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Emne: NY FIRMWARE [SmartShare er blevet meget federe.]
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Hændelse #: 2

Indhold:

Hej [FIRSTNAME]

I vores fremtidige nyhedsbreve om SmartShare Bandw idth Manager, vil vi hver gang tage spørgsmål

op, som løbende melder sig fra virksomheder og boligforeninger. Vi vil også komme med tip om

optimering af indstillinger til jeres SmartShare.

Kunne I have lyst til at deltage med at lave en ”Case Story”, med den SmartShare løsning som El Design

har leveret til jer. Vi ville blive galde hvis I har lyst. Se evt.

link.http://smartshare.dk/da/loesninger/referencer/skoler-og-institutioner/

(Er der kommet ny administrator af SmartShare er det vigtigt at giv os besked herom).

Nyhedsbrevet indeholder følgende information.

Ny f irmw are release 1.17/(1.16) til SmartShare Bandw idt Manager.

Billig opdateringsservice til jeres SmartShare

Optimering af indstillinger.

Spørgsmål.

Ny firmware release 1.17/(1.16) til SmartShare Bandwidt Manager.

Der er kommet en række nye funktioner som mange af jer kan få glæde af. Den vigtigste er at der nu er

kommet meget mere infomation, via grafisk interface kan du nu holde øje med aktiviteten på

internetforbindelsen.  Eks. Om der er koblet udstyr forkeret til netværket, hvor meget overskuds

kapacitet (upload /dow nload) der er tilbage, hvem bruger mest trafik og hvor meget. Kik selv rundt I det

nye bruger interface.

Billig opdateringsservice til jeres SmartShare.

Vi tilbyder nu en opdateringsservice til jeres SmartShare. Vi sikre at jeres SmartShare er opdateret med

den nyeste f irmw are, vi optimere løbende de nødvendige indstillinger så den er indstillet optimal for lige

netop jeres virksomhed eller boligforening. Det hele sker via f jernkontrol, og efterfølgende giver vi

besked om hvilke indstillinger som er tilpasset, vi giver også besked hvis vi opdager

uregelmæssigheder.

Når I tilmelder jer vores opdateringsservice giver vi samtidig 15% rabat på vores timepris og 5% rabat

på vort tilbudsarbejde, når vi skal udfører ændringer på jeres netværk.

Det koster 1.000 kr. pr. år for boligforeninger og 1.500 kr. pr. år for virksomheder optil 100 brugere. Har

I f lere SmartShare/ brugere kontakt os venligst for et tilbud. Aftalen skal opsiges seneste 14 dage før

udløb, da aftalen ellers automatisk forlænges med et år.

Priserne er inkl. 25% moms.

Ønsker I at tage imod tilbudet, skal I sende en e-mail til lohse@eldesign.dk og tilmelde jer. 

Vi fortsætter selvfølgelig vores gratis telefon og e-mail support for alle.

Optimering af Indstillinger.

I version 1.15 blev der lanceret en ny feature, den giver jer mere båndbredde, når jeres SmartShare

FairRouter er koblet sammen med en xDSL forbindelse.

Før skulle I indstille upload/dow nload til max. Hastigheden * 0,8. Nu er det muligt at indstille til max.

Hastigheden * 0,9 hvis I samtidig vælger DSL i dropdow n boxen neden for. Det vil giver jeg optil 8%

mere båndbredde afhængig af hvordan nettet bruges.

Det er vigtigt at lave den optimering, da jeres upload hastighed har stor betydning for dow nload

hastigheden.

Spørgsmål.

Vi har løbende fået spørgsmål om det er sikkert, at der er adgang til routeren fra internettet? Både ja og

nej, hvis der kommer uønsket adgang til routeren er det muligt at ændre i den konfiguration som er lavet.

Der er 4 forskellige måder som I kan sikre jer på:

Lave et svært brugernavn og passw ord.

Ændre management poten til 8080 (logind med eks. http://ipnummer:8080)

I kan evt. begrænse adgang ved at sætte de offentelige ipnummer ind, som routeren skal kunne

administreres fra.
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Med venlig hilsen,

Martin Lohse - El Design
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