Tinet - Tarragona InterNET

Incidències any 2002
Dimarts 10/12/2002, a les 15:00-16:00
Us comuniquem que el proper dimarts 10/12/2002, està prevista una aturada programada dels Serveis de
Tinet de les 15:00 h a les 16 h per motius de manteniment dels sistemes. Disculpeu les molèsties.
Diumenge 10/10/2002 a les 19:30-23:00
Per una avaria d'un transformador de l'empresa Fecsa-Endesa a la Rambla nova de Tarragona aquest
diumenge a la tarda, queda sense subministre elèctric una gran part dels abonats de la zona. OASI esdevé
afectat amb aquest tall de subministrament i degut a la llarga duració dels treballs de reparació de FecsaEndesa, els dispositius d'alimentació ininterrompuda de les nostres instal·lacions s'esgoten. Tots els serveis
queden caiguts a les 19:30 hores.
A les 23:00 queda reestablert el servei per part de Fecsa-Endesa i es restauren tots els serveis.
Dimecres, 30/10/2002 18:30 a Dijous 31/10/2002 a les 10:30
L'accés per Infovia Plus ha estat inaccessible per una avaria a la xarxa d'Infovia Plus de Telefònica. L'accés
pel node directe i altres serveis no han experimentat cap tipus d'incidència.
Dijous, 27/06/2002 a partir de les 15:30 hores
Es realitzarà una aturada programada dels Serveis de TINET, de 15:30 a 16:00 hores, per motius de
manteniment. Disculpeu les molèsties.
Diumenge, 19/05/2002 22:30 a Dilluns 20/05/2002 a les 01:40
Per una avaria a un dels routers d'OASI d'accés a la xarxa de Telefònica, tots els serveis queden inactius
durant 3 hores. Disculpeu les molèsties.
Dijous, 09/05/2002 de les 16:00 a 17:00 hores
Es realitza una aturada programada dels serveis de Tinet de 16h-17 h, per motius de manteniment dels
sistemes.
Dijous, 21/03/2002 a partir de les 8:00 hores
Des de les 8 del matí d'avui hi ha hagut una caiguda generalitzada dels nodes d'Infovia Plus de Telefònica.
En aquests moments Telefònica traballa per solucionar el problema. El node de connexió directe de TINET
(977 24 41 00) segueix funcionant sense cap problema.
Dimecres, 06/03/2002 de 15:00 a 15:30 hores
Està prevista una aturada programada dels serveis Internet oferts per OASI per tasques de manteniment.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 11/02/2002
Per causa d'una avaria de Telefònica no s'ha pogut accedir des de gran part de nodes de connexió d'Infovia
Plus des de les 13 a les 18:15 hores del dia d'avui.
Dijous 17 Gener - Dilluns 21 Gener - Per problemes a la xarxa de Telefònica, els serveis de FTP (tant
l'anònim, com el de planes personals), no respon correctament amb connexions externes a TINET. Tan sols
hi ha servei per connexions via directe o InfoviaPlus mitjançant TINET.
Telefònica dóna per subsanada la incidència el dia 21 de gener a les 13:45 hores.
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