PROSOFT SUITE

CONFIGURATIESOFTWARE

PROSOFT Suite is het softwarepakket
voor de configuratie van de TELETASK
domotica systemen. De Suite bevat
PROSOFT, TIMESOFT, CARDSOFT,
GUISOFT en DALISOFT.
PROSOFT is de algemene configuratietool,
terwijl TIMESOFT een elektronische
kalender stuurt, die gebruikt wordt om
de tijdsgebonden acties te configureren.
CARDSOFT wordt gebruikt voor het
configureren van de toegangscontrole
en TELETASK Cloud toepassingen .
GUISOFT configureert dan weer de ‘GUI’
voor gebruik op PC/aanraakschermen
en smartphones.DALISOFT is de
configuratie tool voor DALI-balasten.
Gezien de standaard IP interface beschikbaar
is op alle centrale eenheden van TELETASK,
is een LAN-verbinding vanzelfsprekend.
Domotica over IP (DoIP) biedt u comfort
waar u maar wenst. PROSOFT kan gebruikt
worden op de locatie van het project (via
LAN) maar dit kan ook vanop afstand
via LAN/WAN in combinatie met een
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beveiligde internet verbinding. VPN wordt
hiervoor het vaakst gebruikt wegens zijn
goede prijs en bewezen beveiliging.
Al deze TELETASK configuratietools zijn
gebaseerd op een exclusief concept waarbij
eenvoud en kracht hand in hand gaan. De
grafische gebruikersinterface van PROSOFT
omvat geen complexe software taal zoals
vaak gebruikt om intelligente systemen te
’programmeren’. De grafische aanpak maakt
het juist eenvoudig en sneller om aan te leren.
Gedurende de volledige levensduur van het
systeem is het mogelijk dat er zich wijzigingen
opdringen. PROSOFT biedt daarvoor de
ideale oplossing. Een gedetailleerd technisch
handboek is beschikbaar en trainingsfilmpjes
voor systeem integratoren zijn ook
beschikbaar (TT School trainingsfilmpjes).
De configuratie van een TELETASK systeem
kan volledig off-line gebeuren. De PC dient
niet gekoppeld te zijn aan een werkend
systeem, wat een enorme flexibiliteit
oplevert voor, tijdens en na de installatie.
Van zodra u klaar bent om de configuratie
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PROSOFT bevat ook een volledige diagnose
module. Het nakijken van de status van alle
verbonden interfaces geeft u een volledig
overzicht van uw installatie. Tijdens de
opstartfase is dit instrument heel nuttig voor
de installateur om eventuele problemen
of bekabelingsfouten snel op te sporen.
Meer nog, de installateur kan de diagnose
ook uitvoeren vanop afstand, verplaatsing
is niet meer nodig. De mogelijkheid tot
het wijzigen van de configuratie vanop
afstand, resulteert in snellere interventies en
betere dienstverlening naar de klant toe.

TIMESOFT

TIMESOFT wordt gebruikt voor het instellen
van tijdsgebonden acties. Men koppelt de
gewenste actie met het gewenste tijdstip
op de on-screen kalender, zo eenvoudig
is het. U kan dit eveneens snel aanpassen:
met een muisklik selecteert u de actie
en sleept deze naar het door u nieuwe
gewenste tijdstip op de kalender.

CARDSOFT

Alle toegangscontrole beheert u via
CARDSOFT: wie mag wanneer uw woning
betreden en welke functies mogen dan in
werking treden. Zo kan u instellen dat de
poetsvrouw enkel s’ochtends tussen 8.00
en 9.00 kan binnenkomen en dit enkel
indien er op dat ogenblik niemand thuis
is. In het andere geval dient ze aan te
bellen. U kan talloze toegangsvoorwaarden
voor verschillende personen instellen.

GUISOFT

Indien u meer info wenst betreffende de GUI
generator die beschikbaar is in PROSOFT,
verwijzen wij u graag door naar de GUI-leaflet.
Nadat alle configuraties werden ingesteld,
kan u een gedetailleerd rapport afdrukken.
Dit document is het ideale rapport voor
de bewoners van het huis, appartement of
gebouw. Via dit informatieve document
leren de bewoners de aangekochte
TELETASK installatie beter kennen. Dit
is vooral nuttig in de eerste dagen en
weken na het betrekken van de woning.
Het is ook een perfecte tool voor
communicatie met de systeem integrator.

DALISOFT

Om DALI ballasten eenvoudig te
adresseren in combinatie met de
TELETASK DALI programming tool.

TALEN

PROSOFT is beschikbaar in verschillende talen:
Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Italiaans,
Russisch, Sloveens, Portugees, Chinees, enz.
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instellingen te downloaden van de PC naar
het TELETASK systeem, kan u dit uitvoeren
via een verbinding tussen de PC en het
TELETASK systeem (via Ethernet, Wi-Fi of
vanop afstand via internet). Van zodra
het domotica systeem werd geïnstalleerd
en geconfigureerd, kan de installateur
desgewenst alle onderhoud voor u uitvoeren
van in zijn kantoor. Wijzigingen aanbrengen,
toevoegen van softwaremogelijkheden, dit
gaat allemaal veel sneller en goedkoper dan
bij een traditioneel systeem en dat dankzij de
mogelijkheid om via DoIP ook vanop afstand
uw wensen in het systeem aan te brengen.

