
Sobre a Internet, Internet Service Provider
 EUnet

Quando em 1990, a
direcção do  PUUG, o
Grupo Português de
UtiIizadores de Unix,
decidiu abalançar-se a
fornecer serviços de
acesso à Internet ao
público em geral, o
parceiro estratégico
escolhido foi a empresa
europeia EUnet. Mais
tarde (em 1996), a EUnet
viria a estabelecer-se
directamente em
Portugal, herdando os
clientes do PUUG. E
mais tarde, uma
multinacional americana
de telecomunicações
comprou a EUnet (talvez os americanos não venham a conseguir
ser donos de todas as empresas de telecomunicações do mundo –
há empresas europeias de grande dimensão e poder –, mas não
vão deixar de tentar). O PUUG foi o primeiro “operador” a fornecer
ligação à Internet em Portugal, caracterizando-se sempre por um
serviço cortês e de qualidade, que continua a ser mister da EUnet.

A empresa diz possuir a maior rede de acesso à Internet no velho
continente, constituída por mais de 500 POPs instalados em mais
de 40 países da Europa e Norte de África, servindo mais de
500.000 clientes que representam mais de 2.000.000 de
utilizadores. Uma das ofertas que esta extensão permite é um
serviço, útil para viajantes de negócios, de acesso local de
qualidade à Internet, em quase todos os países e territórios do
mundo.

A EUnet possui acordos de peering (ligação física entre ISPs, de
modo a optimizar o tráfego regional entre diferentes redes; para
explorar o tema,  consulte este lexia) e ligações directas com
redes comerciais e de investigação em Portugal, Europa, Estados
Unidos, Ásia, África e Austrália, permitindo nomeadamente a
ligação a mais de 95% dos sítios Internet europeus sem
necessidade de atravessar o Oceano Atlântico. Através de “hubs”
(pontos de ligação, gestão e controlo de uma rede ou entre redes)
em Amsterdão, Paris e Helsínquia, a EUnet tem uma capacidade
de conectividade de grande potência e fiabilidade para os Estados
Unidos.

O esforço de marketing da EUnet, devido sobretudo aos custos de
atingir o mercado individual, é dirigido essencialmente a empresas.
No entanto, a oferta individual é extremamente concorrencial e o
nível e fiabilidade do serviço, inigualáveis em Portugal.



        Talvez com o tempo as coisas venham a mudar, mas neste
momento, se dá valor à sua qualidade de vida, veja se a cobertura
da EUnet chega ao seu concelho e se for o caso, pode ir até à
Internet por aqui, que vai muito bem acompanhado...
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