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Efter måneders studier, tests m.m. føler FHC-Euro.net sig nødsaget til at informerer om de 
problemer der er har været med TV de sidste mange måneder. Som vi beskrev det i vores nytårs 
info, er TV-streaming en meget kompliceret proces.

Efter Danelka,s exit, har vi forsøgt forskellige modeller og udbydere. FHC-Euro.net har hele tiden 
forsøgt at finde det bedste til vores kunder – bedste kvalitet, bedste stabilitet uden at skele til prisen.
Resultatet af alt dette har desværre vist skræmmende ting.

Lovligheden vedrørende streaming af live tv, ønsker vi ikke at komme ind på, da alle lande har en 
holdning og en mening om emnet, men desværre findes der ikke en fældes lovgivning på området. I
Spanien har man også forskellig opfattelse og fortolkning af loven, hvilket betyder at der gælder 
ikke samme regler for Spaniere som for residente. Dette gælder både på bolig området, selskabs 
området og skatte området desværre.

Vi har erfaret at fibernettet ned igennem Spanien desværre ikke er bygget efter samme kvalitets 
normer, som vi normalt er vant til. Som med meget andet her i Spanien, er det ikke fulgt med tiden, 
og ved opbygning har man nok skelet mere til egen fortjeneste frem for kvalitet.

Dette er dog ikke det eneste udfordring vi ser - udviklingen på net og TV løber meget stærkt. Rent 
teknisk kommer TV signalet til vores apparater i ”pakker” med data, og disse pakker bliver større 
og større. I takt med kvaliteten af TV bliver mere og mere intens, skal nettet disse pakker bæres 
igennem være up to date for at kunne klare dette.

Vi har erfaret at alle udbydere, hvor vi køber tv fra, streamer fra de samme platforme, som de 
trækker TV ned fra og lagre det, for herefter at videresende det, efter man har kodet det. Hvis det 
streamede ikke er kodet korrekt vil der opstå fejl på streamet, og dette vil ses på streamets stabilitet 
og kvalitet ved forbrugeren. Nogle omkoder streamet for at fjerne en del af fejlene, men det fleste 
fejl opstår som regel i streamets vej i nettet, hvor pakkerne bliver beskadiget eller helt forsvinder 
med billedudfald, dårlig synkronisering, frysninger og pixelering på skærmen til følge.

Der er 5 ting man skal holde øje med ved streaming:
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1. Har du nok speed på din internet forbindelse til streaming ?

2. Er din internet linje stabil ?

3. Er ping tiden i orden ?

4: Er der ”pakke” tab i linjen ?

5: Er dit udstyr korrekt tilsluttet ?

FHC-Euro.net vil fortsat arbejde på at forbedre linjerne internt, samt forsøge at styre vores kunders 
stream væk fra de steder, hvor der er problemer - dette er dog en langsommelig og bekostelig 
proces.

FHC-Euro.net leverer det stærkeste og mest stabile fiber internet på markedet, men vær 
opmærksom på at FHC-Euro.net´s ansvar kun gælder til routeren. Alt hvad der tilkobles efter 
routeren er kundens ansvar. Vi hjælper altid gerne, men det er kundens eget ansvar at tjekke speed 
korrekt, (speedtest må kun tages på kablet til routeren) evt. bestille mere speed (priser findes på 
web), samt at vedligeholde og opgraderer sit udstyr sår det lever op til det man forlanger af det. For 
at lokalisere problemerne har vi til nogle kunder forhøjet speeden på de enkelte linjer. Når vi har 
styr på hvad de enkelte linjer behøver for at køre stabilt tv, vil speeden blive reguleret ned til det 
købte, og prisliste vedrørende speed forhøjelse vil blive udarbejdet.

Til slut vil vi i dette info gerne opfordre de klienter der ikke er i besiddelse af den rette tålmodighed 
og tiltro til FHC-Euro.net´s kompetencer, om at søge hen til de selskaber / udbydere som opfylder 
lige netop deres behov, og som har et produkt og en service som passer bedre til jeres behov.
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