
Apps til hjemmeunderholdningssystemer og hårde hvidevarer:

Linksys routere med app-platform fra Cisco
Cisco Cloud Connect-app platformen og nye apps er nu tilgængelig sammen med nye Linksys Smart Wi-Fi-routere, der sikrer den næste
generation af trådløse hjemmenetværk til forbrugere.

Ciscos nye app-platform til Linksys routere, Cisco Cloud Connect, gør livet nemmere, når det gælder hjemmets mange apparater. Via
platformen kan alle med adgang styre og interagere med hjemmets underholdningsprodukter og hårde hvidevarer, der er tilsluttet netværket.
Platformen tager sig af de komplicerede og irriterende tekniske processer og gør nye, spændende brugsscenarier mulige.

Ud over routerne, der er tilgængelige i juli, og selve platformen bliver Cisco Cloud Connect-apps til smartphones og tablets nu også
tilgængelige. Som en del af Cisco Cloud Connect kan man med SimpleTap nemt logge forskellige enheder på hjemmets Linksys-netværk med
ét enkelt klik, en finger-swipe eller ved at scanne enheden eller en tag. Derudover løfter Cisco sløret for de første tredjeparts apps. Eksempler
inkluderer en app, der kan afspille online videoer til et Smart TV eller en AirPlay-kompatibel enhed. En app hvormed man kan monitorere sit
hjem på farten eller derhjemme. Og en app, der giver forældre tryghed i forhold til deres børns adfærd online – også når mor og far ikke er
hjemme.

“Vi vender op og ned på, hvordan man tilslutter og får glæde af det øgede antal apparater til hjemmenetværket. Den næste generation af det
netværkede hjem bliver til virkelighed gennem Linksys Smart Wi-Fi-routere, Cisco Cloud Connect, apps og vores partnerskaber på tværs af
industrien,” siger Jesper Dauw, Nordic Manager i Cisco Home Networking.

Fremtidens hjem er her

Når brugerne køber flere og flere enheder til hjemmet, der kan tilsluttes netværket, bliver tilslutning en tilbagevendende og tidskrævende
proces. Med SimpleTap kan man klikke på den virtuelle knap i app’en og tilslutte kompatible enheder på få sekunder. Om kort tid kan man
endda scanne Near Field Communications (NFC) tags, der er integreret i forskellige apparater.

Cisco arbejder sammen med en række producenter af forbrugerelektronik og hårde hvidevarer. Onkyo, der blandt andet laver lydsystemer,
har fx integreret SimpleTap i den nye trådløse 7.1 AV-modtager. Nobuaki Okuda, direktør i Onkyo Sound & Vision Corporation siger:

”Vi deler visionen om, at det netværkede hjem bør være nemt og rart at bruge. Vi er glade for at være den første
forbrugerelektronikvirksomhed, der inkorporerer Cisco Linksys’ SimpleTap-teknologi i vores nye AV-modtagere. SimpleTap gør tilslutningen af
vores nye 2012 AV-modtager til netværket nemt og ligetil, så brugerne kan lytte til deres yndlingsmusik på Spotify og andre tjenester.”

Apps

Apps til Cisco Cloud Connect kan hentes i Apple App Store og/eller Google Play Store. Med tiden vil både Cisco og tredjepartsudviklere stille
flere og flere apps til rådighed. De første seks apps til mobilen, der kan bruges på Linksys Smart Wi-Fi routere er:

App Beskrivelse Platform Udvikler
Block the
Bad Stuff

Block the Bad Stuff hjælper med sikker web
surf på Linksys Smart Wi-Fi Routers. App’en
beskytter alle brugere og enheder mod usikre
hjemmesider og gør adgangen til nettet egnet
for hele familien.

iOS Fresh Consulting

HipPlay Med HipPlay kan man afspille, dele og vise
billeder, musik og videoer på mobilen,
tabletten, PC’en, Mac’en eller fjernsynet, når og
hvor som helst.

iOS Axentra

Gemini IP
Camera
Viewer

Gemini IP Camera Viewer app for iPhone gør
det muligt at monitorere hjemmet, når man er
på farten – både på Wi-Fi og mobilnetværket.
App’en gør også installation af
overvågningskameraer mv. nemt.

iOS Gemini Solutions

Twonky
Video

Twonky Video er en mobil browser for
smartphones og tablets. Med app’en kan man
afspille online videoer til Smart TV eller AirPlay
enheder. 

Android / iOS Packet Video

Device
Monitoring

Device Monitoring app’en giver et overblik over
netværkets tilsluttede enheder i realtid. Man
kan få en notifikation, når børnene går online på
fx spillekonsollen, og hvor længe den er online.

iOS Xoriant

Netproofer Netproofer hjælper forældre med at forhindre
adgang til specifikke hjemmesider per bruger
eller enhed.

Android / iOS Stratedge/Adroitent

Tilgængelighed, udviklere og pris

Cisco Cloud Connect er gratis tilgængelig fra i dag. Hvis man har en Linksys Smart Wi-Fi router, vil man få en automatisk
opgraderingsnotifikation. Man kan også manuelt opgradere ved at gå til www.linksys.com. Linksys Smart Wi-Fi routere med integreret Cisco
Cloud Connect vil komme på markedet i juli og kan købes hos førende forhandlere.



Cloud Connect vil komme på markedet i juli og kan købes hos førende forhandlere.

De forskellige Cisco Cloud Connect mobile apps kan hentes fra nu via Apple App Store og/eller Google Play Store. Priser på tredjeparts apps
defineres af udvikleren.

Cisco åbner nu også for Linksys Developer Community, hvor udviklere kan få hjælp til deres arbejde med apps til Cisco Cloud Connect for
Linksys Smart Wi-Fi routere. Mere info findes her: http://developer.cisco.com/web/ldc.

----

Billeder kan downloades her: http://www.flickr.com/photos/cisconordics/sets/

For yderligere information, kontakt venligst:

Jesper Dauw, Cisco Home Networking

jdauw@cisco.com

Tlf: 40 31 67 63

For billeder og produkter til test, kontakt venligst:

Eric Ziengs, Geelmuyden-Kiese

ezi@geelmuyden-kiese.dk

Tlf: 41 42 75 67

Billeder kan downloades her: http://www.flickr.com/photos/cisconordics/sets/

Om Cisco

Cisco (NASDAQ:CSCO) er verdensførende inden for netværk, der forandrer, hvordan folk forbinder, kommunikerer og samarbejder. Ciscos
vision er at give forbrugeren et forbundet liv, der er mere personligt, socialt og visuelt. Yderligere informationer om Cisco og vores produkter
kan findes på www.linksys.com
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