
Tinet - Tarragona InterNET

Incidències any 1998

Dimecres, 00:30 14/10/1998 - Tall en l'accés per Infovia, degut a l'averia del servidor de connexions 
de Infovia. L'averia ha durat fins les 09:00 d'avui. 

Dijous 19:48 24/09/1998 - Caiguda de la línia de 2Mb amb Telefònica. Perdua de connexió amb 
l'exterior i el servei de Infovia. 

Divendres 18/09/1998 - Divendres 18 de Setembre, durant les 13:00 i les 14:00, el servei de correu va 
tindre problemes per entregar alguns missatges LOCALS (però no missatges exteriors). Degut a la forma 
que treballen les llistes de correu, es possible que no rebeu algun missatge d'alguna llista de correu a la 
que esteu suscrits (tan de Tinet com de fora de Tinet). El correu normal (que no pertany a cap llista) no ha 
patit cap problema, excepte algun possible retard d'entrega. Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte 
amb el personal técnic de Tinet. 

Dijous 13/08/1998 - Durant el dia d'ahir (Dijous, 13 d'Agost) es van produir dues pérdues de 
connectivitat no programades (a les 14:00 i a les 23:00), de duració aproximada 15 minuts, a causa 
d'amplicacions en les infraestructures entre INFOVIA i TINET.

Dimecres 12/08/1998 - A les 13:00, es va produir un tall, aproximadament de 15 minuts de duració, a 
causa de l'actualització del sistema d'accés d'usuaris per Infovia. Durant aquest periode, els intents de 
connexió dels usuaris per Infovia van ser infructuosos. 

5:00 - 9:00 04/08/1998 - Parada técnica per part de Infovia en el node de Barcelona, programada des 
de les 5:00AM fins les 7:00AM, s'ha perllongat fins les 9:00AM. Durant aquest periode, TINET ha perdut 
conectivitat, i els usuaris d'Infovia han patit problemes per conectar-se. 

15:00 - 27/07/1998 - Caiguda de les línies internacionals de Telefònica. Problemes de connectivitat amb 
els USA. L'averia va quedar totalment solucionada a les 19:00. 

01:00 16/07/1998 - Caiguda de les línies internacionals de Telefònica. Es manté la connectivitat a nivell 
nacional. 

12/05/1998 - Degut a un mal funcionament de Infovia, des de les 20:20 no es pot accedir via Infovia a 
TINET. En aquests moments el personal d'Infovia està treballant per solucionar el problema i de moment 
es desconneix quan finalitzarà aquesta incidència. Tots els altres serveis segueixen funcionant sense 
problemes. 

16/04/1998 - S'ha produit una caiguda de línia a les 10:30 que ha durat fins les 11:00 hores. Aquest tall 
ha deixat fora de servei la connectivitat amb Internet i la possibilitat de poder connectar per Infovia.
El node local de TINET (24.41.00) ha seguit funcionant sense problemes.

12/1/1998 - Demà dijous dia 12 de març, hi haurà una aturada a les 08:00 en el node local de mòdems 
de TINET (telf. 24.41.00) que tindrà una durada màxima de 25 minuts. Els usuaris que vulguin connectar 
durant aquest període ho hauran de fer via Infovia (telf. 055).
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