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Hændelse #: 3

Indhold:

Hej [FIRSTNAME]

Ny firmware fra SmartShare viser en virksomhed i fuld udvikling.

SmartShare har i de sidste måneder arbejdet på at indtage det tyske marked, og de har nu

indgået aftale med ALLNET om salg af deres produkter. Alle producenter ved at fremtiden er

at regulere på båndbredden, og de som vinder kapløbet, er dem med den bedste teknik.

Her står SmartShare rigtig godt med deres patenterede teknik. Nedenfor kan du se hvilke

forbedringer som er kommet I den nye firmware, det er som altid vigtigt at I får opdateret

jeres SmartShare router.

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

Nyhedsbrevet indeholder følgende information.

Ny firmware release 1.18 til SmartShare FairRouter.

Nye switche med sikring mod ghostDHCP.

Optimering af indstillinger.

Spørgsmål.

Ny firmware release 1.18 til SmartShare FairRouter

Efter opdatering af jeres SmartShare, er det nu muligt at ændre parameter uden at skulle

genstarte den. Det giver mindre nede tid når der skal laves ændringer, en stor fordel for

brugerne. Der er nu mulighed for at indsætte lokale tidszoner i systemet, det letter

overblikket når I skal se forbruget på forbindelsen. Har I ikke fået jeres router med

på www.gratismrtg.dk endnu så skynd jer at sende en mail til mig, så kommer I også på.

Måske har nogle af jer opdaget at graferne ikke altid passer, det skyldes at forbindelsen til

SmartShare til tider blev afbrudt, det skulle gerne være rettet i den nye version.  Desuden er

der rettet en håndfuld små fejl, så skynd jer at få den opdateret.

Nye switche med sikring mod ghostDHCP.

Husk at vi tilbyder at få opdateret jeres eksisterende switch, eller at I kan købe en ny. Det er

vigtigt hvis I oplever at i får ”Rogue DHCP” fejl på jeres SmartShare, det kan du se på jeres

status eller charts siden.  I spare også penge på strømregningen hvis I vælger en ny switch

typisk 1000 kr. pr. år/ pr. switch.

Optimering af Indstillinger.

I version 1.17 blev der lanceret en ny feature, den giver mulighed for at overvåge om der er

Rogue DHCP servere i jeres netværk. Denne funktion kan I let aktivere på siden Advanced,

under sæt hak i DHCP Server Dector. Herefter vil SmartShare registrere om der er uønsket

servere i jeres netværk. Det betyder en del for stabiliteten da en server kan forsage at nettet

bryder ned. Det sker typisk i perioder på 1-2 timer, en gang i mellem, derfor er det svært at

finde frem til. Men SmartShare har gjort det let for jer.

Spørgsmål.

Vi har løbende fået spørgsmål om videoklip og live tv fra DR på en SmartShare. Hvorfor

virker det kun nogle gange?

Der er mange faktorer som kan skyldes at det ikke virker, tit at DR’s server overbelastet
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gerne mandag når alle skal se forbrydelsen kl. 21-23. Men der kan være andre fejl, det kan

skyldes jeres trådløse netværk. Prøv at forbinde computeren direkte til jeres netstik via

kabel, og se om det løser problemet. Hvis problemet er løst når den forbindes direkte skal

det trådløse netværk optimeres.

Følgende tip til optimering:

Brug MAC adressen på din trådløserouter, for at spærre for uønsket adgang.

Skift kanal på din router.

Sæt kryptering ned i sikkerhed for at opnå større båndbredde og mindre forsinkelse i

netværket.

Det er på eget ansvar at sætte kryptering ned, men det kan hjælpe. Personligt ser jeg det

ikke som et stort sikkerheds hul, da netbank osv. også b liver krypteret på computeren.

Med venlig hilsen,

Martin Lohse
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