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Emne: Hvordan opnås hurtigt og stabilt internet?

Sendt dato: 0000-00-00 00:00:00

Hændelse #: 1

Indhold:

Hej [FIRSTNAME]

Vi vurderer at der vil gå ca. 5 år før det vil kunne betale sig at blive tilsluttet en fiber, når der er

tale om små og mellemstore boligforeninger/ virksomheder. Fiberen vil ende i jeres

krydsfelt, og data transporteres via jeres eksisterende netværk til lejlighederne/

arbejdspladserne. Hvis netværket er installeret korrekt, er I godt på vej til en fremtidssikret

løsning.

”El Design har i de sidste 10år installeret netværk til

boligforeninger og virksomheder i København”

Hvad gør vi så i mellemtiden?

Det gælder om at have et netværk der er ”up to date”, ellers bliver det forældet. I skal sikre,

at der er stabil adgang til internettet. At virus og fejltilkoblet udstyr ikke kan forstyrre jeres

interne netværk. I dag kan vi med simple tiltag sikre et næsten vedligeholdelsesfrit netværk,

noget som ikke var muligt for få år tilbage.

Vores løsning kan implementeres på få timer i alle boligforenings- og virksomhedsnetværk.

Hvad bruges internettet til nu og i fremtiden?

Netværket skal kunne bruges til det som beboerne/ medarbejderne efterspøger, uden for

mange restriktioner.

De ny teknologier skal være mulige over internettet:

Se DR, TV2 osv. for både børn og voksne.

Se og hør koncerter direkte på din computer som

er tilsluttet dit fjernsyn.

Se fodboldkampe, klip fra målscoringer direkte på

din computer eller fjernsyn.

Se filmtrailer før du skal i biografen og find de

bedste spisesteder.

Lån bøger, musik på det lokale bibliotek via

internettet.

Brug det offentlige digitale signatur til at klare alt fra skat til dagpenge.

Arbejde på tyndeklienter, VPN og fjernskrivebord.

Benyt IP telefoni og videotelefoni til moderne opkald.

Spil online med PC, Playstation osv.

Sørg for at børnene i familien, bliver styrket til fremtiden med mulighed for at bruge

internettet fuldt ud.

 

Hvordan sikrer vi os, at vores netværk er ”up to date”?

Der er 3 ting som sikrer et godt og stabilt boligforenings- og virsomhedsnetværk. Er der

bare et, af følgende punkter der mangler, får I ikke det optimale ud af  jeres fælles netværk.

1. Internetforbindelse: Kan fås som VDSL optil 50Mbit / FWA optil 100Mbit.

2. Fordelingsteknik: Styrer fordelingen af internetforbindelsen til brugerne.

3. Sikkerhed: Kan optimeres ved programmering af jeres eksisterende switch.

Har I udfordringer med driften eller ønsker I at reducere udgifterne?

Hvordan opnås hurtigt og stabilt internet?
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El Design hjælper jer med at finde den bedste løsning og efterfølgende implementer den i

jeres eksisterende eller nye netværk.

De boligforeninger/ virksomheder som El Design har gennemgået, har reduceret

tidsforbruget der benyttes på daglig drift betydeligt. Netværks administratoren, får færre

henvendelser fra beboer / medarbejdere, internettet virker altid, og der er blevet mere tid til

det sjove arbejde. 

”På et år har El Design sikret driften af eksisterende netværk, her

benyttes nuden nyeste teknik til de 19 boligforeninger med i alt 1300

brugere.”

Kontakt os venligst, hvis I også har brug for en GRATIS gennemgang af jeres netværk

eller GRATIS at prøve den nye teknik. Mere information om vores løsning kan

rekvireres.   

Ps. Du er velkommen til at sende denne e-mail videre til andre netværksadministratorer du

kender.

Med venlig hilsen

 Martin Lohse – El Design

+45 3584 1213
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