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De nieuwe ETS Inside biedt u de optie van een volledig
nieuwe en revolutionaire benadering van KNX!
• Creëer KNX-installaties met ETS “inside”
voor uw woning / gebouw
• Gebruik ETS Inside op elk toesteltype
(tablet / smartphone / pc)
• Bewaar uw ETS “inside” in uw woning / gebouw

Met ETS Inside kunt u KNX-installaties creëren en beheren met
uw gsm, tablet of pc. ETS Inside is de ideale tool voor KNX-installateurs, van beginner tot expert. De belangrijkste kenmerken van deze nieuwe tool van KNX Association zijn slimme
werkprocedures en een vereenvoudigde gebruikersinterface.

Voordelen
Voor installateurs:

Voor gebruikers:

Voor fabrikanten:

Gemakkelijkere toegang tot de markt
Installateurs kunnen meteen aan de slag
met hun ETS-project, zonder uitgebreide opleiding. Dat zorgt voor een snellere
toegang tot de markt, vooral voor nieuwe KNX-installateurs.

Toegang tot uw installatie
vanop afstand
Om bediening en configuratie te vergemakkelijken heeft de gebruiker via
KNXnetIP van overal ter wereld toegang
tot het project. Omdat de gebruiker toegang tot de installatie heeft, kan hij voor
elk toestel een gedetailleerde statusupdate krijgen en vanop afstand aanpassingen doorvoeren.

ETS Inside ondersteunt alle
gecertificeerde KNX-toestellen3)
ETS Professional of ETS Inside: elk gecertificeerd toestel kan met beide tools
worden geconfigureerd. Er zijn geen gateways nodig, er moeten geen nieuwe
specificaties worden bestudeerd en ook
een nieuwe productopleiding is niet nodig. Daardoor kunnen KNX-fabrikanten
hun klantenbestand nog verder uitbreiden.

Lagere startkosten
De ETS Inside is verkrijgbaar voor een
fractie van de prijs van een volledige licentie van ETS Professional, zodat de
KNX-installateur zonder grote investeringen met KNX aan de slag kan.
Gebruik van gewone KNX-toestellen
Alle gecertificeerde KNX-toestellen1)
kunnen met ETS Inside worden geconfigureerd, waaronder meer dan 7000
beschikbare gecertificeerde producten
van KNX.
Data uitwisselen
met ETS Professional2)
Projecten met ETS Inside zijn volledig
synchroniseerbaar met ETS Professional,
wat verdere configuratie op vele diverse platforms mogelijk maakt. Dat opent
ook de deur voor meer gesofisticeerde
projecten met ETS Professional, door ze
met ETS Inside2) te configureren.

1)

Plug-ins niet ondersteund door ETS Inside.

2)

Functie beschikbaar vanaf het najaar van
2017.

ETS Inside voor elk toestel:
gebruik uw eigen tablet / computer
met iOS, Windows of Android
De ETS Inside (client) kan worden gedownload in alle standaard appstores,
zoals Google Play Store, Apple App Store en Windows Store. De app is gratis te
downloaden.

ETS Inside ondersteunt
ook KNX Secure
Met behulp van ETS Inside kunnen ook
de strengste veiligheidsnormen voor
controle in woningen en gebouwen worden toegepast. Met ETS Inside bent u
altijd veilig.

Verander individuele
parameters zelf 2)
Wilt u enkele kleine aanpassingen in de
installatie aanbrengen? Met de ETS Inside
kan de gebruiker nu zelf wijzigingen in de
installaties aanbrengen. Met de functie
ingeschakeld kan de gebruiker zonder
hulp reageren op veranderingen – en wel
onmiddellijk 2).
Bewaar uw KNX-project
in uw woning / gebouw
Zodra een ETS Inside-project in een installatie is geïntegreerd, blijft het er deel
van uitmaken. Storend herstel van projecten, herconfiguraties of verloren KNX
Project-bestanden behoren tot het verleden – met ETS Inside blijft uw project
waar het hoort.

3)

Toestellen met plug-ins kunnen niet worden
geconfigureerd met ETS Inside.

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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