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Sundhedstjek hver morgen
For at sikre et velfungerende anlæg foretager vores service-
teknikere hver morgen et sundhedstjek af anlægget. Sundheds-
tjekket omfatter hele Samsignals anlæg, og her kan vores teknikere 
se, om der er begyndende problemer, der skal løses, inden de når at 
genere medlemmerne.

Ping-tallet
Det er nødvendigt med et stabilt og pålideligt netværk, og ping-
tallet er med til at fortælle dig, om du har en god og effektiv 
forbindelse. Ping-tallet viser den tid, det tager for en datapakke at 
rejse fra a til b og tilbage igen. Tiden skal være så lav som muligt og 
helst under 30 millisekunder.

Bredbåndshastigheder er altid et hot emne, men det er ikke kun 
antallet af Mbit, der afgør, om forbindelsen vækker glæde. Tre 
andre emner, der er relevante for bredbåndsdiskussionen, er: 
driftssikkerhed, netværksstabilitet og ping-tallet.

Bedre driftssikkerhed med reservelinje
Samsignals tv og bredbånd leveres via fiber fra Aarhus til hoved-
stationen i Grenaa. For at sikre optimal driftssikkerhed har vi i  
2016 etableret redundans. Det betyder, at vi har fået en reserve-
linje, så hvis hovedkablet bliver beskadiget, bliver signalet på et 
splitsekund sendt over på vores reservelinje. Du forbliver dermed 
online og mærker ikke, at hovedlinjen er ude af drift.

Det bedste fra fiber og coax
Fra hovedstationen i Grenaa sendes tv- og bredbåndssignaler via 
fiber til de lokale fordelingsstationer i vores dækningsområde. 
Herfra bliver signalerne sendt ud til medlemmerne via coax-kabler, 
uden at kvaliteten af signalerne bliver forringet. Anvendelsen af 
coax-kabler giver mulighed for at se tv uden en tv-boks, og således 
bliver det bedste fra fiber- og coax-teknologien forenet.

Af Jens Reckweg

Stabilt bredbånd  
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Gratis hastighed, som følger med ved 
køb af valgfri tv-pakke fra Stofa.

Til dig, der blot vil læse og besvare mails, 
tjekke din e-boks, din netbank, og læser 
avis. 

Til jer, der vil det hele, uanset hvor 
mange I er online samtidig og ofte har 
behov for at hente ekstra store filer.

Til dig, der blot vil læse og besvare mails, 
tjekke din e-boks, din netbank, læse avis 
og har god tid.  

Til dig, der både sender mails, tjekker 
nyheder, ordner netbank og bruger de 
sociale medier meget.

Til dig, der også deler filer, ofte streamer 
musik, film og tv samt spiller på nettet.

Til jer, der er flere online samtidig og ser 
film og tv på for eksempel computer, 
smartphone og tablet.
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Kun hos Samsignal
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Vejl. pris 229 kr. /md.
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Prøv Bredbåndsguiden og find den
hastighed, der passer til dig på
stofa.dk/bredbaandsguiden

* Priserne gælder i 2018. Gælder husstande som er medlem af Samsignal på Stofa kabel-tv fordelsanlæg. (ikke landsdækkende). Kan kræve forsendelse af modem (99 kr.)      
BS- og adm.gebyr 9,75 kr./regning. Opsigelse 1 md. Se mere på stofa.dk/bredbaandsfakta. Samsignal og Stofa tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

Test dit eget netværk

Vil du teste dit bredbånd, kan du i App Store eller Google 
Play gratis downloade app’en Speedtest by Ookla. 
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Masser af frihed  

– hvordan vil du se tv?

Inkl. Lille tv-pakke Inkl. Lille og Mellem tv-pakke

195 kr./md.

Lille tv-pakke
550 kr./md.

Stor tv-pakke
410 kr./md. 

Mellem tv-pakke

DR 1

TV2 Charlie

ZDF

TV3 Puls

DR 2

DR Ramasjang

RTL

Stofa Kanalen

DR 3

DR K DR Ultra

NRK 1

SVT 2

TV2

TV4 Sverige

TV2 Norge

TV3

TV2 Østjylland

Folketinget

Kanal 5

Canal 9

Animal Planet Investigation Discovery

Disney XD CNN

VH1

Nat Geo Wild

MTV

TV2 Sport

Eurosport 1 

VH1 Classic

TV2 Zulu

TNT

TV2 Fri

National Geographic

TV2 News

Kanal 4

Nickelodeon

TLC

TV3+6’eren

Disney Channel

Discovery Channel

TV3 Sport TV3 Max

Viasat HistoryViasat Explore

Viasat Nature

Eurosport 2

Infokanal

Ekstrakanalen

Prøvekanal

DK4 Cartoon Network

Das Erste

SVT 1

Måden, vi ser tv på, ændrer sig hele tiden, og vi vil i højere grad selv bestemme, 
hvad vi vil se, og hvornår vi vil se det. Tv-løsningerne skal derfor tilpasses 
dine behov og dit ønske om frihed, og Samsignal har i dag flere forskellige 
tv-løsninger på hylderne.

Byg din egen tv-pakke – eller byg til 
Hos Samsignal kan du købe de ønskede tv-kanaler enkeltvis og 
bygge din egen tv-pakke. Du kan også vælge at købe en tv-pakke 
og bygge til ved at tilkøbe ekstra tv-kanaler til din tv-pakke enten 
enkeltvis eller i portioner af 8, 16 eller 32 kanaler. Vælg f.eks. dine 8 
yndlingskanaler ovenpå Danmarks bedste Lille tv-pakke, så får du 
34 kanaler til kun 410 kr./md.

Frihed med SmartTv-boksen
Med SmartTv-boksen behøver du ikke at indrette dig efter dagens 
tv-program. Du kan gå op til syv dage tilbage på de fleste kanaler 
og starte programmerne forfra. Bliver du forstyrret, kan du sætte 
udsendelsen på pause eller spole tilbage. Samtidig giver SmartTv-
boksen dig adgang til arkiver med børneunderholdning, serier og 
film, og du kan leje 5.000 film direkte med din fjernbetjening.

Besøg os hver torsdag kl. 14-17 i vores 
servicebutik på Havnevej 26, Grenaa

Her kan du få vejledning og hjælp til din tv-boks eller dit 
WebTv og et servicetjek af din tv-løsning og dit bredbånd.

Af Jens Reckweg



Facebook og Snapchat er i dag lige så stor en del af ungernes liv som fodboldtræning og legeaftaler. 
Derfor er det vigtigt, at du som forældre lærer dine børn, hvordan de skal begå sig på de sociale medier. 
Og det er ingen undskyldning, at du ikke forstår teknikken eller de nyeste digitale slang. For det 
vigtigste er, at du viser interesse og stiller spørgsmål uden at skælde ud.

Digital dannelse
Selv om dine børn har bedre styr på apps og tags, end du har, så har de stadig brug for opdragelse og 
digitale dannelse. Så snak med dem om, hvordan de skal passe på sig selv og på andre, hvordan man 
er en god ven online, og hvor der er hjælp at hente, hvis de oplever noget grænseoverskridende, grimt 
eller ubehageligt, som de bliver kede af.

Snapchat er den nye skolegård
På de sociale medier samles børn og unge i store fællesskaber og holder kontakten ved lige. Det er 
nutidens forlængede skolegård. Derfor har det digitale liv stor betydning for unge – og den betydning 
er vigtig at anerkende. Som forældre kommer du altså ikke langt med forbud og stramme regler. I 
stedet handler det om at tale om tingene, så de unge lærer at navigere i den digitale sfære på en 
ordentlig måde.

Børn kan blive revet med
Børn og unge kan nemt gå over stregen, når de forsøger at få likes og kommentarer for de ting, de 
deler. Og så hjælper det sjældent at blive sur. For det er normalt, at børn prøver sig selv af i gruppe-
sammenhænge og søger grænser. Og selvom det ser voldsomt ud på skrift, så skal vi som forældre 
huske, at der altid vil være konflikter mellem børn. I stedet for skæld ud eller forbud kan I tale om det, 
der ikke er i orden og lære de unge, hvordan de skal takle konflikten på en ordentlig måde. Spørg fx, 
hvordan de selv ville tænke, hvis nogen skrev noget grimt eller delte et billede uden at få lov. 

Dine børn har helt sikkert styr på likes, delinger og 
emojis på YouTube, Facebook, Instagram og Snapchat. 
Men ved de, hvordan de skal opføre sig i den digitale 
verden?

Af Pia Cook, Stofa

Hvordan  
opdrager du 
digitalt?
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Vil du vide mere?
  Find gode og konkrete råd i bogen 
”Børn & sociale medier” af Lykke Møller Kristensen 

  Se mere om online sikkerhed på www.digitalsikkerhed.dk

  Medierådet for Børn og Unge, Red Barnet og Center for  
Digital Pædagogik har udgivet forældreguiden ”Der er så 
meget forældre ikke forstår…”, som findes online
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Anerkend og vis interesse  
for børnenes digitale liv 
Sandsynligheden for, at dine børn kommer 
til dig med problemer, er størst, hvis du ofte 
spørger interesseret ind til deres digitale 
liv og anerkender, at det er vigtigt. Spørg 
fx hvad der er sket på Snapchat i dag, eller 
hvad der er den fedeste app.
 
Tag ansvar og vis din holdning
Selvom du ikke kender teknikken eller ved, 
hvad emojis betyder, så er det vigtigt at vise 
dine børn, at du har en holdning til rigtig og 
forkert adfærd online – fx hvad man må  
skrive, og hvilken tone der er i orden.

Vær et godt eksempel
Tænk over, hvordan du selv bruger de sociale 
medier. Deler du fx billeder af dit barn uden 
at spørge om lov, så sender du et signal om, 
at det er i orden at dele billeder af andre 
uden at få lov. Tænk også over, hvilken tone 
du bruger, når du kommenterer indhold

Forklar hvad man må dele –  
og hvad man ikke deler
Ta’ en snak om, hvilke ting det er okay at 
dele med andre, og hvad man aldrig må dele. 
Forklar fx at det er ulovligt at dele billeder 
og film af andre uden at have fået lov – og  
at billeder og film aldrig kan slettes igen, 
hvis det først er online

Få styr på sikkerheden 
Hjælp dine børn med sikkerhedsindstilling- 
erne i deres apps. Gør profilen privat og 
forklar, at de aldrig må dele deres kodeord 
med nogen. Snak også om, at de altid selv 
bestemmer, hvem de vil være ven med, og 
hvem der må se og følge profilen

5 gode råd om 
digital dannelse



Af Nina Grandjean Gleerup, Stofa

Vi danskere er vilde med tv! I gennemsnit ser vi 2 timer og 30 
minutters tv hver eneste dag. Særligt streaming, film og serier er 
blevet voldsom populært de sidste år, og flere og flere ser i dag tv 
på både deres telefon, tablet og computer. Og hvis du ikke allerede 
har opdaget det, har Stofa nu fyldt endnu mere underholdning i 
Mellem og Stor tv-pakke – uden merbetaling. 

Over 200 nye film venter på dig 
Hårrejsende spænding, romantiske komedier eller prisbelønnede 
mesterværker? Med Viasat FilmFavoritter får du det hele i Mellem 
og Stor tv-pakke. Arkivet er fyldt med alle de film, du drømmer om –  
og hver eneste måned kommer der 15 nye titler. Helt uden overlap 
mellem FilmFavoritter og Viasat Film kanalen.

Timevis af sjov med Nickelodeon Play 
Nickelodeon Play er en app til dig, der enten har børn eller en 
barnlig sjæl. I appen byder det velkendte Nickelodeon-univers på 
hundredvis af afsnit fra de velkendte serier, timevis af børnevenlig 
underholdning, de sjoveste videoer og spil samt tonsvis af over-
raskelser til legebørn i alle aldre. Det er en nem måde at redde 
hyggen på, hvis sommervejret driller. Og så følger den gratis med i 
både Mellem og Stor tv-pakke. 

Nu er der MTV Play i Stor tv-pakke
MTV Play er guf for alle MTV-fans med Stor tv-pakke. Her kan 
du se MTV, MTV Rocks, MTV Dance, MTV Hits, MTV Live HD og 
MTV Music på din mobil og tablet. Appen byder også på eksklusivt 
indhold med adgang til mere end 60 shows med over 2.000 
episoder, alle de mest populære programmer og unikke videoblogs 
med kendte musikere og bloggere. Og hvis du kan lide at være først, 
så har mange serier forpremiere på MTV Play, inden de kommer i tv.

Der er  
nyt indhold 
i din  
tv-pakke
Har du Mellem eller Stor tv-pakke?  
Så er dit tv nu spækket med nyt 
indhold og spændende apps. 

Så nemt er det:  
Nickelodeon Play og MTV Play 

 Opret et Mit Login på mitlogin.stofa.dk

  Hent ”Nickelodeon Play” og ”MTV Play” 
i Google Play eller i App Store 

 Log ind med dit Stofa Mit Login 

 Nu er du klar til timevis af underholdning 

1

2

3

4

Opret et Mit Login på mitlogin.stofa.dk

 Hent ”Stofa WebTv” i Google Play eller  
i App Store

 Log ind i app’en med dit Mit Login og 
vælg ”Film” i menuen

Nu er du klar til timevis af underholdning 

Så nemt er det: 
Viasat FilmFavoritter:
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Vidste du… 
… hvis du har Mellem eller Stor 
tv-pakke, får du nu både Viasat 

FilmFavoritter og Nickelodeon Play 
 appen med i dit abonnement? 
Og har du Stor tv-pakke, får du 
desuden MTV Play appen med.

   

Konkurrence: Gæt rigtigt og vind 

En Stor tv-pakke til 0 kroner i et halvt år!
Aflever eller send den udfyldte kupon inden den 1. juli 2018 til din lokale medlemsbutik:
Havnevej 26, 8500 Grenaa.

Hvad kan du nu finde i Stor tv-pakke? 
 En ny farvepalet    MTV Play      Radio-arkiv med 80’er musik

Hvad leverer en bredbåndsforbindelse?  
 Internet    Ekstra bredt gavebånd    Lynhurtig strøm

Hvor tit har NOC åben?  
 Når solen skinner    Hverdage fra 8-22     Døgnet rundt

Navn

Adresse

E-mail

Telefon
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Internet er ikke bare internet. Der er forskel på kabler og netværk,
og dit bredbånd afhænger bl.a. af din bopæl og af de kabler, der er
lagt ned i dit område. For det er dem, der afgør, hvilken internettype
og hastighed du kan få.

De mest almindelige bredbåndsforbindelser er: 
 Bredbånd via telefonstikkets kobberkabler (DSL)
 Bredbånd via fibernet
 Bredbånd gennem antennekablet (Coax)

Internet i kobberkabler
Internet via telefonstikket hedder DSL. DSL leveres via et net af 
kobberkabler, der er lagt ned i hele landet i forbindelse med telefon- 
netværket. 

”Fordelen ved DSL-forbindelsen er, at uanset hvor i Danmark du 
bor, kan du altid få internet via telefonstikket”, fortæller Vibeke 
Løgstrup, ”Og DSL-teknologien opgraderes hele tiden". Din has- 
tighed afhænger af, hvor på nettet du bor – afstanden til centralen 
og længden af kobberet har indflydelse på din hastighed. 

Har du internet? Så har du 
sandsynligvis en bredbåndsforbind- 
else. Men ved du, at der findes flere 
forskellige bredbåndstyper med hver 
deres styrker og fordele? Vibeke 
Løgstrup, Product Manager i Stofa, 
gør dig klogere på dit internet.

Fibernet og fiberbredbånd 
Fiberbredbånd leveres via en fiberboks, der er monteret indvendigt 
i huset. Vibeke Løgstrup forklarer: ”Fibernettet består af et net-
værk af lysledere, der kan sende store mængder data afsted på én 
gang. Og her bliver signalet ikke svækket af afstand som ved en 
DSL-forbindelse, så hastigheden er altid den samme, uanset hvor 
i netværket du bor”. Fibernettet graves ned i gaderne og skydes 
eller graves frem til husmuren, inden det ender i fiberboksen. 

Coax – internet gennem kabel-tv-stikket
Får du internet via dit kabel-tv-stik? Så har du coax. Her leveres 
internettet i de kabler, der også leverer kabel-tv. ”En fordel ved 
coax er, at du kan få høje og stabile hastigheder, og at dit internet 
ikke bliver påvirket af, at du ser tv samtidig. Og du kan sagtens få 
internet uden at have tv”, siger Vibeke Løgstrup.  Desuden er det 
muligt at se tv uden en boks med en coax-forbindelse. 

Det bedste fra to verdener
I din antenneforening består internettet både af fiber og coax. Det 
betyder, at internettet sendes fra hovedstationen til udvalgte, 

Af Pia Cook, Stofa

Bliv klogere på 
dit internet
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lokale knudepunkter i byen via fiberkabler. Fra disse kundepunkter 
sendes det videre ud til dig i coax-kabler, så det ender i dit kabel-
tv-stik. 

På den måde udnyttes fibernettets evne til at levere den samme 
hastighed over store afstande. Samtidig får du med coax-kablerne 
mulighed for at se tv uden en boks, og du får alle fordelene ved 
et stærkt og stabilt internet med plads til både høje hastigheder, 
streamingtjenester, tv-kanaler i ultra HD og online spil i fuld HD. 

Få styr på 
begreberne
Din hastighed består af to tal – fx 30/30 Mbit el-
ler 100/50 Mbit. Jo højere tallene er, jo hurtigere 
er den hastighed, som dit data sendes med, og jo  
hurtigere er din forbindelse.

Hvorfor står der to tal? 
Det første tal er din downloadhastighed, det  
andet er uploadhastighed. Når du henter data 
ned på din computer – fx hvis du streamer eller 
hører musik – så downloader du. Og du uploader, 
hvis du fx deler filer på de sociale medier eller 
overfører materiale til din dropbox. 

Har du fx 100/50 Mbit, får du en hastighed med 
100 Mbit download og 50 Mbit upload.

Fakta om dit bredbånd

   Du kan få bredbånd i hele Danmark – men du 
kan ikke selv bestemme, hvilken type bred-
bånd du har. Det afhænger af hvilke kabler, 
der er lagt ned i dit område.

   Fiber-, coax- og kobber-nettet udvides og for-
bedres hele tiden, så de matcher fremtidens 
digitale krav

9    Nr. 02 2018 Medlemsblad



Har du oplevet, at dit tv kan gå i sort og tænde igen? Eller at din 
computer falder ud i et splitsekund? Det kan skyldes, at der er sket 
et nedbrud i netværket. Og så er døgnvagten i NOC i fuldt gang 
med at løse problemet. 

På arbejde døgnet rundt
NOC er en forkortelse for Network Operation Center, og her 
arbejder 11 ansatte døgnet rundt 365 dage om året for at sikre 
forbindelsen. ”Vores vigtigste opgave er at overvåge det lands-
dækkende netværk, som sikrer forbindelsen til tv, internet og 
telefoni”, fortæller Anders Kristensen, Driftskoordinator i NOC. 
Og selvom det er forskelligt, hvor mange nedbrud der er på en 
vagt, keder han sig aldrig: ”Der er næsten altid et nedbrud et sted 
i netværket. Ofte er det en entreprenør, der graver et kabel over. 
Ellers ser vi en del påkørsler af de små grønne vejskabe. Og så går 
alarmen”.

400 alarmer på én gang
Ofte mærker du kun et nedbrud som en kort signalforstyrrelse. 
Sikringslinjer sørger for, at dit signal sendes en anden vej, hvis 
hovedkablet fx graves over: ”Det er sjældent, at kunderne opdager 
nedbruddet. Det er kun, hvis de arbejder på særlige servere. Men vi 
opdager det altid!”, siger Anders og fortæller, at hvis et hovedkabel 
beskadiges, så modtager han over 400 alarmer på få minutter. Og 
så skal der løbes hurtigt: ”Vi kan først sende teknikerne afsted, når 
vi ved, hvor fejlen er sket. Så med 400 røde lamper der lyser, skal 
vi både tænkte hurtigt og analytisk for at løse problemet. Men det 
lykkes altid”.

Kom med bag lukkede døre, når Driftskoordinator ved Stofa, Anders 
Kristensen, fortæller, hvordan det er at arbejde døgnet rundt for at sikre 
din forbindelse og overvåge netværket.

Nogle gange ringer politiet
I NOC har de andre opgaver end overvågning og nedbrud. De 
hjælper bl.a. erhvervskunder og teknikere, der har problemer med 
netværket. Og så er de ofte en vigtig brik i landets politisager:
”Politiet henvender sig tit, da vi sidder inde med oplysninger om 
IP-adressen. Den slags kræver dog altid en dommerkendelse, for 
vi udleverer ikke bare informationer. Så vi siger tit nej til politiet. 
Men når de har en dommerkendelse, så er vi pålågt ved lov at 
skulle udlevere de nødvendige oplysninger. Og her hjælper vi for 
eksempel i sager med digital kriminalitet eller ulovlig fildeling”, 
fortæller Anders: ”Og det er en stor oplevelse at være en del af 
politiets arbejde på den måde”.

Selv NOC kan gå i sort
En af Anders' vildeste arbejdsdage var, da NOC gik i sort: ”En dag 
forsvandt strømmen i hele industrikvarteret, dengang NOC lå i 
Horsens. Jeg var lige mødt på arbejde, da alt går i sort. Strømmen 
forsvinder, signalerne er væk, og min telefon er død. Jeg er alene, 
og jeg kan hverken ringe eller skrive til nogen. Det var en meget 
anderledes oplevelse. Nedbruddet varede heldigvis kun 20 minutter, 
men når selv NOC går ned, så er der ikke meget, vi kan gøre”.

Af Nina Grandjean Gleerup, Stofa

På døgnvagt med 
politisager og røde lamper

Vil du have besked, hvis der sker en planlagt  
afbrydelse eller et pludseligt nedbrud nær dig? 

Tilmeld dig ”Driftsinfo” på minesider.stofa.dk
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Hvorfor sker der nedbrud?
    Typisk er det en entreprenør, der har gravet et kabel over. Og det kan berøre alt  

fra ét enkelt hjem til 5000 personer afhængig af kablets placering i netværket
  Hvis et af de små grønne vejskabe bliver påkørt, forsvinder signalet ofte
  Nogle gange skyldes det, at elektronikken skal skiftes pga. slitage og alder 

Vidste du… 
… at du sjældent kan mærke et nedbrud?  

Sikringslinjer sørger for, at signalet til dit tv,  
internet og din telefon omdirigeres på ganske få 

millisekunder, hvis hovedkablet er skadet.

Vil du have besked, hvis der sker en planlagt  
afbrydelse eller et pludseligt nedbrud nær dig? 

Tilmeld dig ”Driftsinfo” på minesider.stofa.dk



Formand: 
Anders Lisvad,

Mobil: 23 46 52 30

Næstformand:
Henrik Hougaard,

Mobil: 28 71 92 49 

Søren Holck,

Mobil: 40 44 78 65 

Poul-Erik Jensen,

Mobil: 26 36 48 55

Jens Reckweg,

Mobil: 21 74 71 95

Vi er tæt på dig

Siden starten i 2010, hvor Samsignal 
overtog antenneanlægget fra Norddjurs 
Kommune, har det været et vigtigt ele-
ment for bestyrelsen at være tæt på 
foreningens medlemmer. Gennem årene 
har bestyrelsen derfor aktivt deltaget i 
blandt andet Forårsmessen og Open by 
Night samt været vært til Åbent Hus i for-
eningens lokaler på Havnevej 26, Åbent 
hus i Kulturhuset Stationen i Trustrup  
samt i samarbejde med Stofa indbudt til 
Inspirationsdag i Grenaa Idrætscenter.

Masser af frihed  
– så hvordan vil du se tv?
Fra et tv-univers bestående af tre tv-
pakker har udviklingen de senere år for  
alvor taget fart. Tv-pakkerne eksisterer 
stadig, men i dag har du mulighed for at 
tilkøbe tv-kanaler enkeltvis oven på din tv-
pakke eller at tilkøbe tv-kanaler i portioner 
af 8, 16 eller 32 kanaler ovenpå tv-pakken. 
Ønsker du kun at betale for de kanaler, du 
ser, er det også muligt. 

Måden at se tv på har også ændret sig 
markant. Flere af vores medlemmer har 

Havnevej 26, 8500 Grenaa 
Mail: samsignal@stofanet.dk 

Besøg os på:
www.samsignal.dk

Med åbningen af ServiceButikken er afstanden til 
medlemmerne blevet endnu kortere, og den korte 
afstand er vigtig for at sikre den gode oplevelse, 
hvor medlemmerne kan blive rådgivet bedst 
muligt om tv og bredbånd.

Ved fejlmelding, teknisk hjælp eller spørgsmål til produkter og regning - kontakt Stofa på 88 30 30 30

Samsignals bestyrelse

Følg os på:

gennem de senere år valgt en SmartTv-
boks, hvor man ikke nødvendigvis skal ind-
rette sig efter dagens tv-program. Er du 
forhindret i at se dit yndlings-tv, kan du gå 
helt op til 7 dage tilbage og starte, pause 
og spole i de fleste tv-programmer. Så kan 
du se tv, når du har tid. 

Brugen af WebTv har udviklet sig enormt de 
senere år. Med WebTv kan du se de fleste 
af dine tv-kanaler på computer, mobil og 
tablet overalt i Danmark og i EU. Du kan 
således tage dit tv med på tur i sommerhus 
eller på camping. Det kræver blot, at du har 
tv fra Samsignal og adgang til internettet. 

Efterspørgsel på rådgivning
Åbningen af ServiceButikken har været en 
større succes, end bestyrelsen forventede. 
Hver torsdag i tidsrummet fra kl. 14 til 17 
fyldes butikken af medlemmer, der ønsker 
rådgivning om tv og bredbånd og hjælp til 
SmartTv-boks eller Webtv. 

Mange kommer også for at få et service- 
tjek af deres tv-produkt, og her er interessen 
for produktet VælgSelv8 stigende. Med 

Vælg-Selv8 kan du få alle 26 tv-kanaler i 
den lille tv-pakke samt 8 tv-kanaler efter 
frit valg for kun 410 kr./md. For mange vil 
der være penge at spare i forhold til køb af 
den store tv-pakke.

Fungerer dit WiFi derhjemme ikke, som du 
forventer, så kan du også få vejledning 
herom i ServiceButikken. Vi kan fortælle 
dig, hvorledes du selv kan teste dit Wifi, og 
er der problemer med sikkerheden, er der 
mulighed for tilkøb af sikkerhedsproduktet 
SafeSurf, der indeholder antivirus, spam-
filter, firewall, forældrekontrol og anti-spy-
ware for kun 20 kr./md. Dækker op til 5 
enheder i husstanden.

ServiceButikken har åbent i 
foreningens lokaler på Havnevej 26  
i Grenaa hver torsdag fra kl. 14-17. 

Vi har ikke kunder, men medlemmer.  Med-
lemmerne betaler alene kontingent én 
gang til foreningen, uanset hvilke pro- 
dukter medlemmet har valgt, og derfor 
kan man være sikker på, at vi yder råd-
givning for medlemmets skyld.

Af Jens Reckweg


