Το παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για οικιακό και κτιριακό έλεγχο

Δελτίο Τύπου
Νέα ιστοσελίδα και νέο portal MyKNX από την KNX
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 20 Νοεμβρίου 2014: Για να αντικατοπτρίσει την
ταχεία και παγκόσμια ανάπτυξη της χρήσης της τεχνολογίας ΚΝΧ
για ευφυή κτίρια και έξυπνα σπίτια, η Διεθνής KNX Association
έχει επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην online παρουσία της με τη
δημιουργία μιας ολοκαίνουργιας ιστοσελίδας και ενός νέου
προσωποποιημένου portal. Επιπλέον, η KNX Association προσφέρει περισσότερες διαδραστικές δυνατότητες σε αυτές τις
πλατφόρμες, όπως, για παράδειγμα, με την έλευση του
διαγωνισμού ημερολογίου του Δεκεμβρίου, όπου η κοινότητα
KNX μπορεί να κερδίσει συσκευές KNX και άδειες ETS
μαντεύοντας τα προϊόντα KNX που εμφανίζονται.
Το www.knx.org είναι η νέα ιστοσελίδα της Διεθνούς KNX Association.
Οι χρήστες μπορούν να πλοηγηθούν στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Ισπανικά και Ολλανδικά και πολύ σύντομα στα Ιταλικά.
Η δομή της νέας ιστοσελίδας είναι εξαιρετικά φιλική και έξυπνη προς το
χρήστη, με όλα της τα γραφικά να συμβάλλουν για μια πολύ δυναμική
και ενημερωτική ιστοσελίδα που είναι εύκολη στη χρήση και η οποία
ενημερώνεται συνεχώς.
Αν και η γενική δομή της ιστοσελίδας βασίζεται σε τέσσερα επίπεδα
αλληλεπίδρασης, οι χρήστες γενικά μπορούν να αποκτήσουν τις
πληροφορίες που χρειάζονται μέσα σε μόλις δύο ή τρία κλικ.
Η κεντρική σελίδα διαθέτει ένα banner (για να προσελκύει τα βλέμματα)
το οποίο ενημερώνεται μηνιαία. Υπάρχουν πολλοί απευθείας
σύνδεσμοι για να βρείτε τους KNX Partners, τα Εκπαιδευτικά Κέντρα,
Πώς να γίνετε KNX Μέλος, Webinars, Συσκευές KNX και το MyKNX.
Το www.knx.org έχει εμπνεύσει πολλά KNX National Groups να
ενημερώσουν τις τοπικές τους ιστοσελίδες οι οποίες περιέχουν τοπικό
περιεχόμενο. Προς το παρόν, η Γερμανία, η Ελβετία και η Ολλανδία
ακολουθούν το σχεδιασμό του με ακόμη δεκατρείς ιστοσελίδες να
βρίσκονται υπό κατασκευή, συμπεριλαμβανομένων της Αργεντινής,
του Βελγίου, της Χιλής, της Ισπανίας, της Ινδίας, της Ιρλανδίας, του
Λουξεμβούργου, της Μέσης Ανατολής, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας,
της Σουηδίας, της ΝΑ Ασίας και της Ουρουγουάης.
Το portal MyKNX είναι online από το τέλος του Σεπτεμβρίου
2014. Διαθέτει, επίσης ένα νέο, σύγχρονο και έξυπνο σχεδιασμό για
να διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις
πληροφορίες που χρειάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το
MyKNX παρέχει σε όλους τους Πελάτες, Κατασκευαστές, Partners, στα
Εκπαιδευτικά Κέντρα, στους Επιστημονικούς Συνεργάτες, στα National

KNX Association cvba • De Kleetlaan 5 bus 11 • B-1831 • Brussels-Diegem • Belgium
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90 • Fax: +32 (0) 2 675 50 28
VAT: BE 0441 460 064
info@knx.org • www.knx.org

KNX Association cvba
De Kleetlaan 5 bus 11
B-1831 Brussels-Diegem
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 775 85 90
Fax: +32 (0) 2 675 50 28
info@knx.org
www.knx.org

Groups, στα Εργαστήρια Δοκιμών και στα Userclubs τις τελευταίες
ενημερώσεις και νέα, καθώς και τεχνική τεκμηρίωση. Από ένα και μόνο
κεντρικό σημείο, οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν στο Online
Κατάστημα KNX όπου μπορούν να αγοράσουν ή απλά να δούνε
πληροφορίες και τιμές των διάφορων πακέτων λογισμικού KNX, των
βιβλίων και των ΚΝΧ Προδιαγραφών.
Ένα Ανοιχτό Κέντρο Υποστήριξης για επισκέπτες το οποίο
συμπεριλαμβάνει «Συχνά Ερωτούμενες Ερωτήσεις KNX», καθώς και
έναν νέο, πανίσχυρο Οδηγό Υποστήριξης ο οποίος είναι σε θέση να
λύσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχουν οι χρήστες με τα
λογισμικά KNX. Ένα σύστημα ειδοποιήσεων που καλύπτει βασικές
πληροφορίες σχετικά με το KNX και τα προϊόντα, παρέχει στους
χρήστες εξατομικευμένες ειδοποιήσεις στο MyKNX λογαριασμό τους.
Από την κεντρική σελίδα του MyKNX, οι χρήστες ενημερώνονται
σχετικά με τα τελευταία νέα και πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας
σημαντικές ανακοινώσεις νέων προϊόντων καθώς και γενικότερες
ενημερώσεις σχετικά με KNX προϊόντα.
Για να αντικατοπτρίσει το διεθνές κοινό της τεχνολογίας KNX και των
χρηστών, το MyKNX είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Ισπανικά,
Γαλλικά, Ιταλικά, Ολλανδικά, Φινλανδικά και Σουηδικά.

Εικ.1: Η δομή της νέας ιστοσελίδας είναι εξαιρετικά φιλική προς το χρήστη και
έξυπνη.
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Εικ. 2: Το MyKNX παρέχει πάντα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και

τεκμηρίωση.

Σχετικά με την KNX
Η KNX Association είναι ο δημιουργός και ο κάτοχος της τεχνολογίας KNX – το παγκόσμιο
ΠΡΟΤΥΠΟ για όλες τις εφαρμογές του οικιακού και κτιριακού ελέγχου, με εύρος από το φωτισμό
και τον έλεγχο σκίασης έως συστήματα ασφαλείας, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού,
εποπτείας, συναγερμού, ελέγχου νερού, διαχείριση ενέργειας, μετρήσεων καθώς και οικιακών
συσκευών, ηχητικών και πολλά ακόμη. Το KNX είναι το μοναδικό παγκόσμιο πρότυπο για οικιακό
και κτιριακό έλεγχο με ένα ανεξάρτητου κατασκευαστή εργαλείο σχεδίασης και θέσης σε
λειτουργία (ETS), με μια πλήρη γκάμα από υποστηριζόμενα μέσα επικοινωνίας (TP, PL, RF και
IP) καθώς επίσης και μια πλήρη γκάμα από υποστηριζόμενες λειτουργίες διαμόρφωσης (system,
easy και automatic). Το KNX είναι εγκεκριμένο ως Ευρωπαϊκό (CENELEC EN 50090 και CEN EN
13321-1) και ως Διεθνές πρότυπο (ISO/IEC 14543-3). Αυτό το πρότυπο είναι βασισμένο σε
περισσότερα από 24 χρόνια εμπειρίας στην αγορά. Πάνω από 370 εταιρίες μέλη παγκοσμίως από
διαφορετικούς τομείς εφαρμογών έχουν σχεδόν 7000 πιστοποιημένες KNX ομάδες προϊόντων
στους καταλόγους τους. Η KNX Association έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με
περισσότερες από 40.000 εταιρίες εγκαταστατών σε περισσότερες από 125 χώρες.

www.knx.org
Για
περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε: heinz.lux@knx.org
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