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Emne: Ny firmware 2.2.2 fra SmartShare med Help menu

Sendt dato: 2011-06-08 23:30:06

Hændelse #: 8

Indhold:

Hej [FIRSTNAME]

Så kom SmartShare Systems igen 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 2.2.2 til SmartShare FairRouter og StraigtShaper.

Opdaterings service og rough DHCP.

Ny hjemmeside.

Ny firmware release 2.2.2, til SmartShare FairRouter og StraigtShaper.

Nu er der direkte adgang til manualen fra GUI i SmartShare menuen, ved at trykke på ?

tegnet hentes automatisk den seneste PDF version af manualen.

Under system menuen hvor du løbende opdatere jeres firmware, kan man se om I kører

den seneste version. Ved at trykke på linket kommer i direkte til SmartShare hvor I kan se

hvilke ændringer som er blevet lavet i den seneste firmware version.

Få en e-mail når der opdages fejl på jeres SmartShare, ved at opsætte denne funktion får i

besked hvis der er Rough DHCP servere på netværket eller jeres bruger licens overskrides.

Hvis I benytter extra shaping for filsharing får I ligeledes besked hvis den er aktiv.

Opdaterings service.

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.”

Ny hjemmeside.

Vi er glade for at kunne lancere vores ny hjemmeside, vi håber at den samtidig er blevet

mere overskuelig og brugervenlig. Dele af indholdet er stadig det samme, men vi

gennemgår alt indenfor nærmere fremtid, således vil alt snart være up to date.

Se den nye hjemmeside www.eldesign.dk

Vi har valgt at hoste vores hjemmeside hos CloudAccess.net for at sikre øget stabilitet.

 

Med venlig hilsen

Martin Lohse
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