ISGUI VOOR SMARTPHONE, TABLET EN PC

‘GUI’ = GRAFISCHE USER INTERFACE

Of u nu thuis bent, in de buurt of
in het buitenland, uw huis is steeds
bereikbaar en u kan onmiddellijk elke
domoticafunctie controleren en besturen
vanop uw GSM, tablet of PC. Deze app
werkt via de TELETASK Cloud. iSGUI is
beschikbaar op iOS, Android, MS Windows
PC en macOS met data connectie.

menusysteem waarmee u alle functies
kan controleren en besturen in uw met
TELETASK geautomatiseerde woning.
Even uw toestel bovenhalen, ‘connect’
aanklikken en u kan aan de slag. Een
kwestie van seconden. Met de veilige en
snelle TELETASK Cloud verbinding kan u de
iSGUI gebruiken van overal in de wereld.

Sleutels langs binnen op de deur laten zitten?
Zin om vanop uw bureau even uw oprit te
bekijken via uw camera? Van op afstand de
deur openen voor de poetsvrouw wanneer ze
bij u aankomt? De kinderen of familieleden
toegang verlenen tot uw woonst zonder
gebruik van een sleutel? Dit is allemaal
mogelijk dankzij de iSGUI. Geen twijfels meer
of u uw huis goed heeft afgesloten. U kan
dit altijd nakijken en indien nodig bijsturen.
De live connectie met uw camera(s) vormt
hierin een mooie extra en zal u de nodige
rust bieden wanneer u niet thuis bent.

Een deur openen, de lichten controleren, een
temperatuur nakijken, de tuinbesproeiing
activeren in uw vakantiewoning, controleren
of de kinderen, de poetsvrouw of uzelf,
bij het weggaan, de woning wel correct
hebben afgesloten, etc. De TELETASK iSGUI
geeft u altijd en overal terugmelding op
het scherm zoals de status van uw lichten,
poorten, temperatuur, stopcontacten,
audio/video uitrusting en nog zoveel
meer. U kan dit allemaal ook nauwkeurig
nakijken via de beschikbare IP camera’s in
en rondom uw woning of bedrijfsgebouw.
Hoewel het scherm van een Smartphone
betrekkelijk klein is, zijn de camerabeelden
van extreem hoge kwaliteit dankzij de

De iSGUI biedt u een gedetailleerd
en gebruiksvriendelijk on-screen
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Figure

Uw toestel kan verbonden worden met het
TELETASK systeem via een veilige cloud
verbinding maar de (DoIP) IP LAN/WAN
verbinding blijft ook beschikbaar. De iSGUI
kan gebruikt worden als een intelligente
afstandsbediening die u overal in de woning
kan meenemen, waarmee u uw multi-room
audio systeem kan sturen, uw verlichting
kan controleren, een deur of poort openen,
de gordijnen besturen, de tuinbesproeiing
activeren, enz. U heeft onmiddellijk een
volledig overzicht over alle functies.
Uw toestel biedt u comfort, veiligheid
en een perfect energiebeheer waarmee
u ook centen kan besparen.
De iSGUI software is geschikt voor Apple iOS
(iPad, iPhone, iPod), Android, MS Windows
PC en Apple macOS. Zoek naar TELETASK op
Google Play (voor Android toestellen), op de
Apple Store (voor iPhone, iPad, iPod touch)
of via de TELETASK website www.teletask.
be. Als u het vindt is uw toestel compatibel.

THUIS

Het TELETASK systeem in uw huis
behoudt via het internet een permanente
verbinding met de TELETASK Cloud. Uw
toestellen verbinden er automatisch mee
wanneer de iSGUI app wordt opgestart.

OVERZICHT EIGENSCHAPPEN:

Controle over alle TELETASK
functies + camera’s.

Directe feedback van de gekozen functies.
Al uw commando’s worden verzonden via
de geëncrypteerde TELETASK Cloud.

BESTELCODE:
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iSGUI

TER BESCHIKKING BIJ:
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high speed digitale signaalverwerking in
combinatie met het gebruik van IP camera’s.

www.teletask.be
Nº BE008171-1

