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At sikre et effektivt og stabilt internet er 
ofte en udfordring, når der er mange 
brugere på nettet samtidig. 

SmartShare er en løsning, der kobles til 
det eksisterende netværk, og styrer 
internettrafikken, så internettet kører stabilt 
for brugerne. 

Med SmartShare får brugerne hurtigere 
svartider end i et traditionelt netværk.

Vi er afhængige af at internettet virker for 
at  kunne arbejde uforstyrret, så lad Smart-
Share gør det nemt for dig!

Undgå afbrydelser og forsinkelser i arbej-
det med en SmartShare.

De fleste virksomheder er i dag helt af-
hængige af at have et hurtigt og velfunger-
ende internet. 

Hvis internettet ikke virker ordentligt, bliver 
vi afbrudt i vores arbejde og vi når måske 
ikke vores deadlines. Resultatet er mindre 
effektivitet, frustration over arbejdsdagen 
og i sidste ende, sure kunder.

Internettet er ikke oprindeligt designet til 
at der er mange aktive brugerer på nettet 
på samme tid. Fordelingen af båndbredde 
mellem brugerne er ujævn og der kan der-
for let opstå en dårlig forbindelse ved stor 
belastning på linien.

Men SmartShare Systems har gjort op 
med den traditionelt uhensigtsmæssige 
fordeling af båndbredde på nettet, og har 
udviklet en unik metode som optimerer 
udnyttelsen af båndbredden og garanterer 
at alle brugere får en hurtig og stabil inter-
netforbindelse.

Vedligehold af it kan både være dyrt og 
ressourcekrævende for virksomhederne, 
men også her har SmartShare en fordel. 
Den kobles bare til netværket og behøver 
ingen yderligere konfiguration.

Brug SmartShare når:

nettet skal bidrage til faglig nytteværdi • 
i stedet for nedetid, som forsinker 
brugerne
brugernes arbejdseffektivitet er afhæn-• 
gig af at nettet kører stabilt og hurtigt
i gerne vil have mest muligt ud af jeres • 
internetforbindelse
it-administration skal være nemt og • 
netværket kræve minimal vedligehold-
else
 

SmartShare kan bruges i alle typer
netværk.

Få dig et internet uden afbrydelser!
Ring til din it-leverandør i dag og få 
SmartShare gratis på prøve.
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Gør internettet til en motorvej for 
dine medarbejdere!

Implementeringen af SmartShare
har sparet 1/3 stilling
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