Pressemeddelelse, 9. oktober 2006:

Kalundborg Havn først i Danmark
med ny trådløs internetløsning
Nem adgang til krypteret internet-forbindelse fra alle
skibe,
der ligger til kaj, og fra hele havnens område
Nu har Kalundborg Havn som den første erhvervshavn i
Danmark etableret et stort ”Hotspot”-område med trådløst
internet. En investering i ekstra service, som på en
økonomisk måde imødekommer skibsfartens stigende behov
for hurtige og sikre opkoblinger.
Med et samlet dækningsareal på 1 x 1 kilometer – og alle
havnens kajmeter inklusiv Statoil-pieren – hører det nye
trådløse internetsystem, som er leveret af Sealink, til
de absolut største til dato i en europæisk havn.
Sikre VPN-forbindelser
Det er samtidig en løsning, hvor rederier og skibe har
mulighed for at kommunikere fortroligt indbyrdes, selv om
forbindelsen er trådløs. Det kan ske ved at vælge en
krypteret VPN-forbindelse, der kører over Sealinks
servere.
– Kommunikationen mellem skibenes besætninger og deres
rederier indeholder ofte følsomme oplysninger, som
konkurrenter ikke må komme i nærheden af. Dem sikrer vi
med havnens nye ”Hotspot”-løsning, fortæller Kenneth
Kjøbmand fra Sealink, der har lagt stor vægt på at skabe
en fremtidssikret løsning.
Teknologisk bygger alt udstyret på de globale standarder
inden for trådløs kommunikation, 802.11b og 802.11g.
Samtidig indeholder det fremtidens 802.11a standard, så
systemet også i de kommende år vil være blandt de bedste
og hurtigste.
Høj hastighed, lav pris
Systemet har været i drift siden 3. oktober og dækker
foruden kajarealerne også havnens nye Trailercenter, hvor
der er opført en facilitetsbygning for chauffører. Man
kan koble sig på nettet med hastighederne 20 Megabit, og
betalingen klares hurtigt via kreditkort på Kalundborg
Havns nye log-in side, som man kommer ind på via
søgefunktionen for trådløse net.

– Det koster 25 kr for en time og blot 60 kroner for et
helt døgn for en trådløs opkobling, og det er yderst
fordelagtigt, siger havnechef Bent Rasmussen. – Når
skibene benytter satellitopkobling til nettet, er
priserne helt oppe på 10 kroner i minuttet. Så med det
store dækningsområde, den krypterede VPN-forbindelse og
høje hastighed er det et virkelig attraktivt
servicetilbud, vi nu kan præsentere med vores ”Hotspot”.
Ved krydstogtanløb forventer vi f.eks., at både
besætningsmedlemmerne og mange af passagererne vil
anvende denne billige kommunikationsform flittigt.
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