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TSF16120 VOICE CONTROL abonnement 
Heel wat TELETASK gebruikers houden ervan om hun huis / 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 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 heeft alleen (een )TELETASK DoIP centrale 
eenheid(en), een internetverbinding, het Voice Control TSF16120-abonnement en een 
configuratie in PROSOFT nodig.

PLATFORMVEREISTEN 
- Voor alle DoIP centrale eenheden die met TTcloud 
verbonden zijn.  
- PROSOFT V3.7.3 of hoger 
 
Beschikbaar: December 2019 
 
SETTINGS 
Configuration 
Via PROSOFT Suite (3.7.3 of hoger). Compatibel met oudere 
PROSOFT-versies indien geconfigureerd als TDSxxx. 

INSTALLATION 
U moet eerst de Amazon- of Google Home-app op uw 
mobiele apparaat installeren voordat u uw slimme assistent 
(en) kunt verbinden met de TELETASK-stemvaardigheden. 
 
ENKELE GEBRUIKSVOORBEELDEN 
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”... 

KOST 
Het abonnement heeft een beperkte jaarlijkse kost en wordt elk 
jaar automatisch verlengd. De verlenging kan op elk moment 
worden stopgezet in TTecomm en blijft actief tot de 
verlengingsdag. 
De systeemintegrator wordt 2 maanden voor de 
verlengingsdag geïnformeerd welke van al zijn abonnementen 
zal worden verlengd. Als de verlenging mislukt vanwege een 
niet-geldige systeemintegrator-creditcard, wordt hij onmiddellijk 
geïnformeerd om een geldige creditcard in te voeren. 
 
Het TSF16120-abonnement kan worden verkregen door de 
systeemintegrator in TTecomm (alleen voor professionals) 
 
Zie meer details in het Technisch Handboek op 
www.teletask.be - Professioneel - Technisch Handboek. 
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