
Nokkur atriði um sögu Símans og internet/ADSL

Síminn fær heimild samgönguráðherra til að bjóða internetþjónustu júlí 1996. Var bannað að koma

inn á markðinn í nokkur ár.

Simnet.is verður til maí 1998. Síminn býður upp á þjónustuver, verkstæði og internetbúð allt á sama

stað á Grensásvegi. Síminn tekur forrystu á internetmarkaði, sem hann hefur haldið síðan.

Síminn byrjar tilraunir á ADSL þjónustu mars 1998, með búnaði frá Ericsson í evrópsku

rannsóknarverkefni, AMUSE, 1998. Prófar IPTV þjónustu samhliða til 20 heimila

Síminn byrjar þjónustu í ADSL 6. desember 1999. Með fyrstu evrópsku símafyrirtækjum að bjóða

þessa þjónustu.

Síminn prófar NaradNetwork lausnir á Breiðbandi til að bjóða 100Mbs lausnir á einstaklingsmarkaði

maí 2000. Lausnin reynist of dýr en virkar mjög vel tæknilega.

Síminn prófar VDSL lausnir frá Cisco á Seltjarnarnesi september 2000, býður 20Mbs hraða. Lausnin

virkar mjög vel tæknilega en reynist of dýr.

Síminn með Búnaðarbanka og Landsbanka verður fyrstur á Íslandi til að bjóða fría internetþjónust á

upphringdum tengingum.

Fjöldi viðskiptavina í ADSL verður meiri en í upphringimódemum og ISDN. Maí 2003.

Síminn byrjaðr IPTV þjónustu á ADSL í Bolungarvík október 2004. Síminn er með fyrstu fyrirtækjum í

heimi að bjóða IPTV þjónustu.

Síminn byrjar ADSL 2+ þjónustu maí 2005 og hámarkshraði fer úr 8Mbs í 24Mbs. Aftur er Síminn með

þeim fyrstu að bjóða ADSL þjónustu í Evrópu, eða ADSL2+.

OECD velur Ísland og Símann sem sérstakt dæmi um hvar sítengdar breiðbandstengingar, eins og

ADSL, hafa náð hvað mestir útbreiðslu. Ísland i farabroddi fyrir breiðbandstengingar í heminum  per

heimili.  Maí 2006. Ísland er enn í top 10 í heiminum.

Síminn fær „innovation“ verðlaun frá Cisco 2006 fyrir besta IPTV kerfi í Evrópu, Miðausturlöndum og

Afríku. Síminn nær forrystu í fjölda IPTV tengdra heimila, per heimili í heiminum, sem Síminn heldur

enn í dag. Niðurstaða nefndarinnar er „head and shoulders above the competition“.

Fyrsti VDSL skápur tengdur í lok árs 2007 í Fossvogi. VDSL þjónusta á takmörkuðum fjölda skápa hefst

í lok árs 2008.

Ljósleiðaruppbygging Símans hefst að fullum krafti október 2008 með GPON tækni. Tilraunir hafa

staðið yfir í rúmlega tvö ár með BPON og GPON tækni. Síminn verður aftur með fyrstu fyrirtækjum í

heiminum til að innleiða nýja gagnaflutningstækni, núna GPON. Míla leggur aðeins

ljósleiðarheimtaugar í ný hverfi á Reykjavíkursvæðinu, hætt að leggja kopar í nýjum hverfum sama

ár.

VDSL væðing Breiðbandsins hefst í nóvember 2009. Áætlað að á næstu tveim árum mun Síminn gera

40þús heimilum mögulegt að tengjast VDSL þjónustu Símans og fá 100Mbs tengingar.


