Několik slov o nás
První vysílací bod jsme postavili již v roce 2006. Zpočátku bylo připojeno jen pět uživatelů
a síť sloužila k hraní her. Později jsme síť připojili do internetu. Zvyšující se poptávka po
internetu ve Vrchoslavicích vedla k založení občanského sdružení Vrchonet, o.s. V souvislosti
se změnou zákona se od 1. ledna 2016 změnila právní forma našeho sdružení na zapsaný
spolek Vrchonet, z.s. Počet našich členů se stále zvyšuje a nyní již spolek zajišťuje propojení
členů z mnoha obcí: Vrchoslavice, Mořice, Němčice nad Hanou, Hruška, Tvorovice,
Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice, Vitčice, Srbce, Morkovice, Počenice, Pačlavice, Pornice
a Lhota u Pačlavic. Naše počítačová síť funguje na nejnovějších technologiích vysoké kvality
v pásmech 2,4 GHz, 5, 10 a 17 GHz. Především je použit systém Mikrotik a dále pak
technologie od firem Summit a Alcoma. Neuplatňujeme žádné limity stahovaných dat (FUP).
Zajímáte se o nové technologie? Chcete poznávat nové lidi? Staňte se naším členem.
Pořádáme poznávací zájezdy, společenské akce a sportovní turnaje. Podporujeme různé
organizace v regionu (školy, školky, domovy důchodců, knihovny, sbory dobrovolných
hasičů). Provozujeme síť meteostanic, jejichž výstup je na našich webových stránkách.
Členstvím v našem spolku získáte: možnost podílet se na rozvoji, můžete využívat
vysokorychlostní připojení do internetu, můžete se aktivně zapojit do projektů spolku,
pomáhat dalším členům a můžete si zdarma zapůjčit dataprojektor na oslavu a party.

Bližší informace o připojení k naší síti
Chcete-li se přidat mezi ostatní členy našeho spolku a využívat tak počítačovou síť a připojení
k internetu, je nutné nás kontaktovat – telefonicky nebo e-mailem. Zjistíme tak společně
dostupnost pokrytí ve Vaší lokalitě a domluvíme si s Vámi nezávaznou schůzku přímo u Vás.
Členem spolku se stanete okamžikem podání přihlášky.
Připojení k naší síti není vázáno smlouvou ani výpovědní dobou. Pokud Vám u Vašeho
současného poskytovatele běží výpovědní doba, můžete využívat naši síť až do jejího
plynutí zcela ZDARMA.

Průběh připojení, volba zařízení
Pokud se rozhodnete připojit se k naší síti a nacházíte se v dosahu našeho vysílače (AP),
budete potřebovat přijímací anténu. Ta se umísťuje na vnější část domu, odkud je přímá
viditelnost na AP. Instalaci antény a příslušenství si můžete provést sami nebo Vám s ní
pomůžeme. Anténu si můžete po předchozí konzultaci s námi zakoupit sami, nebo Vám ji
dodáme za nákupní cenu. Připojení je realizováno pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi
pracující na frekvenci 5 GHz. Doporučujeme zařízení od výrobce MIKROTIK (model
SXT), lze však využít i zařízení od výrobce Ubiquiti Networks (UBNT).

Pokud přecházíte od jiného poskytovatele a vlastníte kompatibilní zařízení, máte
možnost si toto zařízení ponechat a použít pro připojení k našemu vysílači. Tuto věc je
však nutné s námi konzultovat.

Mikrotik SXT Lite5 (5nDr2)
cca 1400 Kč (doporučujeme)

UBNT

další informace

Členský příspěvek
Člen spolku platí měsíční členský příspěvek ve výši 260 Kč. Při platbě na dva a více měsíců
předem je výše členského příspěvku stanovena na 250 Kč. Podrobné informace najdete na
internetové stránce spolku v sekci DOKUMENTY, kde je i Finanční řád.

Technická podpora
Budete-li mít problém s připojením, nejprve vypněte a za několik sekund opět zapněte vše, co
s počítačovou sítí souvisí. Tj. napájení antény, domácího Wi-Fi routeru, počítače, notebooku
atd. Pokud toto nepomůže, obraťte se na nás – na některou z kontaktních osob uvedenou na
internetové stránce v sekci KONTAKTY.

