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Kort om SmartShare Bandwidth Manager.
SmartShare Bandwidth Manager sikre stabil adgang til Internet, når 
mange deler internetforbindelse. Den er velegnet til boligforeninger, 
skoler, institutioner og virksomheder af alle størrelser. 

SmartShare fordeler båndbredden, så alle har lige stor glæde af 
internetforbindelsen, og at overskydende båndbredde bliver fordelt, til de 
beboere/medarbejdere som har ekstra behov. Derved kan jeres 
internetforbindelse udnyttes 100% uden at den enkelte mister hastighed 
eller båndbredde. Måske kan I oven i købet spare en opgradering af 
jeres internetforbindelse. 

Det er vigtigt at fordele båndbredden ellers vil flere beboer/ medarbejder 
opleve at internetforbindelsen er langsom. Med en Bandwidth Manager 
er I sikret en stabil og fleksibel løsning. 
Læs også vores dokument ”Hvem stjæler båndbredden?”

SmartShare virker med alle typer af computere, tynde klienter, platforme og pogrammer som windows, linux, 
mac, playstation, x-box, Philips netradio, IP-telefoni, ip-tv osv. Den kan benyttes på både ADSL, SDSL, 
VDSL, FWA og fiberforbindelser med en hastighed på helt op til 100 Mbit fuld duplex (200 Mbit). Desuden 
kan den anvendes til multiplex internetforbindelser med 3 WAN.

SmartShare er også særdeles god til Internetforbindelser, med lav hastighed eller som benyttes af mange. 
Eks. på skibe hvor internetforbindelse kommer vha. satellit med en lav hastighed på 256/64 Kbit. eller 
mindre.

SmartShare produkter.
SmartShare Bandwidth Manager findes i 3 produkt linier, baseret på SmartShare fordelings teknik.

● SmartShare FairRouter
● SmartShare StraightShaper
● SmartShare MultilinkBalancer

SmartShare FairRouter, leveres både som desktop (300 Series) eller 1U 19” rack model (1000 / 5000 
Series) som kan håndtere fra 20-5000 lejligheder/ brugere. Der er indbygget en router, som erstatter jeres 
eksisterende router.

SmartShare StraightShaper, leveres som desktop (300 Series) eller 1U 19” rack model (1000 / 5000 
Series) som kan håndtere fra 20-5000 lejligheder/ brugere. Den er uden router, og implementeres i jeres 
netværk mellem router og switch.

SmartShare MultilinkBalancer, leveres med 2 eller 3 WAN porte (2000 / 3000 Series), for tilslutning af flere 
internetforbindelser. Den 19” rack model kan håndtere fra 50-500 lejligheder / brugere. Der er indbygget en 
router, som erstatter jeres eksisterende router.

Alle kan udvides med logning som overholder logningsbekendtgørelsen.

Datablade kan finde på www.eldesign.dk

GratisMRTG.
Vi tilbyder gratis løbende forbrugsmåling på jeres internetforbindelse, når I køber en SmartShare Bandwidth 
Manager hos os. I er altid velkommen til at benytte vores forum.
Link: http://gratismrtg.dk/

Prøv en SmartShare Gratis og få en analyse.
Prøve en SmartShare Bandwidth Manager gratis 1 uge, og mærk 
selv forskellen, den kan hurtig opsættes i alle typer netværk uden 
at ændre jeres opsætning.

Samtidig kan vi tilbyde gratis forbrugsmåling og efterfølgende 
analyse af jeres internetforbrug. Dette tilbud gælder alle 
boligforeninger, skoler, institutioner og virksomheder i Danmark.
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