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SPRAAKSTURING - VOICE CONTROL
UW SLIMME ASSISTENT(EN) VOORZIEN VAN DE 
TELETASK-SPRAAKVAARDIGHEDEN

Heel wat TELETASK- gebruikers houden 
ervan om hun woning of gebouw te 
bedienen door middel van spraak. Na een 
grondige testperiode en certificering door 
Amazon en Google, kwamen de TELETASK-
vaardigheden voor de slimme assistenten 
Amazon Echo en Google Home beschikbaar. 

U kan ze gebruiken in vele talen voor 
zover deze beschikbaar zijn op uw slimme 
assistent en ingeefbaar zijn in PROSOFT. U 
kan gebruik maken van één of meerdere 
slimme assistenten in uw huis/appartement/
gebouw. Deze dienen enkel aangesloten te 
zijn via standaard WiFi, met hetzelfde LAN 
waarop de TDS installatie is aangesloten. U 
hebt alleen (een) TELETASK DoIP centrale 
eenheid(eenheden), een internetverbinding, 
het Voice Control TSF16120-abonnement en 
een configuratie in PROSOFT nodig. U moet 
de Amazon Echo- of Google Home app eerst 
op uw mobiel apparaat installeren en daarna 
uw slimme assistent(en) voorzien van de 
TELETASK-spraakvaardigheden

ENKELE 
GEBRUIKSVOORBEELDEN

Voorbeeld indien uw assistent werkt met de 
Engelse taal:

“Alexa, activate the bathroom light’.

“Alexa, activate diner mood”. 

“Hey Google, activate wake-up mood”.

“Alexa, set bathroom temperature to 21 
degrees”.

“Hey Google, dim the night hall lights to 30 
percent”, “close the shades”….

HOE KAN U EEN TSF16120 
ABONNEMENT VOOR 
SPRAAKSTURING BEKOMEN
Het TSF16120 abonnement is te bestellen bij 
uw systeemIntegrator.Hij zal deze op zijn beurt 
aankopen in “TTecomm” en het abonnement 
wordt dan meteen geactiveerd voor gebruik.

Foto: Differend interior design

Alexa ondersteunt momenteel 
(2020) geen Nederlands. Wel 
vele andere talen zoals:
Italiaans (IT), Duits (DE), Engels 
(VS), Engels (CA), Engels 
(IN), Spaans (ES), Spaans 
(VS), Engels (AU), Frans (FR), 
Frans (CA), Engels (UK)

Google Home ondersteunt 
Nederlands en vele andere talen
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Meer details in het Technisch Handboek over 
hoe u als systeemintegrator TSF16120 kan 
aankopen en activeren voor één of meerdere 
TDS-installaties.

Ga naar www.teletask.be  - TTecomm en log in 
(alleen voor systeemintegratoren).

SYSTEEMVEREISTEN
- Voor alle DoIP centrale eenheden die met 
TTcloud verbonden zijn (gratis dienst).

- Configuratie door de systeemintegrator in 
PROSOFT V3.7.3 of hoger.

Beschikbaar: December 2019

WAT IS TTECOMM
TTecomm is de online e-commerce site van 
TELETASK waar systeemintegratoren  TSF-
abonnementen kunnen aankopen voor 
hun klanten. TSF-diensten zijn SaaS-model 
gebaseerde software diensten die beschikbaar 
zijn tegen een jaarlijkse abonnementskost. 
Er is geen éénmalige basislicentie nodig 
zoals bij een traditionele software licentie. 
Een abonnement is geldig voor één jaar 
en zal automatisch vernieuwd worden één 
maand voor de vervaldag. De automatische 
hernieuwing kan op elk gewenst moment 
worden gestopt  (in TTecomm) door de 
systeemintegrator en dit tot één maand voor 
de hernieuwingsdatum.

TECHNISCHE INFORMATIE VOOR 
DE SYSTEEMINTEGRATOR
U vindt een volledige instructie over dit 
onderwerp in het online Technisch Handboek 

op www.teletask.be - Professional – Technisch 
handboek.

Beschikbaar: Beschikbaar op TTecomm en na 
betaling meteen operationeel.

Jaarlijkse automatische hernieuwing: Om een 
jaarlijkse automatische hernieuwing te kunnen 
doen, werkt de systeemintegrator-account 
alleen met kredietkaarten: VISA en Master 
Card. TTecomm zal daarom uw bedrijfs- en 
creditcardgegevens vragen als u voor de 
eerste keer inlogt.

Als de systeemintegrator de verlenging niet 
stopt uiterlijk één maand voor de vervaldag, 
wordt het abonnement elk jaar automatisch 
verlengd. Hij ontvangt al twee maanden voor 
de verlengingsdatum een e-mailmelding. Dus 
hij heeft nog één maand om te beslissen om 
de automatische vernieuwing te stoppen. De 
betaling wordt van zijn creditcard afgeschreven, 
één maand voor de verlengingsdatum (!). 
Als de creditcard op dat moment niet geldig 
zou zijn, houdt het TTecomm-platform de 
systeemintegrator automatisch via e-mail op 
de hoogte zodat deze alsnog een geldige 
kredietkaart op zijn rekening op TTecomm 
kan toevoegen. Hij heeft dus nog een maand 
om dit te doen om te voorkomen dat de 
TSF-service stopt met werken (op de geplande 
verlengingsdatum).

PRODUCT CODE
TSF16120 VOICE CONTROL

Figuur: Het abonnement is online 
te bestellen door de System 
Integrator in TTecomm

Foto: Interieur Arjaan De Feyter - Fotograaf Piet-Albert Goethals


