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� 96% Polaków w wieku 16-24 korzysta z 
Internetu

Czy  to znaczy jest Internet dla każdego?

ale TYLKO

� 7% Polaków w wieku 55+ korzystało 
kiedykolwiek z Internetu



Wyzwania rynkowe… WiMAX

WiMAX daje szansę na zmniejszenie rosnącej

dysproporcji regionalnej w penetracji Internetem w Polsce

poprzez wzrost rynku na obszarach o niskim poziomie tego wskaźnika.

• Poziom penetracji Internetem w polskich województwa ch jest bardzo zró żnicowany.  

• Ponadto, w przeszło ści regiony o najwi ększej dost ępności usług szerokopasmowych 
były liderami wzrostu rynku.  W konsekwencji zró żnicowanie poziomu penetracji 
pomi ędzy województwami (tzw. podział cyfrowy) wzrosło.

• Było to efektem ekspansji sieci przewodowych, który ch rozwój jest najbardziej efektywny 
w rejonach g ęsto zaludnionych, gdzie istnieje ju ż infrastruktura lokalna oraz szkieletowa.
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Indeks Penetracji Internetem
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Wyzwania rynkowe… WiMAX

Licencje Milmex pokrywają dużą część

terenów o najniższej penetracji internetem.

Penetracja gospodarstw domowych usługami dost ępu do Internetu

• Rozwój sieci bezprzewodowego dost ępu 
do Internetu, takich jak WiMAX, daje 
szansę na zwi ększenie tempa wzrostu 
penetracji w regionach, gdzie istniej ą 
ograniczenia dost ępu do 
szerokopasmowej infrastruktury 
przewodowej. 83,9%
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Źródło: Audytel, DGJ Consult, Gemius, dane operatorów, analiza CET.

Pokrycie województwa 
licencjami Milmex:

Wysokie pokrycie

Niskie pokrycie

Brak pokrycia

• Budowa sieci WiMAX mo że pozwoli ć na 
zagospodarowanie zarówno obszarów bez 
dost ępu do sieci (np. tereny wiejskie), jak i 
obszarów wyposa żonych w 
niezmodernizowan ą infrastruktur ę (np. 
przedmie ścia i małe miasta). 

W konsekwencji podział cyfrowy 
w Polsce uległby zmniejszeniu.

• Licencje WiMAX nale żące do Milmex 
pokrywaj ą w stosunkowo wysokim stopniu 
niemal wszystkie województwa o 
najni ższej penetracji Internetem (poza 
województwem lubuskim).  
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Prognoza rynku VoIP 

w wybranych krajach Europy Zachodniej*
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Sieć dla każdego



NetMaks- Internet bez ograniczeń

� Od czegoś trzeba 

zacząć…



Co daje NetMaks w technologii?

� najwy ższej  jako ści technologi ę mobiln ą WiMAX . Sieć jest 
zbudowana w oparciu o unikalne rozwiązanie gwarantujące 
szerokopasmowy dostęp do sieci oraz usług dodatkowych.

� doskonał ą jakość przesyłu danych i rozmów telefonicznych . 

� transmisja  - bez limitu danych, inaczej niż u operatorów 
komórkowych.komórkowych.

� bezprzewodowy (radiowy) dost ęp do Internetu oraz usług 
telefonicznych. Działamy w licencjonowanych częstotliwościach, 
dzięki czemu zawsze świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

� bezpiecze ństwo i poufno ść przesyłania informacji , dzięki 
szyfrowaniu danych przesyłanych pomiędzy stacją bazową a 
@portami. Dodatkowo zastosowana technologia gwarantuje 
ciągłość świadczenia usługi nawet w przypadku awarii części 
składowych systemu, czy też braku zasilania.



Co daje NetMaks użytkownikowi?

� telefoni ę z wykorzystaniem "tradycyjnego" aparatu 
telefonicznego, własnym numerem telefonicznym , pełną gamą 
usług znanych z telefonii stacjonarnej - prezentację numeru 
dzwoniącego, przekierowania, połączenia oczekujące.

� proste w obsłudze urz ądzenie klienckie (@port), niewymagające 
konfiguracji ze strony abonenta. Zastosowana technologia 
umożliwia uzyskanie dostępu do usług bez konieczności instalacji 
anteny zewnętrznej. 

� mobilno ść urządzenia - ponieważ @port łączy się ze stacją 
bazową droga radiową, może się znajdować w dowolnym miejscu 
strefy zasięgu WiMAX.



Wykluczenie cyfrowe 

� Wśród internautów dominują osoby w wieku 25-39 lat (38 proc.),      a 
tuż za nimi plasują się osoby w wieku 15-24 lat (30 proc.).     Osoby w 
wieku 40-59 lat stanowią 28 proc.,   a 60 lub wi ęcej lat jedynie 4 proc.

DLACZEGO ?

� Czcionka jest męcząca dla słabego wzroku.

� Strony Internetowe są nieczytelne.

� Zbyt wiele informacji niezbędnych do właściwego korzystania z komputera jest w języku 
obcym.

� Brak pomocy.

� Niewystarczająca ilość serwisów skierowana do tej grupy.

� Zbyt dużo reklam powodujących, że strony są nieczytelne.

� Wyszukiwanie przydatnych stron i informacji w Internecie przy pomocy standardowo 
dostępnych w komputerze narzędzi jest skomplikowane dla początkującego użytkownika;

� Uciążliwe procedury rejestracji w popularnych serwisach internetowych.



C

Czy to jest czytelne i proste dla każdego ?



Internet może być prosty… dla każdego

� powiększona czcionka;

� prosta, intuicyjna poczta mailowa;

� kontrasty przystosowane do każdego 

wzroku, nawet bardzo słabego;

� czytelna wyszukiwarka;

� czytelny chat;

ELDY: komputer staje się prosty

� czytelny chat;

� proste użycie Internetu z pre-

konfigurowanymi linkami i dużymi, 

widocznymi obrazami osobistych 

zakładek ulubionych stron;

� możliwość ograniczenia  reklam.

NetMaks Telekom wspiera działania na rzecz walki z 
wykluczeniem cyfrowym dorosłych Polaków. Już 
niebawem ELDY po polsku i przystosowana do potrzeb 
Polaków będzie dostępna dla każdego i za darmo . 



Pulpit może wyglądać tak…



Program pocztowy tak…



Otrzymany e-mail tak…



Rozmowy ze znajomymi tak…



Multimedia tak…



A przeglądanie internetu tak…





NetMaks –równy dostęp do Internetu

NetMaks Telekom to:

• Szansa na realne zwiększenie 
dostępu do internetu w Polscedostępu do internetu w Polsce

• Rozszerzenie rzeszy internautów 
o nowe segmenty populacji

• Dotarcie z siecią na obszary gdzie 
nie docierają inne technologie

• Pracodawca umożliwiający rozwój 
zawodowy również osobom 
niepełnosprawnym



Jeśli chcesz, aby  w Twojej miejscowości 

powstała sieć NetMaks  napisz do nas:powstała sieć NetMaks  napisz do nas:

a.urban@netmaks.pl


