ETS Inside – FAQ’s
De meest gestelde vragen gebundeld

ETS Inside
Veelgestelde vragen

Is ETS Inside nieuw voor u of hebt u een probleem? Om u te helpen heeft KNX Association
deze lijst met veelgestelde vragen opgesteld:
• Aan de slag • De tool begrijpen • Alle mogelijkheden van de tool benutten

1

2

Aan de slag
Voor wie is deze tool bestemd:
De installateur of de eindklant?

De tool is voor beide bedoeld: voor de installateur vanwege de eenvoud en voor de
eindklant * om hem of haar toe te laten zelf kleine veranderingen aan de installatie aan
te brengen.

voor de eindklant om hem of haar
toe te laten zelf kleine veranderingen
aan de installatie aan te brengen.

Microsoft Windows 10,
CPU: ≥ 2 GHz, RAM: ≥ 2 GB, HDD: ≥ 20 GB, RES: ≥ 1024 x 768

Wat zijn de minimale technische
vereisten voor de ETS Inside-server?

Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 IoT
CPU: ≥ 2 GHz, RAM: ≥ 2 GB, HDD: ≥ 20 GB, RES: ≥ 1024 x 768

Voor welk soort projecten is
ETS Inside geschikt?

ETS Inside is geschikt voor woningen en kleine bedrijfsgebouwen, zoals appartementen, huizen, kleine winkels enz., waar geen groot aantal toestellen of complexe installatie nodig is.

Wat is het verschil tussen
ETS Professional en ETS Inside?

ETS Professional (desktop) is bedoeld voor wie KNX-ervaring heeft of bereid is een
gecertificeerde KNX-cursus te volgen. De ETS Professional beschikt over alle functies die nodig zijn om elk type KNX-toestel te configureren en te programmeren.
De ETS Inside is een versie die de configuratie en downloads van toestellen voor
minder complexe installaties mogelijk maakt (d.w.z. geen plug-ins en geen gateways
met complexe functionaliteit).

Wat is nieuw in de ETS Inside
vergeleken met de ETS Professional?

Naast het unieke karakter ervan is de tool vooral revolutionair omdat die de configuratie van KNX-installaties met een smartphone of tablet mogelijk maakt.

Wat is de meerwaarde van de ETS Inside
voor een systeemontwerper?

De systeemontwerper kan nu gemakkelijk de configuratie van de installatie voor een
deel door de klant zelf laten uitvoeren. Zo kan de klant persoonlijk kleine veranderingen aan de installatie aanbrengen*.

Werken met ETS Inside
Welke toestellen zijn compatibel
met ETS Inside?

Alle KNX-toestellen die geen plug-in vereisen, kunnen worden geconfigureerd.

Met welk product kan ik ETS Inside
met de installatie verbinden?

KNX/IP-interfaces, KNX/IP-routers, KNX/USB-interfaces. Om een KNX/USB-interface te kunnen gebruiken moet het toestel waarop de serverversie van ETS Inside
is geïnstalleerd over minstens twee USB-poorten beschikken: een voor de licentiedongle en een andere voor de verbinding met de installatie.

Kan ik ETS Inside op mijn pc installeren?

Ja! Het is mogelijk om het op een gewone pc te installeren, maar ook op een mini-pc
met

Windows 10 en KNX-busconnectiviteit
(zie vooraf de technische vereisten).

The ETS Inside (Server version) must be added to the installation. Once the device
(e. g., mini-pc, KNX device with ETS Inside software) has been associated with your
project, you can proceed with project creation.

Hoe voeg ik ETS Inside
aan de installatie toe?

De ETS Inside (serverversie) moet aan de installatie worden toegevoegd. Zodra het
toestel (bv. mini-pc, KNX-toestellen met ETS Inside-software) aan uw project is gekoppeld, kunt u het project ontwerpen.

Kunnen een KNX/IP-interface en
KNX/IP-router worden gebruikt
voor de configuratie en download
van een installatie met ETS Inside?

Ja, ook USB-aansluitingen worden aanvaard.

Wat is het maximale aantal toestellen dat
met ETS Inside kan worden geconfigureerd?

ETS Inside kan projecten creëren en configureren voor maximaal 255 KNX-toestellen.

Waar kan ik de ETS Inside-client
downloaden?

In de Apple App Store, Google Play Store en Windows Store. ETS Inside-clients kunnen gratis worden gedownload.

Werken met ETS Inside
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Kan ik meerdere projecten configureren
met één ETS Inside-client?

Ja, met de ETS Inside-client kunt u zoveel projecten configureren als u wenst.

Kan ik meerdere projecten configureren
met een enkele versie van ETS Inside
Server?

Nee, ETS Inside Server kan slechts één project verwerken.

Als een project met ETS Inside wordt
gecreëerd, waar wordt het dan opgeslagen?

Het wordt opgeslagen op de mini-pc waarop de ETS Inside-server is geïnstalleerd.

Als mijn project toestellen omvat die
gebruikmaken van plug-ins, kan ik het
dan importeren?

Ja! U zult deze toestellen echter niet met de ETS Inside kunnen configureren.

Kunnen projecten van ETS Professional
worden gesynchroniseerd met ETS Inside?

Niet op de releasedatum; in de nabije toekomst zal deze functionaliteit echter wel
met een van de eerste verplichte updates voor de ETS Professional-versie mogelijk
zijn.

Hoe kan ik een licentie voor
mijn ETS Inside krijgen?

U moet een licentie voor ETS Inside (serverversie) kopen bij MyKNX en die met een
dongle gebruiken.

Hoeveel kost een licentie voor ETS Inside?

Een licentie kost € 160, inclusief dongle.

Zal het mogelijk zijn om ETS Inside
te updaten?

Ja, maar de mini-pc waarop ETS Inside is geïnstalleerd, zal een actieve internetverbinding moeten hebben om de updates uit te voeren.

Is voor mijn project altijd een internetverbinding nodig om ETS Inside te laten
werken?

Nee, er is geen internetverbinding nodig. U hebt enkel een internetverbinding nodig
om updates voor uw huidige versie van ETS Inside te downloaden.

Kan ik de mini-pc met de ETS Inside
op een andere installatie overzetten?

Ja, dat kan, maar denk erom dat ETS Inside slechts één project kan verwerken, zodat
u uw project naar een veilige locatie moet exporteren (of synchroniseren met ETS
Professional*), het oude project uit ETS Inside moet verwijderen en vervolgens een
nieuw project moet creëren.

Is het voor mij als eigenaar van een woning
mogelijk om in mijn woning ETS Inside te
installeren (met KNX) en automatisch te
laten synchroniseren?

Om uw ETS Inside-software met uw bestaande configuratie in uw woning te synchroniseren moet u bij uw KNX-systeemontwerper een initiële synchronisatie aanvragen.
Die blijft vervolgens beschikbaar voor uw ETS Inside-software.

Waarom moet een systeemontwerper de
eindgebruiker toestaan veranderingen aan
te brengen?

Vooral eigenaars van een woning hechten belang aan controle over functies die geregeld kunnen worden gewijzigd. Om de eigenaar toegang te verlenen tot basisfuncties
kan de systeemontwerper de wijziging van opties* mogelijk maken.

FAQ’s voor fabrikanten
Ik ben een KNX-fabrikant en ik zou een
toestel met ETS Inside willen aanbieden.
Hoe doe ik dat?

Als KNX-fabrikant kunt u een speciale versie van de ETS Inside-software krijgen voor
installatie op uw toestel(len). Er moet geen webserver worden geïnstalleerd.

Ik ben een KNX-fabrikant en ik heb al een
niet-gecertificeerde gateway, waarin ik ETS
Inside wil integreren. Mag ik dat doen?

Ja.

Ik ben een KNX-fabrikant en ik heb reeds
een toestel voor visualisatie en KNX/IP-integratie in mijn aanbod. Kan ik hierop ETS
Inside installeren en het verkopen?

Ja, op voorwaarde dat uw toestel met Windows 10 werkt en een beschikbare
USB-aansluiting heeft (voor de licentiedongle).

Ik ben een KNX-fabrikant en ik zou ETS Inside op een van mijn gecertificeerde toestellen willen installeren. Moet ik het opnieuw
laten certificeren of heb ik een speciale certificatie nodig?

Nee, u hoeft het niet opnieuw te laten certificeren indien u het Application Program
van de standaard KNX-functionaliteit niet verandert. Om de ETS Inside te installeren is geen extra certificatie nodig, omdat het geen invloed heeft op de standaard
KNX-functionaliteit van het toestel.

Ik ben een KNX-fabrikant en ik zou een toestel met ETS Inside willen aanbieden. Mag ik
ook licenties voor ETS Inside verkopen?

Nee, zoals vermeld in de licentieovereenkomst is het u niet toegestaan licenties voor
ETS Inside door te verkopen. Deze licenties moeten via MyKNX worden aangekocht.

* Functie beschikbaar vanaf het najaar van 2017.

Bezoek de website van ETS Inside voor meer informatie over gebruik,
kenmerken, voordelen, handleidingen, FAQ’s enz. op: http://etsinside.knx.org.
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