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Ново руководство
Конференције

80.000 назива
.RS домена

Изборна седница Конференције суоснивача Фондације
"Регистар националног интернет домена Србије" (РНИДС),
одржана је 21. септембра, у хотелу "Москва" у Београду.
Присутни овлашћени представници 42 суоснивача изабрали су
Војислава Родића за председника, а Горана Миланковића за
заменика председника Конференције суоснивача РНИДС-а, са
мандатом од две године.

Почетком септембра је национални интернет домен .RS достигао
број од 80.000 регистрованих назива. Број компанија,
организација и појединаца који су на тај начин заштитили свој
идентитет, назив фирме или брендова на српском интернет
простору, нешто је мањи од тог броја, јер неки од њих имају
регистрован већи број назива домена за своје потребе.

Војислав Родић је и у претходном периоду био председник
Конференције суоснивача, као овлашћени представник фирме
"Инет" из Београда, чији је сувласник и директор. Један је и од
17 оснивача РНИДС-а 2006. године и активни учесник домаће
интернет и ИТ сцене више од 25 година. Горан Миланковић је
овлашћени представник суоснивача фирме "BIF press" из
Београда. Тренутно је ангажован као бизнис консултант, а био
је менаџер маркетинга и комуникација РНИДС-а до марта 2011.

Консултанти за
анализу тржишта
РНИДС је упутио јавни позив за прикупљање понуда за
набавку консултантских услуга за израду SLEPT, SWOT и
анализе домаћег и регионалног интернет тржишта.
SLЕPТ анализа треба да обухвати дефинисање друштвених,
правних, економских, политичких и технолошких оквира у којима
РНИДС послује. SWOT анализа подразумева дефинисање
унутрашњих снага и слабости које утичу на остварење циљева,
као и дефинисање прилика и опасности које постоје у спољном
окружењу. Одлука о додели уговора о набавци биће донета до
20. октобра 2013.

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

Наш домаћи .RS домен је један од најмлађих националних
домена у свету, јер је почео са радом тек 2008. Сви остали
европски национални домени, као и национални интернет
регистри, постоје још од деведесетих година прошлог века, док
је РНИДС ове године обележио седам година рада.

Радна група за
развој пословања
На 167. седници Управног одбора РНИДС-а, одржаној 27.
септембра, изабрани су чланови Радне групе за развој
пословања. Координатор Радне групе је Горан Миланковић, а
чланови су: Биљана Ромић Пунош, Данијела Веселиновић, Иван
Минић, Мирко Марковић и Ивана Ђидић Бешић.
Задатак Радне групе је да осмисли и предложи Управном
одбору пројекте и акције које би допринеле јачању РНИДС
бренда и поспешиле интерес заједнице за .RS, а нарочито за
.СРБ домен. Посебно треба да обради теме из плана и програма
рада Управног одбора које се тичу развоја пословања, као и
развоја сарадње са овлашћеним регистрима. Такође, треба да
уради кратку анализу досадашњих 4ПИ пројеката, донесе
препоруке и по потреби предложи нови концепт за
остваривање додатних циљева РНИДС-a.

Линкуј као што говориш!

Статистика домена

РНИДС
укратко

Број регистрованих назива .RS домена, јан-сеп 2013.

Регистар националног интернет домена
Србије (скраћено: РНИДС) је стручна,
невладина и недобитна Фондација
образована ради управљања
националним интернет доменима .RS и
.СРБ, тако да се остварује општи интерес
свих грађана Србије, уз поштовање
принципа квалитета, ефикасности,
независности и транспарентности.
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Број регистрованих назива .СРБ домена, јан-сеп 2013.
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Истраживање о ставовима
корисника домена
Агенција МАСМИ је, за потребе
РНИДС-а, током лета спровела
квантитативно истраживање "Ставови
корисника интернет домена према
националним и интернационалним
доменима". Циљеви истраживања били
су мотиви за регистрацију назива
домена и њихова намена код
постојећих корисника, као и анализа
националних .RS и .СРБ домена као
брендова. Истраживани су и кораци у
процесу регистрације назива домена,
предности и недостаци националних и
глобалних домена, задовољство и
лојалност корисника, као и ниво
препознавања РНИДС-а у јавности и
поверења које корисници имају према
њему. Истраживања је урађено
телефонском анкетом, методом B2B CATI, на узорку од 200 испитаника, из целе
Србије. Узорак је репрезентативан према величини предузећа, а испитаници су били
особе у предузећу задужене за регистрацију назива домена.
Најбитнији закључци истраживања су да се овлашћени регистри, код којих се
региструју домени, бирају на основу квалитета и доступности информација које
пружају потенцијалним корисницима, а пре свега на основу квалитета корисничког
сервиса. У највећем броју случајева куповина назива домена и хостинга су
повезане активности (73%) и обављају се истовремено. Ценовне разлике не утичу
значајно на избор између националних и глобалних домена, због релативно ниске
цене назива домена и учешћа у укупним пословним трошковима. Могућност избора
назива домена, жеља предузећа за идентификацијом са тржиштем са којег долазе
или на којем послују, те препорука, кључни су разлози за избор националног
домена, док остали параметри утичу на избор у мањој мери.

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

РНИДС има 66 суоснивача и 39
овлашћених регистара, а тренутно је
регистровано oко 80.500 назива .RS
домена, као и око 3.800 назива .СРБ
домена, у укупно 14 доменских простора.

Овлашћени регистри .RS и
.СРБ домена широм Србије:
Absolut OK (Београд) - www.absolutok.rs

AVcom (Београд) - www.avcom.rs

Актон (Београд) - www.akton.rs

Банкер Интернет (Ниш) - www.banker.rs

БГ светионик (Београд) - www.bgsvetionik.rs

Beocity (Београд) - www.beocity.rs

БеоНЕТ (Београд) - www.beonet.rs

BeoTelNet-ISP (Београд) - www.beotel.rs

BeoTelNet-Carrier (Београд) - www.beotel.rs

Бољи бизнис (Крагујевац) - www.boljibiznis.com

Верат (Београд) - www.verat-hosting.rs

Gama Electronics (Београд) - www.bits.rs

Dream Technologies Group (Београд) - www.dtg.rs

ЕУнет (Београд) - www.eunet.rs

Exe Net Advertising (Ниш) - www.exehosting.rs

Информатика (Београд) - www.infosky.rs

ЈП ПТТ "Србија" (Београд) - www.ptt.rs

Loopia (Ниш) - www.loopia.rs

Madnet (Панчево) - www.madnet.rs

Medianis (Ниш) - www.medianis.rs

Mobius (Бачки Петровац) - www.webcentar.rs

NiNet Company (Ниш) - www.ninet.rs

NordNet (Суботица) - www.nordnethosting.rs

Орион телеком (Београд) - www.oriontelekom.rs

Панет (Панчево) - www.panet.rs

Плус хостинг (Нови Сад) - www.plushosting.rs

SBB (Београд) - www.sbbsolutions.rs

Синет (Београд) - www.sinet.rs

StanCo (Петровац) - www.istanco.rs

Тарго телеком (Београд) - www.targotelekom.rs

Телеком Србија (Београд) - www.open.telekom.rs

TippNet (Суботица) - www.tippnet.rs

Hosting90 Systems (Београд) - www.hosting90.rs

HostingMania (Београд) - www.hostingmania.rs

Cloud Telecommunications (Бгд) - www.cloudserbia.com

Complus Visual Communication (Бгд) - www.complus.rs

Connect (Нови Пазар) - www.connect.rs

CRI Domains (Београд) - www.cridomains.rs

Yellow Pages (Београд) - www.yellowpages.rs
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Интернет домени
штите добре идеје

"Путевима Тесле"
на ЕТФ-у

Од 20. до 30. септембра, у оквиру европске манифестације
"Дани европске баштине", на Електротехничком факултету
(ЕТФ) у Београду одвијала су се два програма Кластера
путева културе, као део културно-историјске туристичке руте
"Путевима Тесле".

Редовна јесења едукативно-промотивна кампања РНИДС-а
кренула је почетком октобра под називом "Региструј чим
помислиш!" и траје наредних пар месеци. Циљ кампање је да
корисницима Интернета у Србији укаже на први корак у
заштити сваке нове идеје везане за посао, живот или забаву, а
то је регистрација назива интернет домена. Притом, треба
имати увек у виду да Гугл у претрази даје предност сајтовима
на локалним, националним интернет доменима, какви су управо
наши .RS и .СРБ.
У свету је данас уобичајено да се пре реализације неке нове
пословне или друге идеје, провери да ли је слободан и назив
интернет домена – за назив нове фирме или организације,
будућег бренда, личног блога или друштвене акције... Озбиљни
људи своје идеје штите регистрацијом одговарајућих назива
домена, јер ко их први региструје - његови су. Добра идеја
заслужује да одмах добије и свој назив домена, а касније он
може да се користи као део веб и e-mail адресе. Јесења
кампања је намењена свима који Интернет препознају као
идеално окружење за развој својих добрих идеја.
На интернет сајту "Дом домаћих домена", на адресама
www.domen.rs и http://домен.срб, објашњено је зашто је
добро имати свој назив .RS и .СРБ домена, како их правилно
одабрати и где и како могу да се региструју. Ту су и корисна
упутства о изради интернет сајтова и начинима добре
промоције на Интернету, као и најчешћа питања и одговори о
интернет доменима.

РЕГИСТРУЈМО СРПСКИ

У холу ЕТФ-а била је постављена интегрисана српскоенглеска верзија прошлогодишње изложбе "Теслина визија
Интернета". Никола Тесла је још 1900. у свом пројекту
"Светски систем", говорећи ондашњим техничким речником,
описао у 12 тачака оно што се данас зове бежични Интернет,
мобилна телефонија и GPS. Мултимедијални пројекат "Теслина
визија Интернета", аутора Лазара Бошковића, реализован је у
сарадњи РНИДС-а, Галерије "O3one" и Музеја Николе Тесле, а
дизајн изложбе дело је Душана Војнова, из Orange студија.
Изложба и истоимени интернет сајт показују да је човечанство
још почетком 20. века могло да добије претечу данашњих
информационо-комуникационих технологија, само да су
инвеститори хтели да уложе средства у Теслине визионарске
замисли.
Обилазак кабинета ЕТФ-а организован је за посетиоце у
четири термина, 20, 23, 25. и 30. септембра. Стогодишњи
кабинети ЕТФ-а су ове године по први пут отворени за јавност,
а уз стручне водиче са ЕТФ-а, посетиоци су током 30 минута
могли да обиђу кабинете са уређајима који у себи носе
Теслине патенте, као и да присуствују демонстрацији њиховог
рада. У Лабораторији за високи напон видели су како изгледа
мали гром, како је Тесла производио бежичну енергију и
лоптасте муње, како се мери јачина струје и како изгледају
стари мотор-генератори. Лабораторија 78 чува историјско
електротехничко благо: сијалице, отпорнике, галванометре и
разводне табле старе више од једног века, које још увек раде.
Програм "Путевима Тесле" свечано је отворио проф. др
Бранко Ковачевић, декан ЕТФ-а. Електротехнички факултет је
један од суоснивача РНИДС-а и битно чвориште српског
интернет простора.
КОРИСНЕ АДРЕСЕ:
- www.teslaways.rs
- www.teslinavizijainterneta.rs
- www.etf.bg.ac.rs
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Међународне
активности

На видику решење
и за мејл адресе
на ћирилици

47th ICANN Meeting

Највећи проблем који тренутно имају IDN домени, какав је и
наш ћирилички .СРБ, је немогућност да мејл адреса буде у
потпуности исписана на локалном националном писму, то јест
и са леве стране знака "@". Током јула се појавила
иницијатива азијских земаља, на челу са Кином, да тај
проблем буде решен за сва писма која имају и не-енглеска
слова, тако да је реално очекивање да ће тај процес да реши
и наш домаћи проблем. У наставку је део текста преузетог
са сајта кинеског националног регистра:

У Дурбану, Јужноафричка Република, од 14. до 18. јула
одржана је 47. ICANN конференција, на којој је РНИДС
званично представљао Александар Поповић, а Дејан Ђукић
је учествовао као полазник ICANN Fellowship програма.
Организатори скупа су били ZADNA (.za Domain Name
Authority), као регулаторно тело и ZACR (.za Central Registry)
као сам оператер, а окупило се око 1800 учесника из 92
земље, од чега из земље домаћина око 100 учесника. Било је
одржано око 200 поједниачних скупова, сесија, радних група
и округлих столова, у доброј мери са фокусом на ситуацију
на афричком континенту. Са већим бројем учесника су
обављени разговори, а један број њих је изразио спремност
да доће у Београд и учествује на стручним скуповима које
РНИДС организује.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://durban47.icann.org

6th International conference for ccTLD registries
and registrars of CIS, Central and Eastern Europe
На Криту је, од 10. до 13. септембра, одржана 6.
Међународна конференција националних и овлашћених
регистара националних домена ЗНД и Централне и Источне
Европе (TLDCON 2013). У име РНИДС-а, предавање на тему
"IDN need emails for further growth (based on Serbian IDN
domain)" одржао је Душан Стојичевић.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: http://meeting2013.cctld.ru

42nd CENTR Legal & Regulatory workshop
У Стокхолму је 26. септембра одржана 42. CENTR-ова правна
и регулаторна радионица, а РНИДС је представљао Дејан
Ђукић. Присуствовали су правници из двадесетак
националних регистара, са презентацијама и дискусијом на
тему одговорности регистара за DNS саобраћај и заштиту
података и политици регистрације домена.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: www.centr.org/LR42

Генерални секретаријат водећег форума за азијскопацифичку економску сарадњу (Asia-Pacific Economic
Cooperation - APEC), са седиштем у Сингапуру, саопштио је
да подржава кинески национални регистар CNNIC (China
Internet Network Information Center) у намери да развије и
промовише технологију вишејезичке електронске поште, те
да ће APEC издвојити посебна средства, као и релевантне
међународне ресурсе, за помоћ овом CNNIC-овом пројекту у
азијско-пацифичком региону. Пошто је APEC овај пројекат
оценио као врло значајан, технологија вишејезичке
електронске поште је добила значајну подршку из кругова
власти у азијско-пацифичком региону, што ће допринети
њеној промоцији и примени у овом делу света.
Ова технологија треба да омогући коришћење мејл адреса
које у целости садрже кинеска, руска, корејска, јапанска или
друга не-енглеска слова (међу којима су и слова српске
ћирилице), као, на пример, "钱华林@中科院.中国".
Примена и промоција вишејезичке електронске поште ће
помоћи људима у различитим земљама да користе свој
матерњи језик у мејл адресама, смањујући тако дигитални јаз
и чинећи овај интернет сервис пријатељскијим и
разноврснијим.
ИЗВОРНИ ТЕКСТ:
http://www1.cnnic.cn/AU/MediaC/rdxw/hotnews/201308/t2013
0807_40896.htm
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