Změna veřejných adres a výhody s tím spojené
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz

Vážení klienti,
jsme rádi, že Vám můžeme oznámit další modernizaci v rámci naší sítě a to členství v RIPE
a obdržení vlastních veřejných adres, tedy již nebudeme závislí na poskytovatelích
internetu a využití jejich adresních bloků.
Je to další inovace, kterou se lišíme od konkurence a která i Vám, našim zákazníkům
umožňuje lepší využití našich služeb na veřejných adresách.
S tímto krokem bude spojeno i přeadresování všech veřejných adres, které budeme
postupně provádět. Není to samozřejmě nutné provádět hned, ale s postupem času jako
členové RIPE máme povinnost stávající veřejné adresy našich poskytovatelů vrátit a
používat vlastní adresní bloky.
Nemusíte se obávat, všechny uživatele veřejných adres (kromě uživatelů vytáčených
veřejných adres) budeme průběžně informovat a přeadresace bude provedena
zdarma.
Rovněž sdělujeme, že vytáčené veřejné adresy budou do konce měsíce dubna 2012
vyměněny za standardní veřejné adresy bez doplatku na základě požadavku ze strany
uživatele a nové vytáčené adresy již nebudeme zákazníkům vydávat, protože je to dnes již
technologicky nevhodné řešení. Poté vytáčené veřejné adresy přestanou fungovat!
Uživatelé, kteří nepotřebují vlastní veřejné IP adresy, si těchto operací nevšimnou.
Žádáme všechny klienty, kteří využívají služby, které jsou navázány na veřejnou
adresu, kterou jdou do internetu, aby nám tuto informaci sdělili, abychom ve
spolupráci s nimi mohli změnu adres vyřešit bez omezení služeb na toto navazujících.
Největší výhodou vlastních veřejných adres je nezávislost na poskytovateli internetu,
tedy například pokud má někdo již nyní naši novou veřejnou adresu a jeden z našich
poskytovatelů by měl výpadek, uživatel toto vůbec nepozná, protože mu internet
„poběží“ přes druhého poskytovatele. Pokud by měl veřejnou adresu od jednoho
z našich poskytovatelů, tak v případě, že by tento měl výpadek, internet uživateli
bohužel „nepoběží“.

Jak poznám, zda mám starou veřejnou adresu nebo novou veřejnou adresu?
Pokud Vaše IP adresa začíná 31.222, jedná se o novou veřejnou adresu z rozsahu,
který jsme obdrželi od RIPE, v opačném případě se jedná o starou veřejnou adresu
některého z našich dodavatelů.

S pozdravem a přáním kvalitní konektivity za SAO Computers Radovan Ochvat.
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