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Emne: SmartShare Firmware 1.15 og GratisMRTG

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

Hændelse #: 1

Indhold:

Hej [FIRSTNAME]

Dette er det første nyhedsbrev fra El Design her informere vi jer om SmartShare Bandwidth

Manager. Jeg håber at I har stor glæde af routeren og I spare tid på den daglige drift af jeres

netværk. Nyhedsbrevet indeholder følgende information, læs det venligst grundigt

igennem.  Er der spørgsmål er I velkommen til at kontakte mig. (er der kommet ny

administrator af SmartShare giv os venligst besked herom)

Jeres SmartShare Router har fået nyt navn.

Ny firmware release 1.15 til SmartShare Bandwidt Manager.

GratisMRTG overvåger jeres internetforbindelse gratis.

Jeres SmartShare Router har fået nyt navn.

I forbindelse med fortsat udvidelse af produkt serien samt international interesse for

produkterne har det været nødvendig at ændre navene. Jeres router hedder nu SmartShare

FairRouter. SmartShare systems har udvidet programmet med følgende produkter.

SmartShare FairRouter (gamle RM og DT modeller)

SmartShare StraightShaper (transparent uden router)

SmartShare MultilinkBalancer (kan håndtere optil 3 internetforbindelser)

Har I brug for mere information om disse produkter, eller kender nogle som har, er i

velkommen til at kontakte os.

Ny firmware release 1.15 til SmartShare Bandwidt Manager.

De fleste har nok firmware 1.13 installeret, der er kommet en masse forbedringer siden,

især i brugerinterface. Dem af jer som gerne vil vide mere om opdateringerne kan

henvende sig, så sender jeg en manual og svare på spørgsmål.  Blot gå ind og opdatere

jeres firmware og genstart jeres SmartShare FairRouter

Nyt produktnavn vil blive vist på siderne.

Mulighed for overvågning med MRTG af både WAN og LAN.

Statusside viser peak users, så kan i holde øje med om en opgardering er nødvendig.

Hurtigere webinterface, da siderne bliver chaces internt.

DHCPSC udgår og erstattes af MultilinkBalancer.

GratisMRTG overvåger jeres internetforbindelse gratis.

Mange boligforeninger ønsker at kunne udveksle erfaringer omkring fælles

internetforbindelser og netværk. Vi har derfor besluttet at tilbyde denne gratis service, hvor I

får mulighed for at samle viden og løsninger et sted. Desuden kan I gratis få overvåget jeres

internetforbindelse.

I kan se hvor meget jeres forbrug er på hver tid af døgnet, ugen og året.

Hvornår er jeres SmartShare FairRouter genstartet sidst.

Hvornår har internetforbindelsen været nede.

Hvor meget bruger andre boligforeninger.

I kan henvise beboerne, til at se hvornår der er mest fart på UPload og DOWNload.

I kan få jeres egen graf på boligforeningens hjemmeside.

Det er let at tilmelde sig, send en e-mail til mig så kan jeg gøre det for jer hvis jeg har jeres

password. Eller få en udførlig vejledning tilsendt. Se mere på gratismrtg.dk

PS. Tak til de 4 test boligforeninger som allerede er koblet op til gratisMRTG.
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Med venlig hilsen

Martin Lohse – El Design

lohse@eldesign.dk
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