
Si.mobil Slovenija in RealNetworks razvila novo glasbeno storitev »Power 
Music Service« 

 
- Podjetje RealNetworks je v okviru svoje 4-letne pogodbe s skupino mobilkom 
austria razvilo že drugo glasbeno storitev in tako nadaljuje s svojo rastjo v Srednji in 
Vzhodni Evropi.  
- Naročniki Si.mobila lahko izberejo t. i. »All you can eat« paket z vsemi vključenimi 
storitvami.  
- Podjetje RealNetworks je razvilo glasbene storitve v 13 državah po vsem svetu. 

 
Salzburg (Avstrija) in Seattle (ZDA), 12. november 2009 – RealNetworks, podjetje za 
digitalno zabavo in storitve, je v sodelovanju s Si.mobilom, članom skupine mobilkom 
austria, razvilo novo Si.mobilovo ponudbo glasbenih storitev. 8. novembra 2009 je podjetje 
RealNetworks omogočilo nadgradnjo Si.mobilove tehnološke platforme, dodalo številne nove 
storitve ter jih povezalo z mobilnim in računalniškim funkcionalnim zaslonom podjetja 
RealNetworks. To je že drugi projekt RealNetworks v okviru štiriletne pogodbe s skupino 
mobilkom austria, ki bo 600.000 naročnikom Si.mobila omogočil dostop do najnaprednejših 
glasbenih storitev v Evropi. 
 
»Naše sestrsko podjetje A1 iz Avstrije je zabeležilo precejšnjo rast glasbenih prenosov in 
števila naročnikov, zato smo tudi mi nestrpno pričakovali uvedbo novih glasbenih storitev, ki 
temeljijo na tehnologiji podjetja RealNetworks,« je komentiral Peter Curk, direktor 
marketinga, Si.mobil. »Tehnologija podjetja RealNetworks omogoča jasno in preprosto 
navigacijo ter omogoča zelo fleksibilne cenovne modele za naše naročnike. Brez dvoma 
njihova ponudba predstavlja odskočno desko za uspeh na trgu glasbenih storitev,« je zaključil 
Curk.  
 
Si.mobil ponuja zaokroženo ponudbo storitev pod imenom ORTO MUZIQ, ki vključuje 
neomejeno glasbo, brezplačne medomrežne klice, 1001 SMS, 1001 MMS, dostop do 
Vodafone live! Portala in prenos 100MB podatkov za €15 na mesec. Naročniki lahko izberejo 
tudi dostop do prenovljenega MUZIQ portala, kjer lahko na svoj osebni računalnik ali 
dlančnik naložijo cele melodije različnih žanrov in izvajalcev.   
 
»Veseli nas, da lahko naročnikom Si.mobilovega paketa ORTO MUZIQ ponudimo enake 
inovativne rešitve kot naročnikom A1, ki tovrstne storitve uporabljajo od avgusta letos. Naš 
načrt je ponuditi tovrstne storitve v prihodnje tudi drugim operaterjem skupine mobilkom 
austria v ostalih državah Srednje in Vzhodne Evrope,« je dodal Andreas Spechtler, direktor 
tehnoloških proizvodov in storitev za Evropo, Afriko in Bližnji vzhod, RealNetworks.  
 
Tehnologija RealNetworks podpira glasbene storitve, ki omogočajo mobilno glasbo stotinam 
milijonov naročnikov v Evropi. Mednje sodijo naročniki A1 (skupine mobilkom austria) v 
Avstriji ter glasbene trgovine Vodafone v devetih državah kot so Velika Britanija, Irska, 
Portugalska, Nemčija, Italija, Grčija, Nizozemska, Romunija in Španija. 
 
Kot ponudnik glasbenih storitev mobilnim operaterjem, RealNetworks ponuja tehnologijo, ki 
omogoča naročnikom preprosto iskanje, prenos in poslušanje glasbe na mobilnih napravah in 
osebnih računalnikih. Glasbene storitve RealNetworks so del ponudbe 14 ponudnikov 
komunikacijskih storitev v 13 državah po svetu.  
 



Ponudba internetnih servisnih storitev RealNetworks je trenutno vključena v ponudbo 83 
različnih mobilnih operaterjev v 45 državah po svetu, ki je na voljo 785,5 milijonom 
naročnikov. RealNetworks ponuja mobilnim operaterjem zaokroženo izbiro mobilnih storitev 
kot so glasba, video ter storitve po meri, kot so na primer melodije, predigre, video zvonjenje 
in storitve za sporočila. 
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O podjetju RealNetworks 
RealNetworks Inc. omogoča storitve digitalne zabave potrošnikom s pomočjo osebnega 
računalnika, prenosnih glasbenih predvajalnikov, domače zabavne tehnologije ali mobilne 
telefonije. Real omogoča prenos medijskih kategorij od leta 1995 in ostaja vodilno podjetje na 
trgu s svojimi inovativnimi proizvodi in storitvami, ki obsegajo: RealPlayer®, prva množična 
medijska aplikacija za prenos spletnih video vsebin na mobilne naprave. Rhapsody® digitalna 
glasbena storitev prinaša katalog več kot 8 milijonov skladb uporabnikom doma, na delu ali 
na poti. Game-house.com je vodilni portal za spletne igre. Real ponuja tudi številne zabavne 
mobilne aplikacije kot so predigre in melodije, ki jih ponujajo potrošnikom s pomočjo 
brezžičnih ponudnikov po svetu. Več o podjetju RealNetworks lahko poiščete na: 
www.realnetworks.com/company  
 
Si.mobil, član skupine mobilkom austria 
Skupina mobilkom austria je vodilni ponudnik mobilnih storitev v Srednji in Vzhodni Evropi. 
Skupina povezuje več kot 18 milijonov mobilnih uporabnikov v 8 državah. Skupina 
mobilkom austria obsega mobilne operaterje mobilkom austria, Mobiltel v Bolgariji, Velcom 
v Belorusiji, Vipnet na Hrvaškem, Si.mobil v Sloveniji, mobilkom liechstenstein, Vip mobile 
v Srbiji in Vip operator v Makedoniji. 
Februarja 2001 je skupina kupila večinski delež podjetja Si.mobil, ki je bilo ustanovljeno 
marca 1999 kot prvi slovenski ponudnik mobilnih storitev. Od maja 2006 ima mobilkom 
austria 100% lastniški delež v podjetju Si.mobil.  
Partnerski dogovor s podjetjem Vodafone je bil pomemben korak na poti uveljavitve 
Si.mobila kot cenovnega vodje, ki ponuja globalne proizvode in storitve. 
Si.mobil je bil prvi slovenski operater, ki je svojim naročnikom ponudil GPRS storitve in 
eden prvih svetovnih operaterjev, ki so ponudili tehnologijo EDGE.   
 
### 
 
RealNetworks, RealArcade, Rhapsody, RealPlayer in Real logo so zaščitene blagovne znamke 
podjetja RealNetworks, Inc. ali njegovih hčerinskih podjetij.  Vse ostale blagovne znamke, 
imena podjetij ali proizvodov so last njihovih lastnikov. 
 
 


