De wereldwijde STANDAARD voor woning- en gebouwcontrole

Persbericht
Meer dan 1 000 licenties voor ETS Inside verkocht tijdens de eerste drie dagen
na de lancering

ETS Inside succesrijkste marktintroductie in de
geschiedenis van KNX
BRUSSEL, 23 maart 2017: De lancering van ETS Inside gaat gepaard met
de grootste reeks evenementen in de geschiedenis van KNX. Met meer
dan 30 conferenties over de hele wereld luidt de volledige KNXgemeenschap in maart 2017 een nieuw tijdperk in van werken met de
wereldwijde STANDAARD voor gebouwautomatisering – Slim, Simpel en
Veilig! Tijdens de eerste drie dagen na de lancering van de nieuwe
software werden meer dan 1 000 licenties voor ETS Inside verkocht.

“De afgelopen jaren is de interesse in slimme woningen sterk gestegen.
Systemen voor slimme woningen werden steeds alledaagser, wat een
omwenteling in de hele industrie teweegbracht”, vertelt Franz Josef
Kammerl, voorzitter van KNX Association. “Met de introductie van ETS
Inside speelt KNX niet alleen in op de huidige markttendensen, maar
brengt het de voordelen van de KNX-Standaard ook binnen het bereik
van meer mensen die hun huizen en kleine handelspanden op een
eenvoudige wijze met KNX-installaties willen uitrusten. Aangezien ETS
Inside geen uitgebreide opleiding vereist, zal het ongetwijfeld een
radicale verandering brengen in de markt en KNX zoals we ze nu
kennen. Het is daarom niet meer dan gepast dat we deze historische
lancering vieren met een aantal evenementen over de hele wereld,
waarbij we ETS Inside gedurende de hele maand maart in de
schijnwerpers plaatsen.”
Het nieuwe tijdperk van gebouwautomatisering: ETS Inside
ETS Inside maakt de wereld van gebouwautomatisering bereikbaar
voor meer potentiële gebruikers. ETS Inside: het is Slim, Simpel, Veilig:
Slim – Door de overgang van pc naar gangbare mobiele toestellen geeft
ETS Inside nieuwe vorm aan het design en de ingebruikname van KNXinstallaties. Aangezien de software permanent deel kan uitmaken van
de installatie, hebt u enkel de ETS Inside-clientapp nodig om uw KNXinstallatie te configureren. Deze app kan in alle appstores worden
gedownload, namelijk de Apple App Store, Google Play Store en
Windows Store.
Simpel – De gebruikersinterface is makkelijk te begrijpen en verlaagt
de drempel voor iedereen die gebruik wil maken van de onderlinge
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uitwisselbaarheid van KNX tussen producten van verschillende
fabrikanten en toepassingen. Zonder uitgebreide opleiding kunnen
nieuwkomers op de markt van slimme woningen nu een echte KNXinstallatie in gebruik nemen, zowel thuis, in de winkel als op kantoor.
Veilig – Met ondersteuning voor KNX Secure-toestellen die
gebruikmaken van de wereldwijde encryptiestandaard AES 128
beschikt ETS Inside over de beste veiligheidsvoorzieningen in
gebouwautomatisering. Met KNX Data Secure-toestellen is de
communicatie tussen de toestellen beveiligd, met KNX IP Secure is de
communicatie over IP gecodeerd en geauthenticeerd.
Meer dan 30 evenementen over de hele wereld
De wereldwijde KNX-gemeenschap keek met ongeduld uit naar de
lancering van ETS Inside. KNX Association riep de maand maart 2017
uit tot de “ETS Inside Lanceringsmaand” en de wereldwijde respons
was overweldigend: meer dan 30 evenementen werden georganiseerd
overal ter wereld, in vele landen van Europa tot Australië, Japan, Korea,
Brazilië, Mexico, Colombia en Argentinië.
Aan de slag met ETS Inside? Maak gebruik van specifieke
opleidingen en informatie online!
KNX Association heeft een uitgebreid informatiepakket samengesteld,
ook online, zodat elke klant van ETS Inside onmiddellijk aan de slag kan
met de nieuwe tool. Enkele van de vele highlights zijn de nieuwe ETS
Inside-flyers “Aan de slag”, “Kenmerken”, “Controlelijst” en andere.
Naast de flyers organiseert KNX Association nu ook interactieve
webinars en stelt het online tutorials en filmpjes ter beschikking. Een lijst
van geplande KNX-webinars vindt u op https://www.knx.org (rubriek:
training – webinars), de ETS Inside-tutorials vindt u op
http://etsinside.knx.org (rubriek: aan de slag).
Meer informatie over ETS Inside, de marktintroductie van ETS Inside en
alle ETS Inside-evenementen bij de wereldwijde lancering vindt u op de
specifieke website van ETS Inside, die bereikbaar is via
http://etsinside.knx.org. Volg de lancering van ETS Inside op Twitter
@KNXAssociation,
met
#ETSInside,
en
Facebook
www.facebook.com/KNXAssociation
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Afbeelding 1: ETS Inside is slim, simpel en veilig

Afbeelding 2: ETS Inside is eenvoudig te gebruiken op de meeste gangbare
mobiele toestellen
Over KNX
KNX Association is de oprichter en eigenaar van de KNX technologie de – wereldwijde
STANDAARD voor woning- en gebouwenautomatisering. Dit omvat het sturen van gebouwfuncties
van onder andere verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging,
persoonlijke alarmering, watercontrole, energiebeheer en slimme energiemeters, telecommunicatie
en consumentenelektronica. KNX is de wereldwijde standaard voor woning- en
gebouwenautomatisering met een fabrikant- en productonafhankelijke ingebruiksstellingstool (ETS)
met een volledige serie van transmissiemedia (TP, PL, RF en IP) evenals een volledige serie
configuratiemodi (system en easy 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 27 jaar ervaring in de markt. Meer dan 400 bedrijven wereldwijd uit
verschillende toepassingsgebieden zijn aangesloten bij KNX en bieden bijna 7000 KNX
gecertificeerde productgroepen in hun catalogi aan. KNX Association heeft met meer dan 67.000
installatiebedrijven partnerovereenkomsten in meer dan 160 landen.

www.knx.org

Voor meer informatie/gegevens kunt u een e-mail sturen naar:
heinz.lux@knx.org
Afbeeldingen kunnen hier worden gedownload: www.knx.org/knx-nl/pers/
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