
Ekonomska šola Murska Sobota

Murska Sobota, Slovenska 11
 
 
 

SEMINARSKA NALOGA
 

Pri predmetu: Informatika

Mentorica: Dijak
                         

ADSL



Kaj pomeni ADSL?

 ADSL oziroma asimetrična 
digitalna naročniška linija

 Je sodobna modemska tehnologija 
prenosa podatkov



Zakaj je uporaben 
ADSL?

Hitri dostop do interneta
Daljinsko izobraževanje
Delo na daljavo
Telemedicina
Interaktivno oglaševanje
Interaktivna televizija
Video na zahtevo
Online igre



Prednosti tehnologije 
ADSL

Lahko ste na internetu, govorite 
po telefonu in pošiljate faks.

24 ur na dan, 7 dni na teden



Minimalne zahteve za 
priključitev na internet 
preko dostopovnega 

omrežja ADSL:
Osebni računalnik Pentium 200
Operacijski sistem Microsoft 

Windows 9x/NT/2000/ME/XP
ISDN priključek
Naročnik mora zagotoviti!

Ustrezen prostor

Prostor za namestitev razcepnika

Napajalni vir 230 V/50 Hz



Cena vzpostavitve priključka za vse pakete enkratno

       Pravni uporabniki:        Fizični uporabniki:             30.252,00       
               30.252,00

Fizični paket

1024/256 kbit/s  Mesečno                                         12.700,00             8.060,00

1024/384 kbit/s Mesečno                                          13.660,00               8.670,00

1024/512 kbit/s Mesečno                                           14.620,00               9.280,00

1024/768* kbit/s Mesečno                                         16.550,00              10.510,00

2048/384 kbit/s Mesečno                                           15.600,00                9.900,00

2048/512 kbit/s Mesečno                                           16.550,00              10.510,00

2048/768* kbit/s Mesečno                                         18.500,00              11.740,00

4096/512 kbit/s Mesečno                                           21.400,00              13.580,00

 4096/768* kbit/s Mesečno                                        23.000,00              14.600,00

8192*/768* kbit/s Mesečno                                       26.590,00

Študentski in dijaški paket

1024/256 kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                     5.900,00

1024/384 kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                     6.630,00

1024/512 kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                     7.260,00

1024/768* kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                   8.340,00

2048/384 kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                     7.710,00

2048/512 kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                     8.340,00

2048/768* kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                   9.420,00

4096/512 kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                     9.820,00

4096/768* kbit/s za študente in dijake Mesečno                                                 10.900,00

Poslovni paket

Priključnina ISDN * Enkratno          36.000,00

Priključnina ADSL * Enkratno         36.000,00

2048/512 kbit/s Mesečno                    34.800,00

2048/768 * kbit/s Mesečno                 39.000,00

4096/512 kbit/s Mesečno                    46.400,00

4096/768 * kbit/s Mesečno                 50.000,00

8192*/768 * kbit/s Mesečno               70.000,00



ADSL pri nas.

Prenos do naročnika 8192 kbit/s
Ter od naročnika 768 kbit/s
Kmalu lahko pričakujemo 

pohitritev

 



ADSL je nadgradnja 
ISDN.

Pogoj je ISDN BA naročniško 
razmerje

Vsi trije komunikacijski kanali 
delujejo istočasno

 
200kB - fotografija

 
8MB - odlomek filma

 
Modem 28.8 kb/s

1 min
 
42 min

 
ADSL 512 kb/s

 
5 sec.

 
4 min



ADSL televizija.

110 tv-programov
televizijski signali pa poberejo 4 

m/s
Kabelska ponuja okoli 50 

programov
 ADSL TV(110, kmalu baje čez 

200!)



Pogosta vprašanja.

Kako ADSL deluje?
Kakšne hitrosti prenosa lahko 

pričakujem pri ADSL?
Ali za ADSL potrebujem še en 

telefonski vod?
Kakšne so glavne prednosti 

ADSL?
Kje lahko dobim ADSL?
Kako se izvede priključitev na 

ADSL?
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