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Emne: Ny firmware 2.3 fra SmartShare giver flere flows.
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Hej [FIRSTNAME]

Jeg vil lige benytte chancen til at sige velkommen til de mange nye brugere af SmartShare

FairRouter. Dette er vores nyhedsbrev der oplyser om nye Firmware til jeres FairRouter.

Måske har I allerede den nyeste, hvis det er kort tid siden jeg har installeret den, ellers kan I

hurtig se det ved at logge ind i kassen.

Ny firmware

Ny firmware giver mulighed for støre antal flows pr. burger. SmartShare systems har valgt

øge flows, således regulere brugeren ikke længere på flows med mindre at routeren løber

tør.

 

For meget filshare i boligforeninge?

Hvis I har problemer med filshare, kan I opsætte begrænsninger på flows under avarnce.

Her sættes det typisk op på følgende måde afhænig af hvor stor en begrænsning I ønsker.

Brug ”Default” og sæt kryds i ”Extra Shaping of Users with Many Flows”. Så er det problem

løst, og der vil være lidt mere båndbredde til dem der bare sufer, ser videoer eller hører

netradio.

Flows Threshold: 400 (flows)

Duration Treshold: 300 (sekunder)

Max. Download Rate: 2000 (Kbit)

Max. Upload Rate: 500 (Kbit)

Release Delay: 300 (sekunder)

Der er stadig salg I SmartShare FairRouter og StraigtShapper.

Der er mange boligforeninger der stadig ikke har investeret i en intelligent router, og vi får

derfor stadig løbende henvendelser fra flere boligforeninger som er interesseret i produktet.

Vi kan nu mærke at mange er begyndt at bruge mere tid bag computeren da det er blevet

efterår, Fælles for dem alle er at de ønsker et stabilt internet, hvor man både kan surfe og

arbejde online hjemmefra. Nogle boligforeninger overvejer fiber, og her sikre SmartShare

FairRouter stadig den bedste femkommelighed. Husk at jeres router kan klare en

forbindelse optil 100/100 Mbit.  

SmartShare Systems udvikler løbende nye modeller, og nu er de kommet op I Gbit

hastigheder på deres FairRouter og StraigtShapper. Det er typisk store boligforeninger,

skoler og virksomheder som har problemer med fremkommelighed, som vælger en Gigabit

SmartShare løsning.

Jeg fik et godt spørgsmål fra en boligforening som havde en SmartShare FairRouter

1020.

De havde et godt stykke tid oplevede at deres FairRouter var ustabil fra tid til anden. Nogle

beboer kunne ikke komme på nettet.

Jeg viste at deres switch var up to date med GhostDHCP konfigureret på deres HP switch.

Så jeg begynde at kikke nærmere på deres FairRouter for at analysere fejlen. Jeg kunne

hurtigt konstatere hvad problemet var. De havde mange flere enheder/computere koblet på

end de 20 som max. måtte være, de skulle derfor enten melde ud til at alle skulle bruge

router eller opgardere deres SmatShare Fairrouter licens. De var så glade for løsningen at

de valgte at opgardere deres licens, og på den måde sikre stabilitet.

Er der problemer med jeres SmartShare selv om den er gammel?

Hvis I oplever problemer med jeres SmartShare FairRouter skal I altid kontakte mig, også

selvom den efterhånden er gammel. Den skal køre stabilt, det er jo et kvalitets produkt I har

Ny firmware 2.3 fra SmartShare giver flere flows.
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investeret i:-). SmarShare Systems gør alt for at deres produkt er stabilt og giver stadig

gratis de nye forbedringer som der udvikles. Det eneste I skal gøre, er at opgardere jeres

router løbende, det er gratis.

 

Filbert nyt børenefilter til børnes computer!!

Filbert hvad er nu det for noget. Det er et nyt børnefilter til jeres børns computer, det sikre at

børn ikke navigerer til side, med indhold som ikke er alders svarende. Det sikre også at

børn ikke får virus på deres computer. Det er gratis i hele testperioden så prøv det nu her:

www.boernefilter.dk
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