ETS Inside – FAQ
Přehled nejčastěji
kladených otázek

ETS Inside
FAQ = často kladené otázky
Zabýváte se nově o ETS Inside nebo jste narazili na problém? Abychom nabídli pomocnou
ruku, Asociace KNX s potěšením představuje tento přehled často kladených otázek, které
mohou pomoci: • Začínáme • Vysvětlení funkce • Použití nástroje na plný potenciál
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Začínáme

Pro koho je nástroj určen? Pro
dodavatele nebo pro zákazníka?
Jaké jsou minimální technické
požadavky na server ETS Inside?

Nástroj je určen pro oba: instalatérovi pro jednoduchost a koncovému
zákazníkovi, aby mohl uskutečňovat drobné změny v instalaci.
Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 10 IoT CPU: ≥ 2 GHz, RAM: ≥
2 GB, HDD: ≥ 20 GB, RES: ≥ 1024 x 768

Pro jaké typy projektů je ETS Inside
vhodný?

ETS Inside je vhodný pro rezidenční a malé komerční instalace, např. pro
byty, rodinné domy, malé obchody apod., které nevyžadují velké počty
přístrojů nebo vysokou složitost.
ETS Professional (Desktop) se zaměřuje na osoby s KNX zkušeností a
na ty, kteří chtějí absolvovat certifikační kurs KNX. ETS Professional
obsahuje celou řadu funkcí potřebných pro konfiguraci a programování
každého typu KNX přístrojů. ETS Inside je verze určená pro konfiguraci a
nahrávání přístrojů pro méně složité instalace (tj. bez plug-inů nebo bez
rozhraní s komplexní funkcionalitou).

Jaký je rozdíl mezi ETS Professional
a ETS Inside?

Co nového je při srovnání ETS Inside
a ETS Professional?
Jakou přidanou hodnotu má ETS
Inside pro systémové integrátory?
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Je to jedinečný a revoluční nástroj, protože umožňuje konfiguraci KNX
instalací prostřednictvím smartphonů nebo tabletů.
Systémoví integrátoři nyní mohou snadno ponechat část konfigurace
instalace přímo na zákazníkovi. To totiž zákazníkovi dovoluje
uskutečňovat drobné změny.

Práce s ETS Inside

Které přístroje jsou kompatibilní s
ETS Inside?
Jaké produkty lze použít k propojení
ETS Inside s instalací?

Mohu naistalovat ETS Inside do
svého PC?
Mohu naistalovat ETS Inside do
svého PC?
Jak přidám ETS Inside k instalaci?

Lze použít rozhraní KNX / IP a router
KNX / IP pro konfiguraci a nahrávání
instalace s ETS Inside?
Jaký maximální počet přístrojů lze
konfigurovat prostřednictvím ETS
Inside?
Odkud mohu nahrát ETS Inside
klient?
Mohu konfigurovat více projektů
s jedním ETS Inside klient?

Všechny KNX přístroje, které pro konfiguraci nevyžadují plug-in.
KNX / IP rozhraní, KNX / IP routery, KNX / USB rozhraní. Aby bylo možné
používat rozhraní KNX / USB, s verzí nainstalovanou pro potřeby Serveru
ETS Inside, je potřebné mít k dispozici alespoň dva USB porty: jeden pro
licenční klíč a druhý pro spojení s instalací.
Ano! Je možné jej nainstalovat do obvyklého PC, ale také do mini-PC s
nainstalovaným Windows 10 a konektivitou sběrnice KNX (viz první
požadavky).
Ano! Je možné jej nainstalovat do obvyklého PC, ale také do mini-PC s
nainstalovaným Windows 10 a konektivitou sběrnice KNX (viz
požadavky).
K instalaci musí být přidán ETS Inside (verze Server). Jakmile přístroj
(např. mini-PC, KNX přístroj se softwarem ETS Inside) byl spojen s vaším
projektem, můžete pokračovat s vytvářením projektu.
Ano, lze akceptovat také USB rozhraní.

S ETS Inside je možné vytvářet a konfigurovat projekty nejvýše se 255
KNX přístroji.
Z Apple App Store, Google Play Store a Windows Store. Software ETS
Inside klient lze stáhnout zdarma.
Ano, ETS Inside klient připouští konfiguraci i více projektů, podle potřeby.

Práce s ETS Inside
Lze konfigurovat několik projektů
s jednou verzí ETS Inside Server?
Kam se ukládá projekt vytvořený
v ETS Inside?
Obsahuje-li projekt přístroje
využívající plug-in, lze jej importovat?
Může být projekt z ETS Professional
synchronizován s ETS Inside?
Jak získat licenci ETS Inside?
Kolik stojí licence ETS Inside?
Bude možná aktualizace ETS Inside?

Ne, ETS Inside Server může ovládat pouze jeden projekt.
Ukládá se do mini-PC instalovaného s ETS Inside Server.

Ano! Ale nebude možné konfigurovat takovéto přístroje prostřednictvím
ETS Inside.
Nyní nikoli. Nicméně v blízké budoucnosti bude tato funkce umožněna
nejbližší aktualizací ETS Professional.
Zakoupením licence ETS Inside (verze Server) na MyKNX s donglem.
Cena je 160,00 €, včetně donglu.
Ano, avšak, mini-PC nainstalován v ETS Inside vyžaduje k aktualizaci
aktivní připojení k internetu.
Je internetové připojení projektu vždy Ne, internetové připojení není nezbytné. Internetové připojení je nutné při
nutné k činnosti ETS Inside?
nahrávání aktualizací dané verze ETS Inside.
Lze přenést mini-PC s ETS Inside do Ano, ale mějte na paměti, že ETS Inside zvládne pouze jeden projekt,
jiné instalace?
takže bude nutné exportovat dřívější projekt na bezpečné místo (nebo jej
synchronizovat s ETS Professional), poté odstranit starý projekt z ETS
Inside a pak vytvořit projekt nový.
Je pro vlastníka domu možné mít ETS Aby bylo možné synchronizovat software ETS Inside s vaší aktuální
Inside instalován ve vlastním domě
konfigurací domu, je nutné požádat o počáteční synchronizaci KNX
(instalován s KNX) a mít jej
integrátora. Potom ETS Inside bude k dispozici pro váš software.
automaticky synchronizován?
Proč by měl integrátor umožnit
Majitelé domů mají značný zájem především o kontrolu funkcí, které se
koncovému uživateli dělat změny?
mají často měnit. K tomu, aby majitel domu měl přístup k základním
funkcím, systémový integrátor mu může umožnit volbu změn.
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Otázky a odpovědi pro výrobce

Jsem KNX výrobce a rád bych nabídl
přístroje pro KNX Inside. Jak to
udělat?
Jsem KNX výrobce a mám
necertifikované rozhraní, do něhož
bych chtěl integrovat ETS Inside.
Mohu to udělat?
Jsem KNX výrobce a mám v portfoliu
již přístroj pro vizualizaci a KNX / IP
integraci. Budu moci to integrovat do
ETS Inside a prodávat?

Jako KNX výrobce můžete získat speciální verzi softwaru ETS Inside,
který lze nainstalovat do vašich přístrojů. Webový server není zapotřebí
instalovat.
Ano

Jsem KNX výrobce a rád bych
integroval ETS Inside do jednoho ze
svých certifikovaných přístrojů. Je
k tomu nutná opakovaná certifikace,
nebo je nutné nechat jej projít
speciální certifikací?
Jsem KNX výrobce a chtěl bych
nabídnout ETS Inside přístroj. Mohu
také prodávat licence ETS Inside?

Ne, opakovaná certifikace není potřebná, pokud nechcete měnit aplikační
program standardních funkcí KNX. Integrace do ETS Inside nevyžaduje
další certifikaci, jelikož nemá vliv na standardní funkce KNX daného
přístroje.

Ano za předpokladu, že váš přístroj běží na Windows 10 a má slot USB
(kvůli licencování).

Ne, v souladu s licenční smlouvou, nejste oprávněni k prodeji licencí ETS
Inside. Ty musí být zakoupeny přes MyKNX.

www.knx.org/cz www.knxcz.cz

