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Seksdobler linjekapasiteten
Dataarrangementet The Gathering får i år en linjekapasitet på 30 GBit/sek. Dette tilsvarer hastigheten til tre av
landets største utdanningsinstitusjoner til sammen.
Det er telekomselskapet Ventelo som står for leveransen. Hastigheten blir seks ganger høyere enn fjorårets 5
GBit/sek.
– The Gathering søker å forbedre seg fra arrangement til arrangement. Hastigheten på årets internettforbindelse
er en stor oppgradering fra fjorårets, og jeg er sikker på at dette vil bli godt mottatt av våre deltakere. Det ser ut
til å bli et spennende samarbeid, sier Marcus Sæthershagen, teknisk ansvarlig i The Gathering.
Nettforbindelsen leveres over et 40 GBit samband, samme teknologi som datapartyet Dreamhack i Sverige bruker.
Kvantesprang
I fjor klarte deltakerne på The Gathering å utnytte linjen maksimalt.
– I år gjør vi et kvantesprang. Vi leverer nå en linje som tilsvarer hele internettkapasiteten til Universitetet i Oslo,
NTNU og Universitetet i Bergen til sammen, sier Heidi Egede-Nissen, kommunikasjonssjef i Ventelo.
Eller sagt på en annen måte: 30 GBit/sek tilsvarer aksesshastigheten til 15.000 husstander, og gjør det mulig for
mer enn 5500 brukere å kjøre World of Warcraft og Spotify samtidig – uten forsinkelse.
Leveransen omfatter også Internet Protocol version 6 (IPv6). Ventelo har som en av de første leverandørene i
Norge implementert IPv6 i nettet og kan tilby dette som pilottjeneste.
Om Ventelo
Telekomselskapet Ventelo har 800 ansatte og omsetter for 3,2 milliarder kroner. Selskapet har Norges mest
moderne bredbåndsnett og leverer kapasitet/infrastruktur til flere samfunnskritiske institusjoner. Ventelo eies av
seks kraftselskaper.
Pressekontakter
Heidi Egede-Nissen, kommunikasjonssjef i Ventelo, tlf 404 37 384, e-post heidi.egede-nissen@ventelo.no.
Simon Eriksen Valvik, pressekontakt i The Gathering, tlf 45 85 25 85, e-post: press@gathering.org.
The Gathering
The Gathering ble første gang arrangert i 1992, og er nå et av verdens største dataarrangement med datakultur I
fokus. Arrangementet som er rusfritt samler hvert år over 5000 unge og gamle datamaskinentusiaster for å dele
erfaring, møte nye venner og feire påskehøytiden sammen, på sin måte.
Datoene for årets arrangement er 31.mars til 4.april.
Akkreditering
Ønsker du eller din redaksjon mer informasjon om The Gathering, eller ønsker dere å være tilstede i Vikingskipet?
Vi har et presseteam som er klare til å vise dere rundt, svare på spørsmål eller sørge for å sette dere i kontakt
med deltakere og nøkkelpersoner i crewet.
Vi ser frem til et godt samarbeid videre utover The Gathering! Ta kontakt per e-post eller telefon om dere har
spørsmål.
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