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Föreningen har upphandlat en ny TV-tjänst som träder i kraft 2016-09-01. Den nya tjänsten heter OwnIT-TV
vilket innebär att OwnIT nu blir huvudleverantör av hela Trippel-play (TV, Bredband, Telefoni) i föreningen.
Övergången från Canal Digital (CD) till OwnIT innebär även att alla CD-avtal
både kollektiva och privata blir obsoleta per den 2016-08-31. Ni som tecknat
privata tilläggspaket hos CD så som tvillingabonnemang och Kanalpaket
behöver inte säga upp dessa, de faller per automatik i samband med
övergången till OwnIT-TV. I samband med den nya TV-tjänsten passar vi även
på att uppgradera all hårdvara vilket innebär att samtliga lägenheter får nya
Tjänstefördelare (Routrar) och TV-boxar. Dessa kommer ni få kvittera ut i
styrelserummet på onsdag 31/8 efter klockan 12.00. Ni gör enkelt
installationen själva och byter ut befintlig Router i Teknikskåpet (enligt bild)
samt ersätter TV-boxen med den nya. Den gamla hårdvaran får ni själva göra er
av med efter bästa förstånd (betänk att el-sopor under inga omständigheter
får slängas i föreningens soprum). Tillsammans med den nya Routern får ni
även ett kodkort samt en självhäftande plastficka att sätta i teknikskåpet så att
WiFi-nycklar alltid finns tillgängliga i lägenheten.
Samtliga medlemmar har fått / kommer att få ett utskick från OwnIT med
utförlig installationsguide och inlogg till deras portal där alla tilläggstjänster
kan beställas. En nyhet är även att OwnITs telefonitjänst nu ingår i det
kollektiva avtalet och således får ni telefoni gratis (kostnad utgår endast för
samtal) ii den nya tjänsten. Vårt stabila bredband behålls och kommer även
fortsättningsvis finnas trådlöst i alla lägenheter.
I samband med utkvitteringen av den nya hårdvaran kommer styrelsen att
finnas tillgänglig för att hjälpa till om installationen krånglar och på fredagen
2016-09-02 kommer en tekniker från OwnIT finnas på plats efter klockan 12.00
för att kunna avhjälpa eventuella fel som uppstått. Anslag kommer finnas i
portarna från onsdag 2016-09-01 där ni kan anhålla om teknisk hjälp på
fredagen (Notera att hjälpen kommer finnas på plats på dagtid).
Bland alla fördelar som denna uppgradering innebär kan nämnas att vi nu får
TV6, TV8 & TV10 i vårt kollektiva utbud.
Har ni frågor kring de nya tjänsterna och /eller installationen är ni välkomna att
vända er till it@brfbergsparken.se eller helt enkelt prata med oss i samband
med utkvitteringen i styrelserummet på onsdag.
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