
Tinet - Tarragona InterNET

Incidències any 2000

Dimecres, 09:00 29/11/2000 - Per causa d'una avaria en un disc dels servidors de TINET, ens hem vist 
obligats a aturar gran part dels serveis per realitzar la substitució. La durada d'aquesta aturada ha estat de 
2 hores. 

Dimarts, 04:00 12/9/2000 - Caiguda del servei d'InfoviaPlus en motiu d'una avaria en els nodes de la 
província de Tarragona. El servei via Directa funciona correctament.

Dijous, 18:00 6/4/2000 - S'ha detectat una avaria en els nodes d'Infovia Plus de El Vendrell, Reus i 
Tortosa. Actualment aquest nodes estan donant un rendiment de connexió molt inferior al que haurien de 
donar normalment. Aquesta avaria provoca que la connexió amb TINET sigui molt lenta. S'ha comunicat 
aquesta averia a Telefònica Data, però es desconeix el temps que trigaran per solventar-la. 

Divendres, 08:00 31/3/2000 - El node directe de TINET (977.24.41.00) ha quedat avariat en raó del 
trasllat del local realitzat aquesta matinada. Està previst que aquesta avaria quedi solventada el proper 
dimarts 4 d'abril. Els usuaris que utilitzen aquest node d'accés poden utilitzar InfoviaPlus per connectar-se 
a TINET. 

Dimecres, 6:30 8/3/2000 - A les 6 del matí torna a caure Infovia Plus a tot Catalunya. Fins a les 8:20 
no reestableixen el servei. 

Dimarts, 11:30 7/3/2000 - Caiguda del node d'Infovia Plus a tot Catalunya. L'avaria ha finalitzat a les 
11:45. 

Dimarts, 16:00 29/02/2000 - S'ha perdut la connexió amb els EE.UU. Tots els serveis de TINET 
funcionen correctament, però no es pot accedir als EE.UU via Internet. La connexió amb la resta de països 
funciona correctament.
Els tècnics de Telefònica desconeixen la previsió de temps per solventar aquest problema. 

Dimarts, 01:00 2/2/2000 - Una deficiència en el cablejat dels servidors ha provocat que ningú no es 
pogués connectar fins a les 09:00. 
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