Fent xarxa oberta, lliure i neutral

Xarxa ciutadana de telecomunicacions
amb molt més que Internet

Guifi.net a Sóller
Què es guifi.net?
És
una
xarxa
d'Internet
mancomunada: és propietat dels
usuaris que la utilitzen. Tothom
pot saber com està construïda i
el seu ús és lliure i obert a
tothom sense distincions.

Per a què serveix?
Particulars i associacions
Connexió a Internet
Usuaris cedeixen la seva
connexió i tu pots utilitzar-la.
També, per accedir a Internet
des de cases de camp i olivars.

Com puc connectarme a Sóller?
1. Consulta la teva cobertura a
la web http://guifi.net/mallorca.
Crea un usuari i registra el teu
node a la web. A Sóller hi ha un
punt de cobertura al centre i al
Pujol d'en Banya.

Compartir la connexió
Si un amic o familiar té una
bona connexió, podeu emprar
guifi.net per compartir-la i
estalviar costos.

Objectiu de guifi.net
Posar en comú la infraestructura
de
la
xarxa
d'Internet
i
proporcionar els mecanismes
d’organització perquè funcioni i
es gestioni. No és en cap cas
una empresa ni privada ni
governamental orientada a
proporcionar un servei públic o
de pagament.

Com funciona?
Guifi.net està pensat per fer
connexions de qualitat, estables
i fixes mitjançant un router i una
antena WiFi externa al teu
edifici (teulada, terrat, façana,...)

Telefonia per VeuIP
Telefonia per VeuIP amb
trucades gratuïtes dins de la
xarxa guifi.net.

2. Adquireix una antena WiFi a
5Ghz (p.ex. Nanostation Loco
M5 o Mikrotik SXT 5Hnd). Pots
comprar-la a les tendes online
Landashop o CiudadWireless
per uns 50 €.

Empreses i administracions
Intercomunicar seus
Si vols comunicar dos edificis
de la teva empresa amb
guifi.net no fa falta contractis
cap línia ADSL.
Estalviar línies ADSL
Si vols donar Internet a varis
locals i els uneixes a guifi.net
podràs emprar una sola línia
ADSL per a tots els locals.
Venda serveis sobre la xarxa
Vendre els serveis TIC sobre
guifi.net per arribar a més
clients. P. ex, oferir Internet
emprant la xarxa guifi.net.

3. Configura l'antena amb la
funcionalitat «Un sol clic» que
trobaràs a la web de guifi.net i
apunta-la al punt de cobertura
més proper!
Per a més informació consulta
http://guifi.net/ca/trespassos o
envia'ns un correu electrònic.

Informació General
https://www.guifi.net
https://mallorca.guifi.net
info@mallorca.guifi.net
Com connectar-se a la xarxa:
http://guifi.net/ca/trespassos
Mapa de cobertura:
http://guifi.net/mallorca

