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Bite "datu rīmas"
Šodien TvNetā izlasīju ļoti interesantu rakstu par sakaru operatoru Bite Latvija, tāpēc nolēmu te iekopēt
dažus citātus un nedaudz pakomentēt.
"Bite" radiotīklu plānošanas un optimizācijas vadītājs Gints Butens stāstīja, ka operatora mobilā
interneta tīklā parādījušies pirmie "datu rīmas" - ap 300 lietotāju, kuri atbild par gandrīz 100% datu
pārraides apjoma pieaugumu.
Sergienko sacīja, ka tīklā esot starp 20 000 un 30 000 klientu, kas mobilo internetu lieto ar datorā
iespraužama modema palīdzību. "Iznāk, ka apmēram 1% šo lietotāju atbild par gandrīz visu datu
pārraides apjoma pieaugumu,"
Tātad no visiem Bites mobilā interneta lietotājiem var izdalīt 300 cilvēkus, kas patērē tikpat daudz datu
cik visi pārējie lietotāji. Vai tas ir labi? Es domāju, ka tam nav lielas nozīmes, lielāka nozīme "Bitei" ir
patērētajam datu apjomam un iegūtajai peļņai. Kaut gan šādā situācijā būtu vērā ņemamas izmaiņas
"Bites" ieņēmumos, ja kādi 20 aktīvākie "datu rīmas" pārietu pie cita operatora. Tāpēc tomēr labāk, kad
pakalpojumu lietošanas intensitāte sadalās vienmērīgi starp visiem lietotājiem.
"Bite" pērn ieņēma teju 11,58 miljonus eiro (8,1 miljonu latu) starpsavienojumu maksās
Maksas par sarunu tranzītu bija 7,26 miljoni eiro (5,08 miljoni latu), kas kopā ar starpsavienojumu
maksām veidoja gandrīz pusi no "Bite Latvija" kopējiem ieņēmumiem 39,03 miljonu eiro (27,3 miljoni
latu) apmērā.
"Bite Latvija" ieņēmumi no abonentu regulāriem maksājumiem 2010.gadā bija 4,3 miljoni eiro (3,01
miljons latu)
Savukārt par pakalpojumiem savā tīkla "Bite" no klientiem ieņēmusi tika 448 000 eiro (313 600 latus)
Ko mēs redzam? Lielākie ienākumi nāk no "sarunu tranzīta", zvaniem uz ārzemēm un pieslēgumiem, bet
par pakalpojumiem savā tīklā ienākumi ir salīdzinoši mazi. Te var labi saskatīt, ka kamēr tu "dzīvojies"
pa savu sakaru tīklu, tikmēr tev visi pakalpojumi ir izdevīgi, bet tu neesi īpaši izdevīgs operatoram (ja
vien tev nav liels rēķins katru mēnesi), bet tiklīdz tu sāc zvanīt uz citiem tīkliem, tādā veidā "īrējot" citu
sakaru operatoru pakalpojumus, tu dod peļņu savam operatoram. Tas nav slikti, manuprāt, tas ir pat ļoti
labi izdomāts, jo tādā veidā tīkla iekšienē ir ļoti izdevīgi tarifi un galu galā neviens mums nespiež zvanīt
uz citiem tīkliem.:D
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