
xxter 2.0
De vertrouwde mogelijkheden van xxter nu nog eenvoudiger…

Onlangs	  heeft	  xxter	  de	  nieuwe	  software	  voor	  de	  xxter	  app,	  de	  xxter	  6irmware	  en	  Mijn	  xxter	  
gereleased.	  

Zoals	  u	  van	  xxter	  gewend	  bent	  zijn	  door	  deze	  gratis	  6irmware-‐,	  website-‐	  en	  app-‐update	  de	  
functionaliteiten	  en	  het	  gemak	  in	  programmeren	  nóg	  eenvoudiger	  en	  overzichtelijker	  
geworden.	  

Hierdoor	  heeft	  de	  installateur	  in	  minder	  tijd	  een	  mooiere	  en	  betere	  visualisatie	  gemaakt,	  
waarbij	  de	  klant	  nóg	  eenvoudiger	  zélf	  zijn	  bedienomgeving	  aan	  kan	  passen.	  

Om	  een	  beeld	  te	  geven	  van	  de	  aanpassingen	  volgt	  hieronder	  een	  overzicht:	  	  

Mijn xxter voor de professional 
Op	  de	  website	  zijn	  diverse	  lay-‐out	  en	  stijlverbeteringen	  doorgevoerd.	  Zo	  is	  een	  
overzichtelijke	  menubalk	  gemaakt	  waarin	  alle	  projectgegevens	  naast	  elkaar	  gepresenteerd	  
worden.	  Voor	  alle	  projectgegevens	  kunt	  u	  nu	  naar	  wens	  groepen	  aanmaken,	  om	  zo	  
onderdelen	  te	  groeperen	  zodat	  u	  ze	  nog	  makkelijker	  kunt	  terugvinden	  en	  aanpassen.	  	  

De	  “Acties”	  heten	  voortaan	  “Componenten”.	  Voor	  het	  kiezen	  van	  een	  component	  in	  
bijvoorbeeld	  gra6ieken	  of	  scripts	  is	  een	  uitermate	  handig	  6ilter	  toegevoegd,	  zodat	  u	  niet	  
meer	  hoeft	  te	  zoeken	  tussen	  de	  (knx)componenten	  om	  er	  een	  toe	  te	  voegen.	  	  

De	  “Triggers"	  zijn	  hernoemd	  naar	  “Acties”	  en	  deze	  zijn	  samen	  met	  de	  scripts	  naar	  de	  
projectomgeving	  van	  de	  professional	  verplaatst.	  Zo	  heeft	  u	  het	  complete	  project	  inclusief	  
alle	  bijbehorende	  zaken	  op	  één	  plaats	  en	  hoeft	  u	  hiervoor	  niet	  meer	  op	  de	  unit	  in	  te	  loggen.	  	  

Als	  u	  een	  aanpassing	  in	  het	  project	  hebt	  gedaan	  kan	  via	  de	  webomgeving	  eenvoudig	  een	  
opdracht	  aan	  de	  unit	  worden	  gestuurd	  met	  het	  verzoek	  de	  gedane	  aanpassingen	  te	  
downloaden.	  	  

Het	  is	  voortaan	  mogelijk	  om	  een	  werknemers-‐login	  aan	  te	  maken.	  De	  hoofdgebruiker	  
bepaalt	  welke	  werknemer	  toegang	  heeft	  tot	  welke	  unit	  en	  welk	  project.	  

Voor	  een	  project	  is	  het	  mogelijk	  een	  interval	  aan	  te	  geven	  waarop	  de	  tijd	  en	  datum	  worden	  
verzonden	  op	  de	  knx-‐bus.	  Het	  extra	  aanmaken	  van	  een	  aparte	  planner	  hiervoor	  is	  daarmee	  
overbodig.	  	  

Er	  is	  een	  “aanwezigheidsdetectie”	  functie	  toegevoegd,	  waarbij	  de	  unit	  “weet"	  of	  er	  een,	  en	  
zo	  ja	  welk	  mobiel	  device	  van	  de	  klant	  aanwezig	  is	  in	  het	  netwerk	  van	  de	  installatie.	  Hier	  
kunt	  u	  dan	  weer	  handige	  functionaliteiten	  bij	  maken	  zoals	  verlichting	  uit	  en	  cv	  installatie	  
omlaag	  enz.	  	  



Mijn xxter voor de gebruiker 
Voor	  het	  kiezen	  van	  een	  component	  is,	  net	  als	  voor	  de	  professional,	  een	  uitermate	  handig	  
6ilter	  toegevoegd	  zodat	  u	  niet	  meer	  hoeft	  te	  zoeken	  in	  de	  (vaak	  lange)	  lijst	  componenten	  om	  
er	  een	  toe	  te	  voegen.	  Bij	  het	  toevoegen	  van	  een	  gra6iek	  is	  het	  nu	  ook	  mogelijk	  om	  twee	  
bronnen	  weer	  te	  geven	  in	  één	  gra6iek.	  

De	  trigger	  voorwaarde	  voor	  de	  waarschuwingsservice	  (push,	  mail	  of	  sms)	  is	  opgenomen	  bij	  
de	  waarschuwingsservice	  zelf.	  Hierdoor	  is	  het	  aanmaken	  van	  een	  waarschuwing	  nu	  
mogelijk	  vanaf	  één	  plaats.	  	  

Een	  zeer	  nuttige	  toevoeging	  is	  de	  mogelijkheid	  om	  “Lokale	  gebruikers”	  toe	  te	  voegen.	  Deze	  
lokale	  gebruikers	  kunnen	  worden	  voorzien	  van	  een	  “rol"	  waarvoor	  rechten	  kunnen	  worden	  
ingesteld.	  Zo	  kan	  één	  gebruiker	  beperkt	  worden	  om	  alleen	  een	  bepaald	  pro6iel	  te	  kiezen	  en	  
kan	  per	  rol	  worden	  gekozen	  of	  deze	  op	  verschillende	  plaatsen	  al	  dan	  niet	  wordt	  toegelaten,	  
of	  hij	  misschien	  alleen	  mag	  kijken,	  of	  kijken	  en	  ook	  aanpassen.	  Zo	  kunt	  u	  de	  scenes,	  planner	  
en	  de	  webinterface	  van	  de	  unit	  extra	  beveiligen	  tegen	  onrechtmatig	  of	  foutief	  gebruik.	  

Unit firmware 
Er	  zijn	  in	  de	  6irmware	  (interface	  van	  de	  unit)	  diverse	  lay-‐out	  en	  stijl	  verbeteringen	  
doorgevoerd.	  Daarom	  zijn	  verschillende	  instellingen	  verplaatst	  of	  toegevoegd,	  zoals	  een	  
handige	  “haal	  con6iguratie	  op”	  knop	  boven	  het	  menu.	  Ook	  is	  er	  een	  duidelijk	  overzicht	  van	  
de	  beschikbare	  uPnP	  apparaten	  opgenomen	  met	  een	  knop	  om	  te	  zoeken	  naar	  nieuwe	  
apparaten.	  Daarnaast	  wordt	  nu	  ook	  IPv6	  ondersteund	  en	  wordt	  tijdens	  het	  in	  bedrijf	  
nemen	  gecontroleerd	  of	  de	  opgegeven	  gebruikersnaam	  en	  het	  wachtwoord	  daadwerkelijk	  
overeenkomen	  met	  de	  gebruikersgegevens	  van	  Mijn	  xxter.	  

Het	  downloaden	  van	  het	  pro6iel	  en	  de	  6irmware	  is	  eenvoudiger	  en	  sneller.	    
In	  versie	  2.0	  is	  het	  beheer	  van	  de	  “Triggers"	  (tegenwoordig	  "Acties”)	  samen	  met	  de	  scripts	  
uit	  de	  unit	  gehaald	  en	  toegevoegd	  aan	  Mijn	  xxter.	  	  

Er	  zijn	  3	  log-‐mogelijkheden	  toegevoegd	  voor	  algemene	  gebruikersactiviteiten,	  acties	  en	  
scripts.	  Zo	  kunt	  u	  eenvoudig	  zien	  welke	  acties	  hebben	  plaatsgevonden	  en	  wat	  er	  in	  de	  
scripts	  is	  gebeurd,	  inclusief	  de	  waarden	  die	  gebruikt	  zijn.	  

Door	  de	  nieuwe	  gebruikersrechten-‐structuur	  is	  het	  mogelijk	  (delen	  van)	  de	  unit	  af	  te	  
schermen	  voor	  gebruikers	  die	  geen	  rechten	  mogen	  hebben	  om	  zaken	  te	  wijzigen.	  

xxter app 
In	  de	  app	  is,	  op	  veler	  verzoek,	  de	  mogelijkheid	  toegevoegd	  om	  nieuwe	  scènes	  aan	  te	  maken	  
en	  de	  naam	  van	  scènes	  aan	  te	  passen.	  Zo	  maakt	  de	  klant	  z’n	  eigen	  scène	  aan,	  past	  de	  inhoud	  
aan	  en	  kan	  deze	  toevoegen	  aan	  de	  visualisatie.	  Het	  is	  ook	  mogelijk	  deze	  scène	  af	  te	  roepen	  
vanuit	  de	  knx-‐omgeving,	  maar	  uiteraard	  is	  hiervoor	  nog	  wel	  de	  programmeur	  nodig.	  

De	  gra6ieken	  hebben	  in	  de	  app	  buttons	  gekregen	  waarbij	  eenvoudig	  kan	  worden	  
omgeschakeld	  tussen	  uur/dag/week/maand	  of	  jaar,	  wanneer	  de	  data	  voor	  deze	  periodes	  
beschikbaar	  is.


