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Vinter nyhedsbrev
Så er vinteren rigtigt slået til, frostvejr og koldt er det blevet. Så nu er det tid til at surfe 
rundt, og bruge lidt ekstra tid på internettet. Mange af mine boligforeninger har i løbet 
af foråret og sommeren benyttet tilbuddet fra TDC om gratis/billig oprettelse af fiber. 
Jeg spurgte nogle stykker om de ville komme med en kort udtalelse om deres 
installation, og det ville de gerne.
 
De fleste boligforeninger har valgt at hæve månedsprisen til 100-150 kr, som stadig er 
billigt for en super hurtig internetforbindelse.
 
Er der kommet ny administrator af jeres it i boligforeningen, så husk at give os besked.
 
Jeg vil her forklare lidt om samtidsfaktor og 
opgradering, som jeg løbende får spørgsmål 
om.
 
Hvis I kigger på jeres smartshare, kan I hurtigt se 
hvilken hastighed I har pr. aktiv bruger. Ved at se på 
den øverste graf i brugerinterfacet, kan I hen over tid 
se at graferne blå og lyseblå går op og ned. Når du 
oplever den laveste værdi kan det betragtes som 
den hastighed brugerne oplever i primetime. 
 
I følgende eksempel er lyseblå ca. 10 Mbit og blå 
20Mbit. Dette er en pæn hastighed pr. bruger, men 
de ønskede alligevel at opgradere med yderlige 100 
Mbit, herefter kunne det konstateres at de i stedet 
havde henholdsvis 110 Mbit og 120 Mbit til rådighed 
til download.
 
Derfor kan I direkte beregne hvilken effekt en opgradering har for jer, ved at se i 
brugerinterfacet. Hvis I er i tvivl er I altid velkomme til at kontakte os.
 
Med venlig hilsen
 Martin Lohse - El Design
 
UDTALELSER
 
Vi er 20 lejligheder i en andelsboligforening, som  i 4 m åneder har kørt m ed en 
fiberløsning bestående af 75 Mbit i up- og dow nload, en Sm artShare Fairrouter og to 
sw itches.
“Alt kører 100% som det skal. Alle kan streame film, downloade musik m.m. uden problemer. Den 
eneste udfordring i starten var opsætning af enkelte beboeres "håbløse" trådløse routere.
Martin fra ElDesign har under hele forløbet ydet en helt ekstraordinær indsats og vi kan derfor 
VARMT anbefale ElDesign.”
Mvh Helle Harboe, AB Grundtvigsvej, Frederiksberg.
 
Der er 14 andelshavere og 5 erhvervslejem ål,  fiber 50/50 Mbit, Sm artShare FairRouter
“Martin og El Design hjalp vores lille andelsboligforeningen dels med rådgivning og dels med 
implementering af en fælles fiberinternetforbindelse til vores andelshavere og vores erhvervslejere i 
starten af 2013. Vi fik dermed etableret en hurtigere, mere stabil og billigere internetforbindelse, hvad 
vi i dag alle er meget tilfredse med. Vi kan med andre ord varmt anbefale at lave fællesløsninger i 
andelsforeninger med El Designs ekspertise." 
- Matias, bestyrelsesmedlem i AB Ørsted, København. 
 
Vi er 64 lejligheder, fiber 100/100 Mbit, Sm artShare FairRouter.
“Der er ingen tvivl om, at vores opgradering til fiber har givet en markant forbedring af nettets 
kapacitet. Det er nu også muligt at streame film i de bedste opløsninger uden at nettet er en 
flaskehals.“

Mvh Hans-Christian, AB Positiv, Christianshavn 
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