
Uw leven, verbonden met uw 
woning en uw beveiliging



Texecom Connect
Neem de controle over uw woning en beveiliging als nooit tevoren.

Texecom Connect opent een nieuwe wereld vol mogelijkheden voor uw professionele beveiligingssysteem. Bescherm al uw waardevolle 
bezittingen met een baanbrekend beveiligingssysteem. Neem de controle door uw woning of bedrijf aan te sturen of te automatiseren 
via uw smartphone.

Met Texecom Connect hebt u alles volledig onder controle. 



Verbind uw leven met uw woning en veiligheid
Stelt u zich dat rustgevende gevoel voor dat u beschermd wordt en tegelijkertijd 
alles onder controle hebt.

Texecom is marktleider op het gebied van elektronische beveiliging.  
De beveiligingssystemen van Texecom hebben een naam hoog te houden 
onder professionals op het gebied van gebouwbeveiliging en beschermen 
wereldwijd miljoenen objecten. Texecom heeft een bewezen track record op 
het gebied van beveiliging van wereldberoemde instellingen en personen en 
beschermt al meer dan 30 jaar bedrijven en woningen met baanbrekende 
beveiligingsproducten, geavanceerde grensverleggende technologie en 
sublieme systeemontwerpen.

Texecom Connect past naadloos in de toonaangevende beveiligingssystemen 
uit de Premier Elite-serie van Texecom, zodat u direct controle hebt over uw 
woning en beveiliging. 

Houd de controle over uw beveiliging

Met de Texecom Connect-app kunt u uw beveiliging rechtstreeks regelen 
via uw compatibele smartphone of tablet. Beheer de werking van uw 
beveiligingssysteem, ontvang meldingen van systeemgebeurtenissen en 
bekijk camera's of activiteiten waar u ook bent. 

Automatiseer uw woning of bedrijf

Texecom Connect is dé portal waarmee u uw huis of bedrijf in de gaten houdt. 
Automatiseer en bedien uw verlichting, elektriciteit, video's en huishoudelijke 
apparaten. Maak uw eigen 'automatiseringsrecepten’ voor uw woning, zodat 
de verlichting automatisch wordt ingeschakeld als u in een kamer komt of 
zodat een apparaat wordt uitgeschakeld als u niet aanwezig bent. U kunt ook 
speciale 'modi’ maken die alle aspecten van de automatisering van uw woning 
of bedrijf in één keer regelen.

Met Texecom Connect bepaalt u zelf hoe uw woning werkt en hoe u de controle 
daarover voert.

Uw woning. Uw gegevens. Uw regels

Texecom maakt zich hard voor úw beveiliging. Dat geldt ook voor uw 
gegevens en persoonlijke informatie. Al uw beveiligingsinstellingen en 
bedieningselementen voor de automatisering van uw woning worden veilig 
opgeslagen in het bedieningspaneel – uit het zicht van priemende blikken. Alle 
meldingen en berichten worden volledig versleuteld en beveiligd. Dat is precies 
wat u verwacht van een bedrijf dat zich druk maakt om uw veiligheid.

Welkom bij uw beveiligde en verbonden woning. 



Texecom Connect-app
Texecom Connect verandert de beleving van communicatie met en automatisering van uw woning of bedrijf. De oplossing biedt een 
omgeving waarin u wilt communiceren en genieten van de nieuwe mogelijkheden die er voor u liggen en geeft gemoedsrust omdat u 
weet dat u alles onder controle hebt.

Texecom Connect gebruikt technologie om uw leven eenvoudiger te maken. De app werd zorgvuldig ontwikkeld om u snel toegang te 
bieden tot een scala aan functies. U kunt de app helemaal afstemmen op uw specifieke persoonlijke behoeften, zonder dat u daarvoor 
complexe programmeertaken hoeft uit te voeren.

Tijdlijn
De tijdlijn vormt het centrale onderdeel van de Texecom Connect-app. Gebeurtenissen worden duidelijk weergegeven en bieden u 
direct toegang tot gebeurtenissen. Ook kunt u voorspelde gebeurtenissen of veranderingen in de systeemstatus plannen en wijzigen.

De overzichtelijke tijdlijn stelt u in staat om uw verbonden beveiligingssysteem te beheren zoals ú dat wilt. U kunt ervoor kiezen om u 
te laten leiden door uitzonderingen, zodat u alleen meldingen ontvangt en actie onderneemt  wanneer er sprake is van veranderingen 
of gebeurtenissen die niet aan uw verwachtingen voldoen. 

Eventueel kunt u ervoor kiezen om uw object actief te beheren en regelmatig het alarm en de automatiseringsfuncties te wijzigen.  
Wat u ook kiest, alles is mogelijk via een duidelijk en ondubbelzinnig statusscherm.

Ruimten
Elk apparaat dat op het systeem is aangesloten, kan worden gebruikt om 
woningautomatiseringseffecten te maken. Apparaten kunnen een combinatie van 
componenten van een beveiligingssysteem of producten voor woningautomatisering 
vormen. 

Apparaten worden in de Texecom Connect-app onderverdeeld in ruimten, waardoor heel 
eenvoudig en intuïtief apparaten kunnen worden gelokaliseerd en automatiseringsrecepten 
met meerdere apparaten kunnen worden gemaakt.

Kalender
De kalender biedt een gedetailleerd dagoverzicht van gebeurtenissen in de afgelopen twee 
weken. Ook zijn er video-opnamen voor de afgelopen week zichtbaar. U kunt via de kalender 
activiteiten bekijken, zoals ingeschakelde apparaten, 'recepten’ voor de automatisering 
van uw woning en wijzigingen in de systeemmodus. Via de kalender kunnen rechtstreeks 
opgenomen camerabeelden worden bekeken. Ook is het mogelijk om livebeelden te 
bekijken.



Recepten 
‘Recepten’ vormen een gebruiksvriendelijke 

manier om de programmeeracties te beschrijven 
die voor de automatisering worden gebruikt. De 

Texecom Connect-app wordt geprogrammeerd op 
basis van oorzaak en gevolg. Voorbeeld recept: 

ALS
Het alarm is uitgeschakeld EN  

er een beweging wordt gedetecteerd

DAN
Moet de lamp op de verdieping worden 

ingeschakeld 

Er kan een breed scala aan recepten in 
systeemmodi worden gegroepeerd, zodat 

bepaalde recepten alleen worden uitgevoerd 
op basis van de systeemmodus. (In het 

bovenstaande voorbeeld wilt u mogelijk dat de 
app alleen een melding stuurt als er iemand 

bij de voordeur staat op het moment dat u niet 
aanwezig bent.)



Recepten 
Recepten vormen een uiterst flexibel hulpmiddel en zijn een onmisbaar onderdeel van de Texecom Connect-beleving. Ze 
bieden een eenvoudige en effectieve manier om ‘oorzaak-gevolgprogrammering’ te implementeren. Voorbeeld recept: 

ALS
Het alarm is uitgeschakeld EN  

er een beweging wordt gedetecteerd

DAN
Moet de lamp op de  

verdieping worden ingeschakeld

 

Recepten zijn extreem handig voor het ontwikkelen van beveiligingstoepassingen op maat en voor de controle over de automatisering 
van apparaten en andere intelligente functies in gebouwen of 'slimme’ woningen. Recepten kunnen een aantal voorwaarden bevatten, 
waardoor ze extreem krachtig zijn en tegelijkertijd heel eenvoudig en snel kunnen worden gemaakt.

Maak uw eigen woning- of bedrijfsautomatisering
Texecom Connect geeft u volledige controle over uw gebouwautomatisering. Zorg dat de lampen automatisch gaan branden als u een 
ruimte betreedt. Laat uw apparaten zichzelf uitschakelen als u uw woning verlaat. Ontvang meldingen als uw kinderen thuiskomen of 
als er een pakket wordt bezorgd terwijl u naar uw werk bent. Maak uw woningautomatisering persoonlijk. Met Texecom Connect kunt 
u alles op uw eigen manier inrichten.



Modi
Dit is de basismethode voor de bediening van het 
beveiligings- en automatiseringssysteem via de 
Texecom Connect-app. U vindt vooraf ingestelde 
en aangepaste systeemprofielen en hebt in één 

oogopslag controle over het systeem.

Een modus is een staat waarin u uw woning wilt instellen, zoals 
een ‘vakantiemodus', ‘bedtijdmodus’ of 'dagmodus'. Dit is een 
belangrijke sneltoets waarmee u uw object in een bepaalde 
staat kunt instellen, afhankelijk van hoe u het systeem wilt 
gebruiken. We verwachten bijvoorbeeld dat het systeem wordt 
uitgeschakeld, de stopcontacten in de keuken werken en de 
keukenlampen worden ingeschakeld als het buiten donker is en 
we de ‘ontbijtmodus’ activeren.

Ontdek wat Texecom Connect voor ú kan betekenen. Bekijk voorbeelden van gebruikers 

Apparaten
Wanneer de Texecom Connect-app voor 
de eerste keer worden gebruikt, worden de 
beveiligingsapparaten door de monteur in ruimten 
ingedeeld zodat de eindgebruiker de apparaten 

kan gebruiken om zijn woning te automatiseren.

Ruimten bieden de gemakkelijkste manier om de Texecom 
Connect-app te gebruiken omdat u apparaten gewoon 
rechtstreeks kunt in- en uitschakelen via 
het menu. Dankzij de indeling in ruimten kan 
elk apparaat in het systeem in maximaal 
drie gebaren vanaf het startscherm worden 
benaderd. Daardoor kunnen de apparaten 
snel, gemakkelijk en intuïtief worden bediend.

Apparaten van alarmsystemen kunnen 
worden gebruikt om een woning te 
automatiseren zonder dat dit de integriteit 
van het alarmsysteem aantast. Beveiliging 
staat bij Texecom Connect voorop. Daarom is 
de app zo ontworpen dat u niet per ongeluk 
de werking van uw beveiligingssysteem kunt 
aanpassen. 

Camera's
Texecom Connect is compatibel met IP-camera's 
die de JPEG-video-indeling gebruiken. Bekijk 
livebeelden vanuit de Texecom Connect-app, 
waar u ook bent, en neem lokaal video's op uw 

smartphone op.

Wanneer u recepten met pushberichten 
maakt, kunt u op afstand gebeurtenissen 
in uw woning bekijken. U kunt 
bijvoorbeeld een recept maken dat u 
informeert als iemand uw woning nadert 
terwijl het systeem is ingeschakeld en 
live camerabeelden bekijken via uw 
smartphone.

Gebruikers
Texecom Connect 
geeft u controle 
over wie de 
Texecom Connect-

app kan gebruiken en over het 
toegangsniveau voor elke gebruiker.

Met de functie voor gebruikersbeheer 
kunt u de Texecom Connect-app 
op meerdere apparaten gebruiken, 
nieuwe gebruikers toevoegen en 
controlemaatregelen instellen. U 
kunt bijvoorbeeld bepalen dat uw 
kinderen de Texecom Connect-app 
gebruiken om in huis te kunnen, 
maar voorkomen dat ze recepten 
maken of apparaten bedienen. 



Megan en Mark
Megan en Mark zijn een jong stel van in de twintig. Ze wonen in een modern appartement met 
twee slaapkamers.

Ze verwachten dat technologie in hun levensstijl past. Megan en Mark staan open voor nieuwe 
ideeën en gebruiken als eersten de nieuwe gadgets. Daarom zoeken ze naar producten en diensten 
die vooroplopen en betoverend, gebruiksvriendelijk en innovatief zijn.

„ Om onze levens wat gemakkelijker te maken, willen we een 
ecosysteem maken met al onze apparaten, zodat we onze 
woning kunnen beheren en automatiseren.”

• Slimme diensten die hun alledaagse leven kunnen verbeteren
• Geweldige gebruikerservaring – eenvoud staat voorop

• Controle onderweg is een must
• Iets toekomstbestendigs dat zich nog verder kan ontwikkelen

Feestmodus
Bediening van AV-

systeem 
en verlichting

Afwezigheidsmodus
Alarm ingeschakeld 
en stopcontacten uit

Huisdieren 
controleren via live-

videofeed

Thuismodus
Alarm uitgeschakeld, 

keukenlampen 
worden automatisch 

ingeschakeld

‘In bed'-modus
Alarm deels 

ingeschakeld, 
lampen gaan uit

Benodigdheden



Voorbeeldmodus ‘In bed'-modus

Beschrijving Alarm op de begane grond inschakelen en 
bedlampjes uitschakelen

Configuratie Systeem deels ingeschakeld, stekkers van 
slaapkamerlamp uitgeschakeld

Recepten, modi en apparaten

Hebt u ooit uw woning verlaten en zich gepijnigd met de vraag 
of u niet was vergeten om een apparaat uit te zetten? Dankzij 
Texecom Connect kunt u gemakkelijk recepten instellen die 
garanderen dat apparaten zijn uitgeschakeld als u niet thuis 
bent. In dit geval kunnen de stijltangen automatisch worden 
uitgeschakeld als de beveiliging wordt ingeschakeld. Dat 
garandeert veiligheid en gemoedsrust.

Modi vormen een belangrijke sneltoets waarmee u uw object 
in een bepaalde staat kunt instellen, afhankelijk van hoe u het 
systeem wilt gebruiken. In dit geval stelt de ‘in bed'-modus 
automatisch het alarm op de begane grond in en worden de 
bedlampjes uitgeschakeld, zodat u rustig kunt slapen in de 
wetenschap dat het object is beveiligd.

Voorbeelden van apparaten

Stekker van stijltang Stekker van AV-systeem

Stekker van bedlampje Camera bij voordeur

Voorbeeldrecept Stijltangen uit

Beschrijving Schakel stijltangen uit als u niet thuis bent

Ingrediënten ALS het systeem is ingeschakeld DAN moet de 
stekker van de stijltang worden uitgeschakeld



David en Alice
David en Alice willen hun vrijstaande gezinswoning met 4 slaapkamers beveiligen. 

Ze hebben al een beveiligingssysteem. Daarom is het belangrijk dat er een upgrade met bewaking 
op afstand mogelijk is en dat de gebruikerservaring wordt verbeterd. Het stel wil zoveel mogelijk 
efficiëntie in huis. Omdat de kinderen groter worden, willen ze een oogje in het zeil kunnen houden 
als ze er niet zijn.

„ Het ideale beveiligingssysteem voor woningen moet zich aan 
ons kunnen aanpassen. Het moet instelbaar zijn omdat onze 
behoeften door de loop der tijd veranderen.”

• Mogelijkheid om het systeem op afstand in de gaten te houden
• Een fantastische gebruikerservaring

• De woning energiezuiniger maken
• Een dienst die meegroeit met de veranderende 

behoeften van het gezin

‘Kinderen wakker’-
modus

Alarm op 
benedenverdieping 

uitgeschakeld

Afwezigheidsmodus
Alarm en meldingen 

ingeschakeld

‘Afleveren in 
garage'-modus
Alarm in garage 

uitschakelen voor 
aflevering van 

pakket

Thuismodus
Alarm 

uitgeschakeld 
en apparaten 
ingeschakeld

Kinderen 
naar bed
Nacht-

lampjes aan

Controleren 
of kinderen 

slapen. Spel-
console uit

Benodigdheden

‘In bed'-modus
Alarm 

benedenverdieping 
aan



Voorbeeldmodus Kinderen wakker

Beschrijving Schakel het alarm op de benedenverdieping uit 
en zorg voor een veilige omgeving

Configuratie Een deel van het systeem ingeschakeld, alleen 
omtrek

Zorg dat het lijkt alsof er iemand thuis is, ook al bent u er niet. 
Texecom Connect kan informatie over de alarmstatus gebruiken 
om het idee te geven dat er iemand thuis is. In dit voorbeeld 
kunnen 's avonds de lampen worden ingeschakeld als u weg 
bent en het systeem is ingeschakeld. Daarvoor wordt een timer 
gebruikt die actief is als het buiten donker is.

Altijd al iets willen ondernemen terwijl de kinderen wakker 
waren? Met een eenvoudige moduswijziging in de Texecom 
Connect-app kan de status van het systeemalarm direct worden 
gewijzigd zodat het alarm beneden niet is ingeschakeld, maar 
alleen de omgevingssensoren actief zijn. Daardoor kunnen de 
kinderen vrij door het huis struinen terwijl u kunt ontspannen in 
de wetenschap dat de omgeving veilig is.

Voorbeelden van apparaten

Tv-stekker Stekker van woonkamerlamp

Stekker van spelconsole Stekker van kerstboomverlichting

Voorbeeldrecept Beveiligingsverlichting

Beschrijving Schakel de lamp in de kamer aan als het donker is

Ingrediënten

ALS de timer is ingeschakeld omdat het donker 
is EN het systeem is ingeschakeld DAN moet de 
stekker van de lamp in de woonkamer worden 
ingeschakeld

Recepten, modi en apparaten



Ajay
Ajay is een rijke persoon die in een grote woning met 6 slaapkamers woont. 

Hij vereist extra gevoel van veiligheid en wil de controle houden. Ongebruikte ruimten in zijn woning 
moeten veilig zijn en Ajay heeft een systeem nodig dat automatisch voor die beveiliging zorgt. 
Omdat Ajay veel reist, wil hij weten dat zijn gezin veilig is en op de hoogte worden gehouden van 
gebeurtenissen – waar hij zich ook ter wereld bevindt.

„ Veiligheid is ongekend belangrijk. Ik wil me thuis veilig voelen 
en weten dat mijn gezin wordt beschermd als ik naar mijn werk 
ben.”

• Wil controle hebben over zijn veiligheid
• Ongebruikte ruimten in het object moeten altijd 

beveiligd zijn

• Nadruk op het handhaven van de veiligheid tijdens aankomst op en 
vertrek bij het object

• Wetenschap dat het gezin veilig is tijdens verre reizen

Ontbijtmodus
Alarm uitgeschakeld, 

keukenlamp aan, 
koffiezetapparaat 

ingeschakeld Omgevingsmelding

Hovenier arriveert. 
Camera's op oprit 

geactiveerd

Zoon en 
nanny 

controleren

'Komen en gaan'-modus
Ajay komt thuis. 

Beveiligingsverlichting 
buiten aan

Benodigdheden

Bioscoopmodus
Verlichting en AV-
apparaten worden 

ingesteld als er 
een film wordt 

gekeken



Voorbeeldmodus Bioscoopmodus

Beschrijving AV-apparaten inschakelen en woonkamerlamp 
uitschakelen

Configuratie
Omgevingssysteem ingeschakeld, stekker van 
AV-apparaten ingeschakeld, stekker van lamp 
uitgeschakeld

Recepten, modi en apparaten

Ontvang een melding via Texecom Connect als iemand uw 
object nadert. Voor meldingen kunnen beveiligingssensoren 
en het alarm worden gebruikt. In dit voorbeeld kan een externe 
bewegingsdetector worden gebruikt, zelfs als het systeem niet 
is ingeschakeld, om een melding te verzenden dat iemand het 
object nadert. Daardoor kunt u camerabeelden bekijken voordat 
u de deur opent.

U kunt modi gebruiken om meerdere apparaten en recepten 
met één druk op de knop in te stellen. In dit voorbeeld kan 
Texecom Connect worden gebruikt om de perfecte omgeving 
te creëren voor het kijken van films. Het object wordt beveiligd, 
AV-apparaten worden ingeschakeld en de verlichting wordt 
uitgeschakeld.

Voorbeelden van apparaten

Tv-stekker Stekker van woonkamerlamp

Stekker van stereosysteem Buitencamera op toegangshek

Voorbeeldrecept Iemand bij de deur

Beschrijving
Bericht verzenden als de externe 
bewegingsdetector bij de voordeur wordt 
geactiveerd

Ingrediënten ALS externe detector actief is DAN moet er een 
pushbericht worden verzonden



Daryl
Daryl weet dat hij beveiliging nodig heeft. Hij weet ook dat automatiseringsdiensten en efficiëntie 
belangrijk zijn. Daryl moet zijn aandacht echter voor 100% op zijn bedrijf richten en doen waar 
hij goed in is. Daryl heeft een systeem nodig dat automatisch werkt op de achtergrond, dat een 
melding stuurt als er sprake is van een uitzondering en dat klaar staat als hij het wil gebruiken.

“ Ik moet me richten op mijn bedrijfsvoering. Mijn beveiliging 
moet onzichtbaar zijn, maar altijd werken als ik die nodig heb”

• Alles moet automatisch plaatsvinden
• Vertrouwen in een kwalitatief product 

• Daryl wil het systeem naar eigen inzicht bedienen en niet worden bediend
• Bespaar tijd en geld dankzij efficiëntie

Camera bij 
receptie

Bureauventilator
 

Vergadering 
met klanten. 

Stekkers worden 
uitgeschakeld

Benodigdheden

‘Kantoor gesloten'-
modus

Pushbericht van 
alarmstatus

Lunchmodus 
Stekkers worden 

uitgeschakeld

‘Kantoor open'-modus
Aankomst op kantoor

Automatische 
verlichting



Voorbeelden van apparaten

Stekker van computer Stekker van bureauventilator

Stekker van kantoorverlichting Camera bij receptie

Voorbeeldmodus Kantoor open

Beschrijving Schakel stekkers op kantoor in wanneer het 
systeem wordt uitgeschakeld

Configuratie Systeem uitgeschakeld, stekkers op kantoor aan

Gebruik beveiligingssensoren om activiteiten in de gaten te 
houden, niet alleen om alarmen te maken. In dit voorbeeld kan 
een draadloos magnetisch contact worden gebruikt om de 
toegang tot vertrouwelijke bestanden te controleren. Door een 
sensor aan een archiefkast te bevestigen, verzendt dit recept 
pushberichten naar de Texecom Connect-app. Daardoor kunt u 
overal zien wie belangrijke materialen inziet.

Texecom Connect kan worden gebruikt om energie te besparen 
door apparaten uit te schakelen als ze niet nodig zijn en ze 
direct weer in te schakelen als dat wel nodig is. In dit geval 
worden de stekkers op kantoor geactiveerd voor een nieuwe 
productieve dag als het kantoor wordt betreden en het alarm 
wordt uitgeschakeld.

Voorbeeldrecept Beveiligde archiefkast

Beschrijving Melding verzenden als een vertrouwelijke 
archiefkast wordt geopend

Ingrediënten ALS contact van archiefkast actief is DAN moet 
er een pushbericht worden verzonden

Recepten, modi en apparaten
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Informatie over uw lokale installateur:


