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GhostDHCP.
Når der optræder problemer i jeres netværk, kan det skylde at en
person som har koblet en trådløs router forkert til netværket. Derved er
den skyld i periodiske fejl på jeres lokal netværk. Fejlen optræder ved at
andre ikke kan komme på internettet. Det der i praktisk sker, er at der er
flere enheder som prøver at give adgang til internettet, men når en
anden beboer får fat i den forkerte enhed er der ikke internetforbindelse
til stor irritation.
Det er svært at finde frem til den som har lavet fejlen, deres computer
virker måske fint, og derfor opdager de ikke selv fejlen. Det er mange
gange en tidskrævende affære som mange bruger flere timer på før
fejlen er fundet.
De nyeste firmware opdateringer til jeres switche, giver mulighed for at
sikre mod GhostDHCP også kaldet ”rogue DHCP server”.
Vi benytter os af en anden teknik end DHCP snooping, derfor kan
det lade sig gøre at sikre på jeres eksisterende switch effektivt.
Har I i forvejen en SmartShare FairRouter, kan overvågning af ”rogue DHCP server” let aktiveres, så får i
besked når der bliver udstyr koblet forkert til.

Port separation.
Det sker hurtigt når det først sker, en computervirus eller computerorm spredes via det interne netværk til
alle computerne. Derfor skal jeres switche sikres, og derved mindskes risikoen betydeligt for spredning af
computervira og computerorme. Den måde som I let kan tjekke på om jeres netværk er sikkert på, er ved at
se om der er adgang til andre computere på netværket. Det kan være at du kan komme ind og se hvad
naboen har liggende på sin computer, eller du kan se login skærmen på andre trådløse routere.
Det er vigtigt at få opdateret jeres switch så I er sikret, det gøres ved at opdatere firmware samt
programmere switchen, så den beskytter jeres netværk maksimalt.

Opdatering og programmering af switche.
El Design er autoriseret af HP til at sælge deres udstyr. Vi kan derfor rådgive jer om hvordan I sikre jeres
netværk bedst muligt.
I kan sikre jeres boligforeningsnetværk eller virksomhedsnetværk på 2 måder:
•

•

Køb færdig pogrammeret HP Procurve switch, som I selv montere. Benyt jer af vores pakke tilbud
med nye patchkabler cat 5e samt udførlig monteringsvejledning. Patchkabler trænger normalt til
udskiftning når de er mellem 5-10 år gamle. Vi er klar ved telefonen hvis der skulle opstå problemer.
Vi kan selvfølgelig også komme og udfører installationen hos jer.
I kan også få jeres eksisterende switche opdateret og pogrammeret. Vi kommer ud til jer efter aftale
og udfører arbejdet i hele stor København til fast pris.

Der er mulighed for at prøve, en komplet løsningen gratis I 7 dage, kontakt os venligts herom.
Med venlig hilsen
Martin Lohse – El Design
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