Softwarelicenties
TDS15101

iSGUI licentie voor smartphones, tablets, PC en Mac

Deze software licentie biedt de mogelijkheid om a.d.h.v. een smartphone of tablet (Android,
iOS), PC of Mac, alle domotica functies te besturen: verlichting, verwarming, airco, deuren en
poorten, gordijnen, rolluiken, … sferen, motoren, sensoren, audio, … en IP camera’s.
De TELETASK Cloud optie, biedt u een veilige verbinding op afstand zonder extra kost.
De configuratie is heel eenvoudig. De software kopieert automatisch alle ruimten en iconen
uit het .nbt bestand van de centrale eenheid. Hiervoor is geen verdere configuratie nodig.
Met één iSGUI software licentie kunnen 5 toestellen op hetzelfde moment connectie maken
met de centrale eenheid.
TOEPASSING
Het op afstand (en ter plaatse) bedienen van alle domotica
functies van op uw (mobiel) toestel.

Test mode
Mogelijk voor maximum 3 dagen (zonder licentie).
Demo mode
Druk op de ‘Demo’ knop als u de iSGUI app voor de eerste
maal opstart om zo het TELETASK Demo huis te besturen.

SYSTEEMVEREISTEN:
Minimum schermresolutie: 360x480.
iOS (iSGUI V2.6):
• iOS 9 of hoger

AANSLUITINGEN
Lokale connectie
Met behulp van een lokaal Wi-Fi Access point of router met WiFi voorziening.

Android Smartphone or tablet (iSGUI V2.6):
• ARMv7 processor met vector FPU, minimum 550MHz,
OpenGL ES 2.0, H.264 en AAC HW decoders
• Android™ 4.0 of hoger

Mobiele connectie (3G, 4G, … of Wi-Fi (thuis of
onderweg)

Windows PC (iSGUI V2.6):
• Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

TELETASK Cloud
TELETASK biedt een krachtige cloud oplossing aan om op een
eenvoudige manier, mobiele toestellen te koppelen via een
veilige TLS verbinding. Het grootste voordeel ten opzichte van
VPN is dat dit zowel veilig als gemakkelijk te configureren is.

MAC OS (iSGUI V2.6):
• macOS v10.9 Mavericks of hoger
Camera’s
Ondersteund IP camera’s met Motion JPEG (MJPEG)
encodering (Still Image of Streaming) via HTTP protocol (URL
moet beschikbaar zijn). Test dit vóór gebruik.
Paswoordbescherming wordt ondersteund.

VPN
Met behulp van een Wi-Fi hotspot of gsm data connectie
(EDGE, 3G, HSDPA, 4G…), beveiligd met een VPN connectie.
Een (extra) router met VPN technologie en een DNS dienst,
zijn noodzakelijk. Raadpleeg de installatiehandleiding voor
meer gedetailleerde informatie.

INSTELLINGEN
Configuratie
Automatische configuratie gebaseerd op de ruimtes en iconen
in PROSOFT.
Manuele samenstelling en manuale aanpassing van de
automatisch gegenereerde configuratie is ook mogelijk in
PROSOFT.

AFMETINGEN VERPAKKING
175 B x 250 H x 3 D (mm)
BRUTO GEWICHT
0,1 kg
INHOUD VERPAKKING
iSGUI Licentie code voor smartphone, tablet, PC en Mac.
Installatie handleiding.

INSTALLATIE
Gebruik GUISOFT (PROSOFT Suite 3.6 of hoger).
Zie de installatie handleiding van de TDS15101 voor meer
uitleg over het installeren van een iSGUI.
Activatie
Online - www.teletask.be. Een activatie bestand kan
gedownload worden zodra de volgende informatie beschikbaar
is: de Software Licentie code, het type en het serienummer van
de centrale eenheid.
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