Softwarelicenties
TDS1511x

CONTROL TOWER Master of Client licentie

De TELETASK “Control Tower” is een oplossing waarmee men meerdere gebouwen
(woningen, kantoren, winkels, service flats, ...) permanent en vanop een centrale plaats kan
bewaken en beheren. Dit omvat zowel het bewaken van technische alarmen als het
bedienen van alle aanwezige domotica-functies op afstand. Het is met andere woorden een
bewakings- en beheertool die u in staat stelt om in de gekoppelde gebouwen extra services
te leveren.
Een project mag tot 250 Clients (huizen/gebouwen) en tot 6 online Master PC’s bevatten.

TOEPASSING
Lokaal en/of op afstand besturen van huizen/gebouwen door
middel van een Microsoft PC.

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.

KENMERKEN
Voor Windows 7 / 8 / 8 Pro (niet Windows 8 RT) / 10. Werkt in
“full screen” mode.

Test mode
Test mode van de TDS15110 Master licentie is mogelijk voor
maximum 30 dagen (zonder activatie). (3 dagen voor de
TDS15111 Client licentie).

Licentie systeem
Voor elk project is er slechts één TDS15110 Master licentie
nodig.
Voor elke ‘Client’ gebouw (= nbt bestand) is er een TDS15111
Client licentie nodig. Elke Client licentie kan real-time
geconnecteerd zijn met 3 Master PC’s. Als er meer dan 3 realtime Masters nodig zijn, is er een tweede Client licentie nodig in
elk Client gebouw.

AANSLUITINGEN
LAN
Met behulp van Ethernet of een Wi-Fi Access point/router.
WAN
Met behulp van Ethernet, een Wi-Fi hotspot of gsm data
connectie (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HSDPA…), beveiligd met
een VPN verbinding. Een data abonnement voor mobiel
gebruik en een router met VPN technologie zijn noodzakelijk.
Voor meer info, zie het technisch handboek.

Camera’s
Ondersteund IP camera’s met Motion JPEG (MJPEG)
encodering (Still Immage of Streaming) via HTTP protocol
(URL moet beschikbaar zijn). Test dit vóór gebruik.
Paswoordbescherming wordt ondersteund.
Voor elk ander type netwerkcamera, gebruikt u de browser
functie.

Beveiligde verbinding
TELETASK raadt in elke woning een VPN verbinding aan.
Voor de PC met de Control Tower beheersoftware past men
dan een VPN router toe die het nodige aantal VPN
verbindingen kan onderhouden. Deze zijn standaard op de
markt verkrijgbaar.

Browser
Dynamische HTML pagina’s, bv. camera's,
weersvoorspellingen, verkeersinformatie, e-mail,
nieuwskanalen, sociale netwerk websites, …

AFMETINGEN VERPAKKING
175 B x 250 H x 3 D (mm)

INSTELLINGEN
Eenvoudige “knip en plak” configuratie in PROSOFT Suite en
de CONTROL TOWER configurator.

BRUTO GEWICHT
0,1 kg

INSTALLATIE
Met GUISOFT in PROSOFT Suite (vanaf 3.3.0.60 of hoger) en
de CONTROL TOWER configurator. Voor meer informatie over
de configuratie en installatie, lees het "technisch handboek",
hoofdstuk " Creating a Control Tower ".
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INHOUD VERPAKKING
TDS15110
Licentie code voor CONTROL TOWER Master licentie
TDS15111
Licentie code voor CONTROL TOWER Client licentie.
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