TV2 har 1. november lanceret en
ﬁlm-kanal som kan vises uden betaling til TV2 i en prøveperiode.

Den samlede båndbredde afhænger
af antallet af abonnenter, og opgraderingen er en følge af øget tilmelding.

Desværre har Bryggenet ikke udstyr
til at transmittere kanalen og vi har
ikke kunnet låne eller på anden måde
skaﬀe udstyret uden omkostninger
for Bryggenet.

Netværks-opgraderinger

Da den økonomiske situation pt. ikke
er afklaret på grund af igangværende
kontraktforhandlinger anser bestyrelsen det ikke for forsvarligt at investere i udstyr til yderligere kanaler
på nuværende tidspunkt.

I forbindelse med opgraderingen har
der været afbrydelser af ca. 1 minuts
varighed op til 3 gange i hver boligfornening.

Derfor er TV2 Film i øjeblikket
beklageligvis ikke at ﬁnde i Bryggenets TV-pakker.

Opgradering af netforbindelsen

Bryggenets samlede båndbredde er
blevet opgraderet fra 90 Mbit/s til
92Mbit/s.

Der har i de sidste par uger foregået
opgraderinger af Bryggenets netværksudstyr.

I uge 47 er de sidste opgraderinger
planlagt i følgende foreninger:
- E/F Snorrehus
- E/F Islands Brygge 13
- A/B Axel Heides Gård
- E/F Langebro og Avetho
- A/B Nytøjhus 1 og 2

Lukning af Internet
Bryggenet har i nogen tid kørt med
automatisk lukning af internetforbindelsen til brugere der har virusinﬁcerede computere eller på anden måde
generer netværket.
Som resultat er spredningen af virus
på Bryggenets netværk nu så godt
som forsvundet. De eneste lukkede
forbindelser lige nu skyldes således
forkert opsætning af brugerens udstyr.
Helt speciﬁkt er det tilslutningen af
routere der ofte går galt. Ønsker man
at sætte en router op er det derfor
vigtigt at man sørger for at tilsslutte
den Bryggenet via WAN porten på
routeren - og ikke en af routerens
LAN porte.
I tilfælde af at ens forbindelse bliver
lukket vil man modtage brev herom.
Der vil blive åbnet igen så snart man
har løst problemet.
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