
vašim mobilnim telefonom in stacionarnim telefonom. Ko vas kdo kliče na GSM številko, 
bo komunikator prevezal klic na stacionarni telefon, ki vam pri tem prikaže, da je bil klic 
namenjen vaši GSM številki. Pri tem pa je najboljše to, da ostane cena pogovora taka, kot 
da bi se pogovarjali v domačem mobilnem omrežju.

Včasih se pojavi še en, v bistvu nasprotni problem, ko imate doma ali v pisarni na razpolago 
dober mobilni signal, nimate pa možnosti klasične širokopasovne internetne povezave. V 
tem primeru, si lahko omislite Instant internet, kar pomeni, da lahko računalnik preko 
USB modema na internet povežete kar preko mobilnega omrežja. Taka povezava je za 
povprečnega uporabnika po kakovosti in ceni praktično neločljiva od standardne.

novosti pri dekoderjih

Glede na to, da je čas prehoda na digitalno televizijo že na obzorju, smo osvežili našo 
ponudbo dekoderjev. Dekoder  Technisat HDT-4, ki je že bil v naši ponudbi, bo sedaj 
na voljo po ceni 56€. Novost v naši ponudbi je dekoder Telefunken TS670P, ki ima tudi 
USB priključek in stane 69€.  Oba sta popolnoma usklajena s slovenskim digitalnim 
standardom. Seveda pa si lahko vedno omislite novo televizijo, ki ima vgrajen dekoder.

za konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi s 
ponudbo pa nas lahko obiščete v trgovini na Partizanski 109 na sežanskem Terminalu, 
pokličete na 05 7390 102, ali pošljete e-mail na prodaja.sts@st-sezana.si.
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