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Emne: Ny firmware 1.20 fra SmartShare giver mulighed for backup.

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

Hændelse #: 7

Indhold:

Hej [FIRSTNAME]

Så er SmartShare Systems igen kommet med flere forbedringer til jeres SmartShare

produkt.

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

Ny firmware release 1.20 til SmartShare FairRouter og StraigtShaper.

Opdaterings service og rough DHCP.

Spørgsmål.

Ny firmware release 1.20, til SmartShare FairRouter og StraigtShaper.

Der er mange som har efterlyst at kunne tage en backup af konfigurationen på deres

SmartShare router, det er nu muligt. Tag en backup til jeres pc, og gem den et godt sted,

hvis I så kommer til at lave rod I konfigurationen kan den hurtigt installeres igen.

Der er også kommet en bedre system log, og events kan blive sendt til jeres e-mail

adresse. Det er ikke så tit at I kikker på den, nu kan I få besked om alle events på e-mail,

eks. Rough DHCP, extra shaping, NTP time, users.

Opdaterings service og rough DHCP.

Jeg vil igen benytte chancen for at reklamere for vores billige opdaterings service til 1.000

kr. pr. år. Her sikre vi at jeres SmartShare har den nyeste Firmware, at den altid er

konfigureret korrekt, at der er taget backup af hele konfigurationen.

”Jeg har lige haft kontakt med en boligforening som havde indstillet upload hastigheden alt

for lavt, og de havde i over et halvt år ikke haft fuldt udbytte af deres internetforb indelse. De

blev meget galde efter at have fået indstillet deres SmartShare FairRouter korrekt.”

Spørgsmål.

Hvad er et flow?

Når man med en web-browser går ind på en hjemmeside, åbner web-browseren et flow til

hver server, den udveksler data med. Typisk er der en server til teksten, en anden til

billederne på siden, en tredje til reklamerne osv. En web-browser åbner typisk omkring 50

flows, når man går ind på en hjemmeside som www.politiken.dk eller www.dr.dk.

Kan vores internetforbindelse bruges til vores nye vaskesystem?

Ja, I kan benytte jeres eksisterende internetforbindelse til både vaskesystem, server, og

fælles internet på samme tid. Det kræver bare at den konfigureres til det, det kan vi være

behjælpelige med. Hvis I har brug for at få trukket nye netkabler i forbindelse med

installationen af vaskesystemet hjælper vi også gerne med det.

Med venlig hilsen

Martin Lohse
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Kontor: Messinavej 12 st., 2300 København S.

+45 3584 1213 / kontakt@eldesign.dk
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