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Fælles internet, standart netværks installation for boligforeninger  .  

Intranet (lokalnetværk i boligforeningen)
Kabelsystem UTP. Cat. 5e MOLEX kabelsystem.
Netværkstype Fast Ethernet.
Netværks topologi Star / Extended Star
Hastighed 100 Mbit (1 Gbit)
Ethernet switch HP Procurve 10 / 100 / 1000 Mbit.
Router SmartShare FairRouter m. 200 Mbit trougput.

Internetforbindelse. (eksternt netværk til boligforening)
Netværksmodem typer og Internethastighed (download/upload)

ADSL optil 20/ 2 Mbit
VDSL optil 20/ 10 Mbit
SHDSL optil 20/ 20 Mbit
FWA optil 155/ 155 Mbit
Fiber optil 1/ 1Gbit

Installation i lejlighed
Montering af stik type UTP RJ 45 I førstkommende lokale indenfor 2 m.
Fremføring af netværksledning hvid, lysegrå eller grå ledningskanal.

Installation i fælles arealer
Fremføring af netværksledning hvid, lysegrå eller grå ledningskanal.
Hovedkrydsfelt (0 - 60 lejligheder) valgfri placering (max. 70M fra lejlighederne)
Underkrydsfelt (60 - lejligheder) valgfri placering (max. 70M fra lejlighederne)

Krydsfelt og evt. underkrydsfelter.
Krydsfelt / underkrydsfelt 19” rack skab.
Forbindelse mellem krydsfelter. 2 fiber par, multimode 2 x 1 Gbit.
Swtich HP Procurve, eller efter ønske.
Router SmartShare FairRouter, eller efter ønske.
Internetforbindelse Efter ønske.

Undervisning og installation.
Opsætning stationær og bærbare pc'er. Personlig hjælp til PC, MAC, LINUX.
Undervisning af super brugere Drift, vedligeholdelse og router opsætning

Valgfri udvidelsesmuligheder mod merpris.
Mulighed for filserver, FTP server, Web server, telefon central. Mulighed for eget domæne i 
forbindelse med hjemmeside og e-mail kontoer. 

Vedligeholdelses og driftsaftale tilpasset jeres boligforening.

Jeg håber at dette har give dig lidt mere indblik i hvad I bør vælge i jeres boligforening, du er altid 
velkommen til at kontakte mig hvis du har spørgsmål eller kommentarer. 

Der er mere information og flere dokumenter, dem kan finde på vores hjemmesider:
eldesign.dk  ,   gratismrtg.dk, web.eldesign.dk

Med venlig hilsen
Martin Lohse - El Design
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