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Το ανανεωμένο devolo home network app: 
μεγαλύτερη άνεση και ευκολία! 
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022 – Η devolo παρουσιάζει μια ανανεωμένη έκδοση της εφαρμογής Home 
Network. Η νέα έκδοση είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS και διευκολύνει την 
εγκατάσταση και έλεγχο των συσκευών home networking της devolo. Εκτός από βελτιωμένη 
καθοδήγηση προς το χρήστη, προσφέρει επίσης έξυπνες λειτουργίες, όπως ενσωματωμένο τεστ 
ταχύτητας WiFi. 

Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει: 
• Ένα app για ένα ολόκληρο δίκτυο devolo 
• Εύκολο, γρήγορο, ολοκληρωμένο 
• Λειτουργίες για προχωρημένους χρήστες 
• Πληροφορίες και διαθεσιμότητα 

Ένα app για ένα ολόκληρο δίκτυο devolo 
Η δωρεάν εφαρμογή Home Network από την devolo έρχεται πλέον σε μια ανανεωμένη έκδοση στα app 
stores για συσκευές iOS και Android. Η φιλικότητα προς το χρήστη και η λειτουργικότητα βρίσκονταν στο 
επίκεντρο της σχεδίασης, για την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες χρηστών και δοκιμές beta. Το 
αποτέλεσμα είναι μια εφαρμογή για smartphone και tablet που κάνει τη διαχείριση του οικιακού δικτύου της 
devolo πολύ πιο απλή και εύκολη. Η εφαρμογή υποστηρίζει τις τρέχουσες συσκευές, από προσαρμογείς 
Powerline ή mesh WiFi έως και repeaters ενώ θα είναι συμβατή και με νέα προϊόντα της devolo. 

Εύκολο, γρήγορο, ολοκληρωμένο 
Στην εφαρμογή devolo Home Network, οι χρήστες βρίσκουν όλα όσα χρειάζονται για να διαχειριστούν το 
οικιακό τους δίκτυο. Ένας διαδραστικός οδηγός και χρήσιμες οδηγίες βήμα προς βήμα σας βοηθούν για την 
άμεση εγκατάσταση. Τα πλούσια μενού δίνουν επιπλέον έλεγχο και πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες. 
Επίσης, η εφαρμογή έχει εύκολη εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού και σε περίπτωση προβλημάτων, 
ένα ενσωματωμένο κέντρο βοήθειας προσφέρει άμεση υποστήριξη του χρήστη για την εύρεση λύσης. 
 
Το επανασχεδιασμένο user guide κάνει όλες τις λειτουργίες εύκολα προσβάσιμες. Για παράδειγμα, ακόμη και 
οι χρήστες που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία θα μπορούν να ρυθμίσουν δίκτυα guest WiFi 
ή να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν την απόδοση του WiFi με λίγα μόνο εύκολα βήματα. 

Λειτουργίες για προχωρημένους χρήστες 
Για πιο προχωρημένους χρήστες, το νέο Home Network app της devolo παρέχει πρόσβαση σε "Advanced 
Settings" ώστε να κάνετε και τις πιο μικρές βελτιώσεις στο δίκτυό σας. Επίσης, η νέα έκδοση της εφαρμογής 
έχει καινούριες, έξυπνες λειτουργείες όπως ένα ενσωματωμένο σύστημα για WiFi speed test. Αυτό καθιστά 
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την εφαρμογή Home Network μια βολική λύση all-in-one για τα οικιακά δίκτυα devolo. Από τη διαχείριση 
πολλαπλών δικτύων Powerline και τη διαμόρφωση ενός δικτύου mesh έως τη ρύθμιση ενός καλά 
προστατευμένου WiFi επισκεπτών, όλα είναι δυνατά και απέχουν μόνο λίγα κουμπιά. 

Πληροφορίες και διαθεσιμότητα 
Η εφαρμογή Home Network της devolo σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε όλες τις λειτουργίες και μέσα 
από μια γκάμα συσκευών devolo, χρησιμοποιώντας συσκευές Android ή iOS. Είναι πλέον διαθέσιμο για 
δωρεάν λήψη στα αντίστοιχα app stores. Για πιο έμπειρους χρήστες, η αντίστοιχη εφαρμογή στο web και το 
devolo Cockpit (Windows, MacOS, Linux) εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το 
www.devolo.gr, www.devolo.com.cy. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
 
Γραφείο Τύπου 
Red Communications 
Αλέξανδρος Μοραγλής 
Λ. Αμαρουσίου 14, Νέο Ηράκλειο 
Τηλ.: +30 210 62 62 100 
E-mail: info@red-comm.gr 

 
Κεντρικά γραφεία 
devolo Greece 
Μαρία Καπελάκη 
Συγγρού 236, Καλλιθέα 
Τηλ.: +30 22210 84387 
E-mail: maria.kapelaki@devolo.gr 

 
devolo AG 
Marcel Schüll 
Charlottenburger Allee 67 
52068 Aachen, Germany 
Phone: +49 241 18279-514 
marcel.schuell@devolo.de 

Σχετικά με την devolo 
Η devolo κάνει το σπίτι και τις πρίζες πιο έξυπνα και εμπνέει τους καταναλωτές καθώς και τις επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες του ψηφιακού κόσμου. Οι λύσεις οικιακής δικτύωσης devolo προσφέρουν Internet 
υψηλής ταχύτητας και τέλειο Mesh WiFi σε οποιαδήποτε γωνιά του σπιτιού μέσω της υπάρχουσας 
ηλεκτρικής καλωδίωσης. Επιπλέον, στον επαγγελματικό κλάδο, η devolo κάνει το όραμα του ολοκληρωμένου 
Internet of Things, πραγματικότητα. Είτε εργάζεστε σε βιομηχανικά έργα είτε στον μεταβαλλόμενο κλάδο της 
ενέργειας, όπου απαιτούνται ασφαλείς επικοινωνίες και δεδομένα υψηλής απόδοσης, όλοι οι επαγγελματίες 
βασίζονται στην devolo. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2002 και εκπροσωπείται σε 19 χώρες με τις δικές της 
θυγατρικές και συνεργάτες. 
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