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FSA Nyhedsbrev nr. 5 – 2016 

 

Den 28.3.2016 
 
 

1. Selvvalgsportalen for FSA kører. Log ind på ”Mit.fsanet.dk” 
En række informationer og selvvalgsmuligheder er nu til rådighed døgnet rundt for medlemmer, der 
har registreret deres email hos FSA og logger ind. Skriv ”Mit.fsanet.dk” i adresselinjen i din inter-
netbrowser (vi anbefaler Chrome). Tast Enter. Så får du dette billede på skærmen: 

 
Senere i dag udsender vi én og kun én email til alle medlemmer (én pr. husstand). Den angiver den 
email og adgangskode, der skal bruges til at logge ind. Der er kun mulighed for et login pr. med-
lem/husstand, men fortsat mulighed for at få tilsendt 2 nyhedsbreve pr. medlem.  

Tryk på den røde knap Log ind, så skifter billedet til et nyt ”Velkommen …… ”, og venstre spalte til: 

FSA Hjemmeside viser hen til www.fsanet.dk. Hjemmesiden bliver efter 1.4.2016 
opdateret på mange områder med nye oplysninger efter overgangen til Glenten. 

Forside er det samme som velkomstsiden. Her er fra 31.3. mulighed for bestilling af 
selvvalgs tv-kanaler, kort, CAM, tv-pakkeskift og skift af hastighed på internet. 

Mine oplysninger indeholder medlemsnummer, navn og adresse, som ikke kan æn-
dres hér. Samt mobiltelefon og email, som kan ændres, samt mulighed for at skifte 
adgangskode. Her kan man skifte email til log ind. Man kan også bestille faktura 
tilsendt pr. email fremover. Det ændrer ikke på BS-tilmelding. 

WebTV giver tilmelding af indtil 4 enheder. Den bruger samme email og adgangsko-
de som portalen – også hvis de skiftes. Se nedenfor pkt. 2. 

Emails: Se hvilke emails du har hos fsanet.dk og bestil op til 10 i alt, gratis. 

Betaling viser aktuelle og tidligere fakturaer fra FSA. Du kan se, hvis du er tilmeldt 
betalingsservice. Eller tilmelde dig BS. Samt også her bestille email-faktura. 

Status skal bruges senere. Kontakt er oplysninger til kontakt til FSA.  

Log ud afslutter brugen af portalen. 

http://www.fsanet.dk/
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2. WebTV kører nu – værsågod at logge på og bruge det 
Ovenfor kan ses, hvordan du gennem portalen Mit.fsanet.dk kan aktivere dit WebTV. Bemærk, at 
WebTV kun kan ses i browseren Google Chrome (kan downloades gratis, hvis du ikke har den: 
https://www.google.dk/chrome/browser/desktop/index.html). 

Alle med tv fra FSA får straks 19 kanaler til rådighed som streaming over internettet: 

 

 

 
 

Du kan foruden på alm. tv se kanalerne på pc, laptop, tablet og smartphone. Ikke bare hjemme, 
men overalt i Danmark, hvor der er adgang til internet. Uanset hvem der driver internettet. Dvs. 
når du er på rejse, i sommerhus, hotel, camping, arbejde eller besøg hos andre. EU arbejder på at 
give den samme mulighed overalt i EU's område fra 2017.  

Bemærk især de nye grundpakkekanaler: Uptown med populærmusik og Uptown Classic med musik 
døgnet rundt på både alm. tv og WebTV. Samt internationale nyheder fra France 24 på engelsk. 

https://www.google.dk/chrome/browser/desktop/index.html
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Fra 1.4.2016 åbner WebTV for alle mellempakkekanaler, 4 kanaler fra familiepakken og 4 fra 
sportspakken, hvis du har bestilt disse pakker. Fuldpakken har dem alle. 

WebTV indeholder Start forfra for kørende programmer og CatchUp for indeværende og foregående 
døgn. Man lærer hurtigt at betjene WebTV. Det giver et meget rigt programudbud, at man nu og 
her kan se alle programmer på de mange kanaler. Moderne Smart-TV kan også vise WebTV, men 
det koster ekstra 13,50 kr. om måneden til Copydan. Dem kan man spare, hvis man i stedet slutter 
en pc til tv’et med HDMI-kabel.   

WebTV koster ikke ekstra. Det er indeholdt det kontingent, FSA har opkrævet for i år. 

Hvis du vil vide mere om WebTV, kan du se på Tune’s hjemmeside: http://tunenet.dk/radio-tv/tv-
kanaler/web-tv?showall eller Glentens hjemmeside: http://www.glenten.dk/produkter/web-tv. 

 

3. Selvvalgskanaler fra Glenten fra 1.4.2016  
På grund af ændring af priser og skift af udbud pr. 1.4.2016 vil selvvalgskanaler og selvvalgspakker 
først kunne bestilles fra den 31.3.2016. Det skal ske gennem selvvalgsportalen Mit.fsanet.dk, som 
fra den 31.3.2016 bliver udvidet med denne mulighed. Vi udsender den 30.3.2016 endnu et ny-
hedsbrev med mere information om selvvalgskanaler, og hvordan de kan bestilles. 

Rent teknisk kan selvvalgskanaler først ses fra den 1.4.2016, når FSA er blevet tilsluttet Glentens 
tv-net. Fordi selvvalgskanalerne distribueres sammen med de øvrige tv-kanaler, blot kodet. 

Vi regner forsat med at kunne distribuere kort og CAM-moduler til medlemmerne den 1.4.2016. 

 

4. Fiberforbindelse til Glenten er klar  
Før påske meldte GlobalConnect arbejdet 
med at route fiberforbindelse fra Glenten 
over fiberringen til FSAs hovedstation, 
færdigt.  

Skærtorsdag kunne vi ved selvsyn konsta-
tere, at der var forbindelse igennem med 
både billede, lyd og undertekster. Se ved-
hæftede foto taget i vores hovedstation. 

Tirsdag den 29.3. færdiggør ES Kabel TV 
sammen med vores tekniker Jesper Balt-

zer installationsarbejdet, så alt er klar til skiftet den 1.4.2016. YouSee kobles af kl. 8. Umiddelbart 
herefter kobles vores kabelnet til Glenten. Mere om skiftet i næste nyhedsbrev – inkl. vejledning i 
indstilling af tv. 

 

5. Problemer med IP-telefoni  
Flere har oplevet problemer med deres IP-fastnet-telefoner. En del af fejlene skyldes, at vores leve-
randør Evercall har været udsat for svigt fra deres leverandører, herunder dårlige fiberforbindelser. 
Evercall har oplyst, at problemerne foreløbig er løst, og at de arbejder på en permanent forbedring.  

Onsdag den 23.3. var der fra ca. kl. 14 en længere afbrydelse, der skyldtes en fejlbetjening fra en 
af Evercalls leverandører.  

Andre fejl kan skyldes lokale forhold, og det bedste råd, vi kan give, hvis du har problemer med din 
IP-fastnet-telefon, er at genstarte dit modem. 

 

http://tunenet.dk/radio-tv/tv-kanaler/web-tv?showall
http://tunenet.dk/radio-tv/tv-kanaler/web-tv?showall
http://www.glenten.dk/produkter/web-tv
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6. Klipning af hæk m.m. omkring standere 
Mange steder ser det fint ud, andre steder er det stadig plads til forbedringer. Vi opfordrer endnu en 
gang medlemmerne til at ”barbere” hæk og buske omkring FSAs tv-standere, således at der er 
mindst 10 cm. frilagt til alle sider rundt omkring standeren. Se nedenstående fotos fra Maglegårds-
vej den 23.3.: 

 

 
   
Billede 1-3. 1: Maglegårdsvej, meget flot.      2: Ikke godt nok.         3: Slet ikke godt nok  

Medlemmerne i Kovangen, Ryttervænget og Stenbækgårdsvej opfordres lige som enkelte medlem-
mer på Maglegårdsvej til barbering omkring de grønne/grå standere, der i Kovangen, modsat Mag-
legårdsvej, står i baghaven. Husk at vores tekniker skal kunne tage forsiden af standeren op og ud 
og arbejde i standerne, når der skal checkes eller skiftes filtre. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Poul Juul                  
Formand    
K532 

Nis Engholm 
Næstformand 
K424 

Mogens H. 
Rasmussen 
Sekr. K338   

Henrik Vetter 
Best. medlem 
K420 

Jens Jakob T. 
Andersen 
Best.m. K151 

Jan Nørskov 
Pedersen  
Suppl. M339
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