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BRUSSEL, 20 november, 2014: om de snelle globale groei van het
gebruik van intelligente gebouwtechnologie en smart hometechnologie met KNX te benadrukken, heeft KNX Association
International zwaar geïnvesteerd in haar online tegenwoordigheid
met de lancering van een nieuwe website en persoonlijk online
portaal. Bovendien biedt KNX meer interactieve mogelijkheden op
deze platforms, zoals een adventskalenderwedstrijd in december,
waar de KNX-gemeenschap KNX-producten en ETS licenties kan
winnen door juist te raden welke producten er worden getoond.
www.knx.org is de nieuwe website van KNX Association International
en is momenteel beschikbaar in Nederlands, Engels, Duits, Spaans,
Frans en binnenkort in ook in het Italiaans. De structuur van de
nieuwe website is heel gebruiksvriendelijk en intuïtief en zorgt samen
met een grafische weergave voor een dynamische en informatieve
website die eenvoudig up-to-date gehouden kan worden.
Hoewel de algemene structuur van de website gebaseerd is op 4
niveaus van wisselwerking, kunnen gebruikers de nodige informatie
meestal in 2 tot 3 muisklikken terugvinden.
De startpagina bevat een banner (blikvanger) die maandelijks wordt
geactualiseerd alsook directe links om snel KNX Partners,
opleidingscursussen, informatie over lidmaatschap, webinars, KNXproducten en MyKNX terug te vinden.
www.knx.org heeft verscheidene KNX Nationale Groepen geïnspireerd
om hun eigen nationale websites, die lokale inhoud tonen, up te daten.
Momenteel volgen Duitsland, Zwitserland en Nederland de lay-out en
zijn er 13 sites in de aanmaak, namelijk: Argentina, België, Chili,
Spanje, Indië, Ierland, Luxemburg, Midden-Oosten, Noorwegen,
Finland, Zweden, Zuid-Oost Azië en Uruguay.
MyKNX werd eind september 2014 gelanceerd. Het heeft een modern
en intuïtief design om te verzekeren dat bezoekers snel vinden wat ze
nodig hebben. MyKNX bezorgt alle geregistreerden, waaronder
klanten, fabrikanten, partners, opleidingscentra, scientific partners,
nationale groepen, teslaboratoria en userclubs de meeste recente
informatie en documentatie. Via één centrale login kunnen gebruikers
de KNX Online shop bezoeken voor informatie en prijzen van de
verschillende KNX-softwarepaketten, boeken en KNX Specificaties.
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Een open supportsysteem voor bezoekers bevat meest gestelde KNXvragen en een nieuwe, krachtige support wizard die mogelijke
problemen kan oplossen die KNX-gebruikers ervaren. Een
meldingssysteem bezorgt belangrijke informatie door middel van
gepersonaliseerde meldingen in hun MyKNX account.
Op de startpagina van MyKNX zien bezoekers het laatste nieuws en
informatie heet van de pers, zoals aankondigingen van nieuwe
productlanceringen of algemene updates van KNX-producten.
Omdat aan de noden van het internationale publiek van de KNXgemeenschap te voldoen, is MyKNX beschikbaar in het Engels, Duits,
Spaans, Frans, Italiaans, Nederlands, Fins en Zweeds.

Foto 1: De structuur van de nieuwe website is heel gebruiksvriendelijk en
intuïtief.

Foto 2: MyKNX bezorgt de meeste recente informatie en documentatie.

2

Over KNX
KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie - de wereldwijde
STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole. Dit omvat het sturen van gebouwfuncties van
onder andere verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging,
persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en energiemeters, telecommunicatie en
consumentenelektronica. KNX is de wereldwijde standaard voor woning- en gebouwcontrole met
een fabrikant- en productonafhankelijke ingebruiksstellingstool (ETS) met een volledige serie van
transmissiemedia (TP, PL, RF en IP) evenals een volledige serie configuratiemodi (system, easy
en automatic mode). KNX is erkend als een Europese standaard (CENELEC EN 50090 en CEN
EN 13321-1) en een internationale standaard (ISO/IEC 14543-3). Deze standaard is gebaseerd
op meer dan 24 jaar ervaring op de markt. Meer dan 370 bedrijven wereldwijd zijn lid van de
vereniging en bieden meer dan 7000 KNX gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan.
KNX Association heeft met meer dan 40000 installatiebedrijven partnerovereenkomsten in meer
dan 125 landen.

www.knx.org
Voor meer informatie / materiaal contacteer: heinz.lux@knx.org
Foto’s zijn hier te downloaden: www.knx.org/knx-en/press-room/
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