
5 tips til at gøre dit hjem smartere  

 

D-Links undersøgelse viser, at brugerne prioriterer sikkerhed i hjemmet 
højest, når det gælder funktioner i det smarte hjem. 

Ifølge D-Links europæiske undersøgelse af det smarte hjem er det store flertal af  af de 
adspurgte danskerne interesseret i at kunne fjernkontrollere eller -overvåge  deres bolig.  
Højeste prioritet med hensyn til smarte hjem-produkter har sikkerhed i hjemmet efterfulgt af 
underholdning og styring af elektriske apparater. De produkter, der prioriteres højest ved 
eventuelt køb, er netværkskameraer efterfulgt af røgalarmer og smartplug.  
 
– Vores undersøgelse viser, at der er stor efterspørgsel efter det smarte hjem.  Folk ønsker 
at sikre og overvåge deres bolig og apparater. Og de vil gerne have at systemet er 
brugervenligt og kan håndteres via smartphone eller tablet. D-Link er ikke de første, der 
lancerer produkter til det smarte hjem, men vi er de første, der giver hus- og lejlighedsejere 
en brugervenlig løsning til en overkommelig pris, siger Marco Stenvall, produktchef, D-Link 
AB.  
 
Ved hjælp af undersøgelsen kommer D-Link med fem gode råd til at skabe et smartere hjem  
 

1. Planlæg forskellige scenarier  
Køb ikke det første det bedste produkt. Overvej i stedet for forskellige scenarier for, hvad der 
kunne ske i hjemmet, og planlæg nødvendige kombinationer af produkter og funktioner.  
 

2. Tag kontrol 
Tag dig tid til at overveje, hvad der er den bedste måde at administrere dit smarte hjem på. 
Nogle smarte hjem-produkter kan kun administreres via en central enhed i hjemmet, mens 
andre produkter kan kontrolleres via en mobilapp, der både fungerer på en smartphone og 
en tablet.  
 

3. Fjernadgang  
Visse smarte hjem-enheder kan fjernstyres via internet, mens andre kun kan styres lokalt. 
Hvis du vil have et system, der kan håndtere fjeradgang, skal du nøje vælge et produkt, der 

kan bruges hertil.  
 



4. Én platform 
Der findes flere forskellige smarte hjem-produkter på markedet. Mange af disse har deres 
eget sluttede system for hver enhed. Det betyder, at brugeren bliver nødt til at skifte mellem 
apps og kontrolsystem for at betjene hver enkelt enhed.  
 

5. Sikkerhed og enkelhed  
Smarte hjem-systemet gør livet nemmere og forbedrer sikkerheden. Der kan være tale om et 
IP-kamera, der hjælper med at man kan holde øje med, hvad der sker i hjemmet - f.eks. 
forældre der kan se deres børn, når de er kommet hjem fra skole via en app.  
 
 
 

Om mydlink Home  
D-Links produktserie mydlink Home inkluderer, ved lancering, to IP-kameraer, en 
bevægelsessensor og en smartplug. Alle produkterne kan kobles sammen og kommunikere 
med hinanden. F.eks. kan bevægelsessensoren tilsluttet til en smartplug, der sørger for at 
tænde lys, når der registreres bevægelse. Et andet produkt i serien er mydlink Home Music 
Everywhere. Det er en nem og billig måde at forvandle traditionelle højttalere til trådløse 
højttalere på. På den måde kan man streame trådløs musik i hjemmet fra en Android- eller 
iOS-enhed eller via en tilsluttet medieafspiller. 
 


