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GUI+ SOFTWARE
HET GRONDPLAN VAN UW WONING ALS SCHAKELAAR!

In toekomstgerichte woningen worden 
steeds meer technische voorzieningen 
met elkaar geïntegreerd. Een TELETASK 
systeem zorgt er niet alleen voor dat 
de aanwezige voorzieningen beter op 
elkaar worden afgestemd, het maakt 
ook de bediening ervan  mogelijk 
van overal waar dit gewenst is.

GUI+ is een grafische bedienings-software 
voor een gebruiksvriendelijke sturing van de 
leef- en werkomgeving. Door het gebruik van 
een scherm met overzichtelijke grondplannen, 
kan de gebruiker zich makkelijk oriënteren 
en zo de juiste gebouwfuncties beheren. 
Door een eenvoudige muis-of vingerklik op 
het scherm, kunt u verlichting schakelen en 
dimmen, LED (kleuren) verlichting beheren, 
de kamertemperatuur instellingen per 
kamer, rolluiken, zonwering, gordijnen, 
ramen, deuren, poorten, muziek…. en alle 
andere elektrische toepassingen besturen. 
Daarenboven biedt GUI+ ook de mogelijkheid 
om camerabeelden te integreren. Bent u 
benieuwd naar de weersvoorspelling of 

verkeerssituatie? Eén simpele klik en u bent 
op de hoogte. Daarenboven hebt u volledige 
grafische vrijheid in het design en uitzicht 
van uw grondplannen: klassiek of modern, 
cottage of mediterraan of puur technisch. U 
beslist in welke sfeer de GUI+ zal inpassen. 

De uitgebreide grafische mogelijkheden, 
gebruiksvriendelijkheid en bijna onbeperkte 
functionaliteiten maken van de GUI+ één 
van de meest begeerde beheersystemen 
voor de geïntegreerde woning.  

VOOR ELK WAT WILS
De GUI+ kan op verschillende doelsystemen 
geïnstalleerd worden: uw desktop PC of 
notebook PC waarop u dagelijks mailt, op 
Internet surft of de administratieve zaken 
regelt. Of misschien verkiest u eerder een 
ingebouwd design aanraakscherm inclusief 
video-deurtelefonie? Of gaat u liever 
draadloos (Wi-Fi) via een Windows tablet. 
Deze draagt u eenvoudig mee doorheen de 
woning van de woonkamer tot de zolder.  
Ter info: Ook voor mobiele toestellen zoals 
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Figure

uw Smartphone en tablet (Android en iPhone) 
beschikt TELETASK over een app (iSGUI).

GRONDPLANNEN
U kunt de sfeer van uw woning laten 
doorstralen in het uitzicht van uw GUI+. U 
hoeft enkel het gewenste grondplan aan uw 
TELETASK systeem- integrator te leveren, die 
er vervolgens een stijlvolle GUI+ interface 
van maakt. De GUI+ ontwikkelomgeving 
heeft een bibliotheek met honderden 
instelbare symbolen voor lichten, gordijnen, 
zonweringen, toestellen, thermostaten, 
multimedia… Vindt u dan toch nét niet het 
gewenste icoon voor die ene Art-déco lamp 
of de nieuwste exclusieve OLED- armatuur, 
geen probleem want u kunt ook uw 
gepersonaliseerde afbeeldingen toevoegen. 

TECHNISCH
HARDWARE
U kunt GUI+ op één of op meerdere 
schermen integreren met het TELETASK 
domotica systeem via uw LAN. Er zijn 
geen andere verbindingen noodzakelijk. 

SOFTWARE
Er is één GUI+ licentie nodig per 
(Win OS) PC / touch screen.

Een GUI+ wordt aangemaakt met behulp 
van de GUISOFT software (onderdeel van 
de PROSOFT suite). Deze configuratie 
software wordt u gratis aangeboden met 
de eveneens gratis PROSOFT Suite). 

SYSTEEMVEREISTEN
De meeste Windows PC- processoren 
volstaan (contacteer onze support voor 
meer informatie). Bepaalde tragere 
ATOM processoren worden echter 
niet aanbevelen omdat ze soms over 
onvoldoende resources beschikken 
voor camera- en VoIP toepassingen.

Windows 7 of 10. 

Microsoft.NET framework 4.0 
(gratis te installeren indien uw PC 
hiervan nog niet is voorzien).

BESTELCODE
TDS15105 GUI+ software licentie




