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Sommer nyhedsbrev fra El Design, ny trend og ny firmware 3.3.
 

Sikke en fantastisk sommer vi får i år, der blive ikke meget tid til at sidde foran 
computeren. Men jeg har et par vigtige nyheder, som i skal bruge I jeres overvejelser 
her til efteråret. Så brug venligst lidt tid på at læse dette nyhedsbrev.
 
(Er der kommet ny administrator, for jeres SmartShare FairRouter er det vigtigt at giv os 
besked her om)

Ny trend.
Jeg kan nu se, at det for mange boligforeninger vil det være slut, med at kunne tilbyde 
beboerne fælles internet til 50 kr/md. Der er kommet netflix, viaplay, tv2, osv. det er 
alle tjenester som mange beboer begynder at benytte og de kommer i bedre og bedre 
billedkvalitet. Det stiller nye krav til jeres fælles internetforbindelse som hurtigt løber tør 
for kapacitet.
 
Den billigste private ADSL forbindelse ligger idag i omegnen af 200 kr. /md. Derfor kan 
I stadig spare penge og få hurtigt internet, der yder bedre end den billigste ADSL 
forbindelse, når I vælger fiber. Fiber giver en lang række fordele, herunder mindre 
roundtrip time, bedre oppetid, mindre pakketab, fuld duplex, alt i alt den rigtige løsning 
for jer som boligforening.

SmartShare FairRouter.
I har alle en SmartShare FairRouter, den kan håndtere op til 100 Mbit i begge 
retninger, derfor kræves der ikke nyt udstyr for at kunne vælge fiber. Jeg har været 
med til at lægge fiber ind i 3 eksisterende boligforeninger i løbet af foråret, de har alle 
endt med en pris mellem 100 - 200 kr. pr. beboer. De har valgt en fiber på alt mellem 
50-100 Mbit full duplex. 

"Jeg skal hilse og sige at de har oplevet et stort løft i kvalitet og performance."

Boligforeninger der allerede har 100 Mbit fiber se her.
Til jer der allerede har 100 Mbit fiber, er det måske tid til at opgradere. Om I har haft 
fiber 1, 2 el. 3 år har ikke det store at sige, for jeres fiber udbyder vil geren binde jer 
igen. 

Så ved at gå ind og genforhandle kontrakten kan I opnå følgende fordele: højere 
hastighed og lavere pris, (ja du læste rigtigt) til gengæld vil de gerne ha lov til at 
binde jer for 3 år igen. Normalt fra den dato hvor I forhandler den nye kontrakt, men det 
synes jeg er en god deal.

SmartShare tilbyder trade in.
De fleste af jer har haft SmartShare i mange år og jeg ved at I er virkelig glade for den 
og teknikken der sikre “internet der virker” til alle. 

SmartShare følger selvfølgelig udviklingen og i dag sælger de løsninger som køre i Gbit 
hastigheder, og deres løsninger er i brug over hele verden. Førhen har det ikke været 
muligt, at flytte de dyrt købte licenser til en ny enhed, dette har heldigvis ændret sig. 
SmartShare tilbyder nu, alle der opgradere deres hardwareplatform kan få flytte 
licenserne. Det vil sig om I har brug for 200Mbit, 500Mbit el. 1Gbit hardware, koster det 
jer kun 5.000.- at flytte alle licenserne uanset antal, dertil kommer prisen for hardware. 
Kontakt os venligst for uforpligtende tilbud. 

“Så overvejer I om 100 Mbit filber skal erstattes med hurtigere hastighed, må I endelig 
sige til.”

Ny firmware 3.3
Der er kommet ny firmware 3.3 til jeres SmartShare, jeg vil anbefale alle at få opdateret 
deres SmartShare snarest. Jeg ved at en del boligforeninger har sprunget efterhånder 
har spunget over mange gange. Hvis I har brug for hjælp med at få opdateret jeres 
SmartShare må I endelig sige til.
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