nyt fra

Der bliver nu automatisk lukket for
adresser der er rettet ddos angreb
imod. På den måde er tiden et
ddos-angreb påvirker den øvrige
trafik på nettet reduceret til omkring 15-20 sekunder.

RSS feeds på bryggenet.dk

På Bryggenets hjemmeside tilbydes nu såkaldte RSS feeds til
brugerne. RSS (Real Simple Syndication) er en teknik, som benyttes til at distribuere nyheder fra en
Det er desuden lykkedes Bryggenet hjemmeside, direkte til brugerne.
at finde frem til flere brugere med Du kan finde links og yderligere
virusinficerede maskiner, der oftest forklaring til RRS feeds på bryguvidende står bag ddos-angrebene. genet.dk.
De pågældende brugere er eller vil
blive kontaktet af Bryggenet, telefonisk eller per brev.
I gentagne eller vedvarende tilfælde vil de pågældende brugeres adgang til nettet blive lukket, og de
vil blive adviseret herom per brev.
Har man mistanke om at ens computer er virus-inficeret, fx hvis den

Repræsentantskabmøde

Foreningen Bryggenet

Husk at Bryggenet holder repræsentantskabsmøde den 19. maj.
Hvis du er interesseret i at deltage
som repræsentant for din boligforening, skal du henvende dig til boligforeningens bestyrelse.

Beboerhjørnet

Bryggenets priser
Telefon-abonnement: 40 kr/md
Samtale (dag): 19 øre/minut
Samtale (nat): 9,5 øre/minut
Oprettelse: 250 kr.
TV lille (8 kanaler): 40 kr/md
TV stor (31 kanaler): 160 kr/md
Oprettelse: 250 kr.
Internet basis: 65 kr/md
Internet stort: 135 kr/md
Oprettelse: 125 kr.

Leifsgade 7
2300 København S
www.bryggenet.dk
info@bryggenet.dk
Kundeservice:
Tlf.: 48 36 36 02
kundeservice@bryggenet.dk

bryggenet

er langsom, har problemer med at
hente post, eller hvis forbindelsen
For at imødegå den stigende frebare er ustabil, kan man rette henkvens af ddos angreb på Bryggevendelse til Bryggenets supportnet, lægges der nu flere kræfter i at
gruppe i Beboerhjørnet, Leifsgade
begrænse effekten af disse, indtil
7, mandag kl. 18-19. Medbring
den annoncerede omlægning af voom nødvendigt computeren.
res netværk kan gennemføres.

Kamp mod virus

