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Нова територія 3G від
Vodafone  

на AgTech Forum

http://vodafone.ua


Нова територія 3G
3G-мережа Vodafone Україна 
продовжує розширюватися: 

Київська 
область 
Місто Фастів;

Миколаївська 
область
Місто Вознесенськ;

Полтавська 
область
Райцентр Нові Санжари,  
села Клюсівка, Дубина,  
Лелюхівка та Руденківка 
Новосанжарівського району;  
села Кротенки Полтавського  
району, Скороходове  
Чутівського району  
та Селещина  
Машівського району;

Сумська 
область
Райцентри Лебедин, Глухів, 
Тростянець, місто Ворожба 
Білопольского району;

Харьківська 
область
Райцентри Борова, Зачепилівка,  
Ізюм, Красноград, Куп’янськ,  
Лозова, села Краснопавлівка 
Лозівського району та Ківшарівка  
під містом Куп’янськ; 

Херсонська 
область
Місто Скадовськ; села Генічеська 
Гірка, Стрілкове та Щасливцеве 
Генічеського району, селища  
Залізний Порт Голопристаньского 
району, Лазурне і Приморське 
Скадовського району.

Найактуальнішу інформацію про 3G-покриття можна дізнатися  
на сайті Vodafone.ua

Гарячі новини
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https://www.vodafone.ua/uk/privatnim-kliyentam/3g-internet
http://vodafone.ua


М2М рішення і зв’язок Vodafone 
допоможуть оптимізувати бізнес 
ПБГ «Ковальська»

Промислово-будівельна група «Ковальська» вибрала М2М рішення 
та зв’язок Vodafone. На додаток до послуг голосового зв’язку  
для співробітників ПБГ «Ковальська», Vodafone розробив  
спеціальні пропозиції з роумінгу.

Зв’язок Vodafone допоможе оптимізувати витрати Групи на виробництво  
і логістику – оператор розробив для ПБГ «Ковальська» індивідуальне  
М2М рішення з моніторингу та навігації транспорту. 
Vodafone також встановив виділені інтернет канали для забезпечення 
фіксованого доступу в інтернет кар’єрів Групи.

Асоціація «Промислово-будівельна група  
«Ковальська» – найбільший в Україні виробник 
будівельних матеріалів і один з провідних 
девелоперів. Компанія об’єднує низку великих 
підприємств в різних сегментах будівельної галузі, 
що виконують повний обсяг робіт: від видобутку 
сировини і виробництва будівельних матеріалів 
до зведення об’єктів житлового, комерційного  
і соціального призначення.

Ваш Бізнес
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Ready Business
Справжній 3G

Vodafone 
Power to you
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Ми давно ставили за мету інтегрувати сировинні кар’єри ПБГ «Ковальська» 
у систему Групи – відкрити доступ до IT-підприємства, налагодити контроль 
за процесом роботи в режимі online. Завдяки ефективному підходу Vodafone 
до поставлених завдань – нам це вдалося, якісно та оперативно. Крім цього, 
ми отримали від оператора вигідну пропозицію з роумінгу. Співробітники 
корпорації часто бувають за кордоном в робочих поїздках, природно, що їм 
необхідно підтримувати зв’язок з колегами. Дзвінки та послуги інтернету 
досить дорогі за кордоном, але Vodafone запропонував нам досить лояльні 
тарифи – коментує Сергій Гончаренко, начальник департаменту закупівель 
та контрактної політики ПБГ «Ковальська».

http://vodafone.ua
http://vodafone.ua


Vodafone представив 
рішення для агросектору 
на AgTech Forum

Серед них:
• Вирішення питань оперативного 

контролю за перевезенням  
та відвантаженням продукції 
для уникнення черг та простоїв 
транспорту та персоналу.

• Контроль за переміщенням 
транспорту.

• Синхронізація датчиків 
температури, вологості.

• Пропозиції IP MPLS, тощо.

Vodafone Україна активно працює  
над запровадженням в Україні й свого 
міжнародного досвіду. Так, оператор 
пропонує комплексні М2М рішення із 
синхронізації єдиного контрольного центру 
безпосередньо з пристроями на фермах.  
Це дає змогу контролювати процесом 
годування та вирощування худоби у режимі 
реального часу та збільшувати прибуток  
за рахунок росту об’ємів виробництва.

Ready Business
Справжній 3G

Vodafone 
Power to you

Ваш Бізнес
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Vodafone Україна представив інноваційні телекомунікаційні 
рішення для агросектору на форумі AgTech Forum. Спеціально 
для форуму Леонід Полупан, начальник департаменту бізнес-
ринку Vodafone Україна, зробив добірку послуг на базі М2М, які 
допомагають підвищувати ефективність та оптимізувати витрати 
українським агрокомпаніям – від потужних агрохолдингів до 
малих і середніх сільгоспвиробників та фермерських господарств. 

Форум, присвячений високим технологіям 
для агропромисловості, відбувся 10 червня  
у рамках XXVIII Міжнародної агропромислової 
виставки «АГРО-2016». На AgTech Forum 
презентували передовий світовий досвід 
щодо впровадження високих технологій 
у агробізнес, доповіді на найактуальніші 
теми у форматі інтегрованого впровадження 
технологій, проекти з новими продуктами  
та послугами для аграріїв.

http://vodafone.ua


Послуги
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Футбол у вашому 
смартфоні або планшеті

Як ви стежите за Чемпіонатом 
Європи з футболу? Він триває до 
10 липня і жоден вболівальник  
в цей час не може відірватися від 
екрана телевізора чи монітора. 

Звичайно, найкраще дивитися гру 
на стадіоні, у Франції. Якщо ж не 
виходить – то в гарній компанії 
перед великим телеекраном.  
Але й це буває не завжди. Вихід є – 
стежити за футбольними баталіями 
просто зі смартфону або планшету. 

Матчі ЄВРО-2016 транслюють 
 канали Футбол 1 та Футбол 2. 
А трансляція цих телеканалів 
доступна через мобільний  
додаток Vodafone TV.

Це – матчі Ліги чемпіонів,  
Ліги Європи, Прем'єр-ліги 
України, Кубку України, 
англійської Прем'єр-ліги  
та іспанської Ла-Ліги.  
І звісно – Євро-2016. 

Завдяки Vodafone TV, вболівальники 
можуть стежити за футболом  
прямо з мобільних пристроїв:  
чи то з телефонів, чи з планшетів –  
в будь-якому місці України,  
де є 3G-інтернет або Wi-Fi.  
При цьому не треба платити за трафік –  
достатньо тільки підключити пакет 
«Футбол» або «Ефір» від Vodafone TV. 

Пакети «Футбол»  
та «Ефір» мають  
такі переваги: 

• Можливість дивитися не тільки 
прямі трансляції, але й найкращі 
моменти минулих ігор  
(пакет «Футбол»). 

• Доступ до запису всіх  
матчів за останні сім днів.

• Можливість поставити трансляцію 
на паузу до 10 хвилин і продовжити 
перегляд з того моменту, коли вона 
була призупинена. 

Детальніше про послугу можна дізнатися тут:
www.vodafone.ua/uk/privatnim-kliyentam/poslugi/vodafone-tv

Виконавець послуги ТОВ «Діджитал Скрінз»
ПрАТ «МТС УКРАЇНА», 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15,  
у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій № 47

З футболом 
від Vodafone TV  
зручно – спробуйте  
й переконайтесь 

http://vodafone.ua
http://www.vodafone.ua/uk/privatnim-kliyentam/poslugi/vodafone-tv 


А ви знаєте, що…
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…в Одесі найбільша 
швидкість завантаження 
даних з мобільних мереж 
доступна абонентам Vodafone. 

При реальному навантаженні мережі 
максимальна швидкість передачі даних 
сягає 40 Мбіт/с. Середня швидкість, 
з якою одеські абоненти Vodafone 
завантажують дані, складає 10 Мбіт/с. 

Так свідчать виміри, які в квітні проводила незалежна компанія  
ТОВ «НТЦ «ОМНІС». Вони також показали, що мережа Vodafone 
частіше за інших можна використовувати для завантаження 
«важкого» контенту – близько 70% переданих даних 
завантажуються зі швидкістю понад 3 Мбіт/с.

Найактуальнішу  інформацію про 3G-покриття  
можна дізнатися на сайті Vodafone.ua

Справжній 3G

Vodafone 
Power to you

http://vodafone.ua
http://Vodafone.ua
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Українські розробки знаходять 
інвесторів на Tech Today Hub

Tech Today Hub – це майданчик, що збирає 
українських учених, бізнесменів та ентузіастів 
науки, об’єднує їх та спонукає народжувати  
й втілювати ідеї.

На початку червня відвідувачі фестивалю інформаційних технологій та комп’ютерного  
мистецтва De:сoded побачили розробки, представлені в рамках Tech Today Hub. 

Серед них такі:
• Виробництво титанових деталей і сплавів,  

що значно дешевше за аналоги, що є;
• Доступні теплові генератори нового покоління –  

вагомий крок до здешевлення альтернативної 
енергетики;

• Новий спосіб переробляти відходи бактеріями;
• Нові надтверді матеріали;
• Нові біотехнологічні ветеринарні препарати  

для птахівництва.

Більше про Tech Today Hub та все, що на ньому презентують  
українські вчені, можна дізнатися на веб-сторінці проекту:
 http://today.vodafone.ua/posts/category/main/news/techtoday-hub

Tech Today Hub 

На зустрічах Tech Today Hub побували 1500 
учасників, а вчені показали біля 80 розробок. 
Дев’ять вже привернули увагу інвесторів та 
знаходяться у фінальних стадіях підготовки 
інвестиційних контрактів. 

http://vodafone.ua
 http://today.vodafone.ua/posts/category/main/news/techtoday-hub
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Задача Кеплера отримала 
український розв’язок

Tech Today Awards триває
Взяти участь у ньому можуть журналісти, блогери,  
вчені – всі, хто хоче популяризувати науку  
і допомогти зробити ї ї «бестселером».  

Переможців оберуть у двох номінаціях: 

1) найкраще інтерв’ю з науковцем;
2) найкраща стаття про науковий проект. 

Автори найкращих статей отримають цінні подарунки: iPhone 6S  
та сприяння в організації інтерв’ю з Президентом НАН України, 
всесвітньовідомим українським вченим Борисом Патоном. 
А щомісяця визначається найпопулярніша стаття серед читачів. 
Реєструватися для участі в конкурсі можна до 31 жовтня 2016 року. 

Докладніше про конкурс читайте тут: 
http://today.vodafone.ua/posts/category/awards

Об’єднувати вчених та бізнесменів – не єдине, що робить Tech Today Hub. Цей проект пропагує 
українську науку. Для цього в його рамках організатори запустили конкурс Tech Today Awards.  
Мета конкурсу – зробити українську науку цікавою та популярною серед ЗМІ та читачів. 

Нещодавно  
Tech Today Awards  
підбив перші підсумки. 

Серед робіт, обраних читачами 
сайту, найбільшу кількість 
голосів набрала стаття «Задача 
Кеплера отримала український 
розв’язок» Лариси Кіт. 
Автор отримала квитки на концерт 
«Океану Ельзи».

Tech Today Hub 

http://vodafone.ua
http://today.vodafone.ua/posts/category/awards
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Послуги

Смартфони важливіші  
за друзів і батьків?
Телефони з’явилися для того, щоб ми були ближчими  
з родичами та друзями. Але з розвитком пристроїв щось 
пішло не так – тепер «розумні» телефони людям ближче, 
ніж рідня та знайомі. Це встановили фахівці Вюрцбурзького 
університету та Університету Ноттінгем Трент, що на 
замовлення «Лабораторії Касперського» дослідили, які 
гаджети є нашими кращими цифровими друзями.

При цьому про безпеку смартфона 
замислюються вкрай мало людей. На запит 
авторів експерименту свій PIN-код повідомили 
93% опитаних. Отже, кажуть учені, ці учасники 
дослідження готові були передати всі особисті 
дані, що зберігаються на пристрої.

На думку експертів, ми надто сильно 
прив’язуємося лише до смартфонів. 
Дослідники пояснюють це тим, що смартфон 
використовується постійно, він завжди під 
рукою, тому людина відчуває сильну емоційну 
прихильність до пристрою.

37,4%
Для 37,4% користувачів 
смартфон настільки  
або навіть більш високо 
значимий, аніж друзі

29,4%
Так само, як батьків,  
цінують гаджет 29,4%  
опитаних

21,2%
21,2% – ставлять пристрій  
на той самий щабель,  
що й партнера

1,1%
1,1% респондентів заявив,  
що нічого важливішого  
за смартфон у їхньому  
житті немає.

16,7%
16,7% учасників експерименту 
зізналися, що смартфон  
для них важливіший  
за людей у цілому. 

http://vodafone.ua
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Чи знаєтє ви, що...

Чому  
писати SMS за кермом небезпечно
Водії за кермом роблять багато 
дій, які відволікають їх від дороги: 
спілкуються, перемикають музику 
тощо. А ось говорити по мобільному 
й писати SMS їм заборонено. Вчені 
пояснили, чому не треба набирати 
повідомлення під час руху. 

Дослідники Інституту транспорту 
Техаського університету A&M 76 
та Університету Х’юстона провели 
експеримент із 59 добровольцями, 
коли ті їхали по одній і тій самій 
частині шосе, але кожного разу  
в різних умовах. 

Перший раз водії були зосереджені 
на керуванні авто, другий – 
вирішували нескладні задачки, 
третій – відповідали на питання,  
що викликають емоційний відгук,  
а четвертий їм потрібно було 
керувати авто і писати SMS.

Результат – усі три чинники – 
розумова та емоційна активність,  
а також листування – відволікають  
від дороги. Переміщення рук на 
кермі стає нервовим і смиканим, 
але до серйозних наслідків це 
призводить тільки у випадку із SMS. 

Дослідники пояснюють це роботою 
передньої частини поясної звивини 
кори головного мозку.  

Щоб реєструвати помилки, їй 
необхідна інформація двох видів: 
зорова (водій дивиться на дорогу)  
і моторно-сенсорна (руки лежать на 
кермі). Якщо ми не відволікаємося 
на екран мобільника, обмін такою 
інформацією становить замкнутий 
ланцюг. Водії розривають його, коли 
однією рукою кермують, іншою 
натискають на кнопки, кидаючи 
очима на дорогу і телефон.

http://vodafone.ua
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Мобільні поради

Режим польоту: 
що з ним може 
зробити смартфон 

Кожен мобільний 
телефон має  
«режим польоту»,  
який може бути 
корисним не лише  
на борту літака.  

Якщо активувати  
цю функцію,  
пристрій вимикає  
свої радіопередавачі,  
щоб не заважати 
приладам повітряного 
судна.  

Що ж може робити 
смартфон у режимі  
польоту?

Таємно читати 
повідомлення
Сучасні месенджери, 
такі як WhatsApp, 
інформують відправника 
про те, що надіслане ним 
повідомлення прочитали. 
З авіарежимом ви можете 
читати послання так, 
щоб про це не знав 
відправник. Для цього 
перед прочитанням 
просто вимкніть усі 
радіоінтерфейси  
телефона, активувавши 
режим польоту.

Поліпшити  
зв’язок
Якщо ви відчуваєте 
проблеми зі зв’язком, 
наприклад, при наявній 
мережі та активному 
пересиланні даних не 
завантажуються веб-
сторінки, тоді скористайтеся 
режимом польоту.  
Він перезапустить з’єднання 
до стільникової мережі,  
і при цьому не доведеться 
перезавантажувати весь 
телефон.

Захистити  
дітей
Перед тим, як дати 
смартфон дітям,  
активуйте режим польоту. 
Тепер малеча не зможе 
зайти на сумнівні веб- 
сайти або зробити  
дорогі купівлі в іграх.

Збільшити 
автономність
Режим польоту забезпечить 
вам додаткові хвилини 
прослуховування музики  
або читання книги.  
Це особливо актуально в 
районах з поганим покриттям 
або в дорозі. У таких випадках 
телефон витрачає багато 
енергії на пошук базових 
станцій оператора чи 
перемикання між ними.  
В режимі польоту  
телефон не буде зв’язуватися 
зі стільникової мережею.

http://vodafone.ua

