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Do połowy roku powinny zostać zamontowane w miastach Wielkopolski nowe aparaty telefoniczne działające na karty

chipowe.

Umowa z polsko-włoską spółką Telefonica została podpisana przez Telekomunikację Polską SA dwa tygodnie temu.

Przewiduje ona, że firma do kwietnia tego roku dostarczy 5 tys. nowych aparatów. Niektóre części do ich montażu

wyprodukowane zostaną w Polsce.

Zamontowanie nowoczesnych urządzeń oznacza koniec problemów z dotychczas działającymi telefonami typu

"Urmet". Niezadowolona jest z nich zarówno TP SA, jak i użytkownicy, bo aparaty te umożliwiają okradanie klientów,

którzy z kolei skarżą się Telekomunikacji na niesprawne, "połykające" karty telefony. Młodzież często blokuje bowiem

wylot kart w aparatach i potem sama wyciąga z ich środka całe pliki. Do nowych telefonów będzie się wkładało tylko

tę część karty, na której jest mikroprocesor. Ich użytkownicy nie będą więc narażeni na niespodziewane straty.

Karty chipowe nie będą się też przypadkowo rozmagnesowywały, ani nie da się przedłużyć ich żywotności domowymi

sposobami.

Zdaniem rzecznika prasowego Dyrekcji Okręgu Poznań TP SA, wśród urządzeń, które ma dostarczyć Telefonica, są

też i te, które zostaną zamontowane w województwach poznańskim, leszczyńskim, kaliskim i konińskim. - Dla Zakładu

Poznań Miasto, obejmującego całe województwo poznańskie, przeznaczono 200 aparatów - zdradził Bekas. Na cały

okręg przypadnie 800. Każdy wart 1325 dolarów.

Dodatkowo Telekomunikacja będzie musiała zainwestować w centra komputerowe, które będą obsługiwały uliczne

aparaty. W samym Poznaniu planowana jest budowa czterech takich centrów. Zdaniem Bekasa, zajmie to od dwóch

do trzech miesięcy.

Kolejne 5 tys. telefonów publicznych na zlecenie TP SA wyprodukuje hiszpańska spółka [,Ascom-Monetel' f-ma], ale

umowa z nią nie została jeszcze podpisana.
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