Info från NETat ONCE
Ja det finns ju givetvis ett par olika sätt att lösa allt detta på, vi har nästintill sett alla varianter vid det
här laget.
Det finns givetvis ett par saker man bör tänka på för att allting ska fungera så bra som möjligt.
Mediaboxen: Den sätter grunden för hur pass bra eller dåligt, smidigt eller jobbigt allt kommer att
vara. De flesta väljer att placera den direkt var fibern kommer in i bostaden, problemet i de här fallen
är att ”Wi-Fi” täckningen i andra änden utav huset blir dålig. Många väljer att köpa så kallade
accesspunkter även kallade ”Wi-Fi” förstärkare. Kan man placera boxen strategiskt så att alla
rummen får lite täckning är det givetvis optimalt eller så får man överväga och fundera på var man
sitter mest och därefter placera mediaboxen.
Du ska även ifrån mediaboxen dra kablar eller köra trådlöst till tv:n med antingen trådlösa bryggor
eller så kallade ”homeplugs” (går via elnätet). Tv signalen är väldigt känslig och det är inte alls roligt
att ha pixlig bild eller störningar i ljudet när man tittar på sin favoritserie, därför rekommenderar vi
att man drar kabel till tv:n, detta för att undvika störningar i signalen som det kan bli om man kör
med ”homeplugs” eller trådlöst. Här måste man också fundera var man tänker placera mediaboxen
för att kanske slippa dra en nätverkskabel på 30 m genom hela huset.
Telefonin ska också kopplas in till mediaboxen, antingen kopplar man in en ”mellanpropp” i sitt första
telefonjack och dra en vanlig telekabel från den och till sin mediabox. På det sättet kan man använda
sitt befintliga fastighetsnät och koppla in sina telefoner till precis som man gjort tidigare. Har man
bara en telefon eller t.ex. två bärbara telefoner med en basstation så kan man koppla in basstationen
direkt till mediaboxen och bara ställa den nära mediaboxen.
Jag tror jag fick med det allra viktigaste, skulle det vara nånting annat ni funderar över så återkom så
svarar jag så fort jag kan. Jag går på semester vecka 31 och 32, är tillbaka igen vecka 33, skulle det
vara nånting speciellt ni undrar över så återkom helst denna veckan.

