HISPASAT e Euskaltel ampliam o acesso à
banda larga no País Basco


O operador de telecomunicações basco opta pela tecnologia via satélite para
ampliar seus serviços de Internet de banda larga para chegar a lugares que não
possuem conexão.



A Euskaltel utiliza os satélites da HISPASAT para facilitar a instalação rápida da
rede e oferecer os serviços solicitados pela sociedade.

Madri, 08 de maio de 2014. - HISPASAT, o operador espanhol de comunicações por satélite
e Euskaltel, o operador de telecomunicações do País Basco, assinam um acordo para
oferecer Internet de banda larga em toda a região.
O excelente desempenho de seus satélites permite a HISPASAT oferecer um serviço com
elevado índice de fiabilidade a clientes tão exigentes como a Euskaltel, que assim poderá
ampliar sua oferta de telecomunicações a todo o território do País Basco, incluindo
populações ou lugares nas zonas mais remotas ou de mais difícil acesso, sem cobertura das
redes terrestres convencionais.
Devido a este acordo de três anos, a Euskaltel poderá oferecer a todos os cidadãos bascos
em qualquer lugar um serviço de banda larga de até 25 Mbps, graças às potentes coberturas
dos satélites da HISPASAT localizados na posição orbital de 30º Oeste. Assim, a Euskaltel
facilitará a seus clientes a possibilidade de estar conetados em qualquer ponto geográfico do
País Basco, com uma rápida instalação e com antenas de apenas 76 centímetros de
diâmetro.
A HISPASAT oferece ao operador de telecomunicações basco sua ampla experiência neste
tipo de serviço de banda larga, já que opera várias plataformas similares dos dois lados do
Atlântico. Além disso, desenvolve criativas soluções no mundo da tecnologia IP; de aplicativos
simples como o acesso à Internet, até soluções corporativas ou em ambiente móvel como
trens de alta velocidade e navios que navegam em alto mar.
A HISPASAT há anos também participa dos planos Avança (I e II) que o Ministério de
Indústria, Comércio e Turismo promove para oferecer os serviços avançados de banda larga
aos municípios espanhois que não contam com acesso à Internet ou de pouca velocidade. Os
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satélites do operador têm cobertura, principalmente, no território nacional e permitem
conseguir alta velocidade de transmissão, para assim oferecer serviços de excelente
qualidade para o setor residencial. Com esta colaboração, a HISPASAT já instalou mais de
quatro mil antenas, passando a ser líder do mercado de banda larga residencial via satélite na
Espanha.
Para Ignácio Sanchis, Diretor de Negócio da HISPASAT, “Este acordo é uma grande
satisfação para todos e, mais uma vez, mostra que a tecnologia via satélite é a mais
adequada para resolver o acesso universal às telecomunicações e diminuir a brecha digital.
Os satélites são o parceiro imprescindível para fazer chegar a Sociedade da Informação a
qualquer ponto da Terra, com excelente qualidade, rapidez na instalação e o melhor custobenefício”.
Aitor Markaida, Diretor de Negócio da Euskaltel, considera que este acordo “permite cumprir o
compromisso assumido com nosso mercado, para que todas as residências e empresas do
País Basco tenham acesso à sociedade da informação através da mais avançada rede de
telecomunicações”.

Acerca de EUSKALTEL
Euskaltel es el operador de telecomunicaciones del País Vasco que ofrece servicios de
Internet de Banda Ancha fija y móvil, Televisión Digital, Telefonía Fija y Telefonía Móvil.
Desde su nacimiento, ha invertido más de 1.824 millones de euros en el despliegue de una
red de nueva generación (NGN) en el País Vasco, lo que supone una media de 857 euros por
habitante, la mayor inversión realizada por ningún operador en el Estado. La apuesta de
Euskaltel por el despliegue de su red de fibra óptica, de más de 340.100 kilómetros, le ha
llevado a ser líder en el mercado de las telecomunicaciones en la CAPV, tanto en Banda
Ancha, Telefonía Móvil como en Televisión Digital.

Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT está formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a brasileira HISPAMAR comercializa os seus serviços na América Latina.
O Grupo é líder na divulgação e distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo
a transmissão de importantes plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta
Definição (HDTV). A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo por receitas no
seu setor e a principal ponte de comunicações entre Europa e América.
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