INTEGRA CONTROL APP V5.0
Nieuwe- en bijkomende functionaliteiten app V5.0
Hieronder vindt u een opsomming van de vernieuwde‐ en bijkomende functionaliteiten van de INTEGRA
CONTROL app versie 5.0.
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Nieuw app icoon – en opstartscherm
Nieuwe- en verbeterde lay-out
Nu een nog meer intuïtieve en duidelijke interface, door gebruik van tabbladen, welke naar wens aan
te passen zijn.
Nieuw “Welkom” scherm
Start automatisch op bij de eerste keer gebruik van de app, daarna vanuit het “Help menu” op te
starten.
App configuratie
App nog sneller configureren, door middel van het scannen van een QR‐code.
Temperatuur
Menu knop toegevoegd, waarmee temperaturen van ATD‐100 sensor(en), per ruimte, direct zichtbaar
zijn.
Zone zoekmachine
Zoekmachine om sneller een specifieke zone te kunnen vinden toegevoegd.
Push Notificatie geluiden
Mogelijkheid om verschillende push notificatie geluiden in te stellen voor verschillende soorten
meldingen. U weet dus wat er gebeurt, zelfs zonder naar het scherm van de smartphone te hoeven
kijken!
Automatisering
Beheer automatiseringstaken van uw huis gemakkelijker dan ooit tevoren, dankzij een groot aantal
grafische macro's met animatie tijdens het uitvoeren ervan.
Weergave van camera’s
Houd altijd uw huis in de gaten! Om dit eenvoudiger te maken kunt u (max. 8) verschillende camera's
van het object instellen.

Opmerking: Sommige van bovengenoemde functies zijn alleen beschikbaar met een INTEGRA (plus) vanaf
versie 1.18 en een ETHM‐1 Plus module vanaf versie 2.05.
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1. App configuratie via de QR-code
Als het INTEGRA (Plus) alarmsysteem ingesteld is met de DLOADX service software en het systeem verbinding
heeft opgebouwd met de Satel Server, kan men in de DLOADX software een QR‐code weergeven die door de
Integra Control app ingelezen kan worden.
Deze QR‐code kan ook als afbeelding opgeslagen en verstuurd worden naar desbetreffende personen door op
de
knop te drukken. Op deze manier hoeft u de communicatiegegevens in de INTEGRA Control app niet
meer handmatig in te voeren, maar worden deze gegevens automatisch voor u in de INTEGRA Control app
ingevuld.

INTEGRA CONTROL APP V5.0
Voer de volgende stappen uit via de INTEGRA Control app om het systeem via een QR code toe te
voegen:

Hierna zullen de meeste communicatieparameters automatisch ingevuld worden.
Kies hierna alleen nog de gewenste taal versie, of macro’s uit de ETHM‐1 Plus module geïmporteerd moeten
worden (zie hoofdstuk 4) en stel eventueel IP camera’s in (zie hoofdstuk 5).
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2. Inloggen en uitloggen
Om bepaalde functies te kunnen zien of bepaalde menukeuzes uit te kunnen voeren, dient u in te loggen.
Tik rechts bovenin het scherm op
, voer uw code van het alarmsysteem in en tik op “Inloggen” (voor zolang
u met de app werkt) of op “Inloggen en onthouden” (de code wordt onthouden totdat u handmatig uitlogt).
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3. Instelbare menu structuur en menu weergave
Na het opstarten van de app voor de eerste keer zal het tabblad met macro’s als eerste worden getoond. De
vernieuwde INTEGRA Control app maakt het mogelijk om zelf te kiezen welke menu’s u in de taakbalk wenst
weer te geven. Ook de volgorde van deze weergave in de taakbalk kan gewijzigd worden.
Zo kunt u bijvoorbeeld de meest gebruikte menu’s in volgorde van eigen gebruik van links naar rechts plaatsen
in de taakbalk. Het meest linker menu zal als eerste na een opstart worden weergegeven, dus indien u het
bediendeel altijd als eerste wil zien, plaats deze dan meest links onderin.
Voor het instellen van deze menu’s onderneemt u de volgende stappen:
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4. Macro commando’s met grafische iconen
De vernieuwde INTEGRA Control app maakt het mogelijk om macro functies weer te geven via een naam, als
ook via grafische iconen welke door de installateur ingesteld kunnen worden.
Een macro commando is een knop die één of meerdere acties kan uitvoeren (zie ETHM‐1 Plus handleiding).
Na het instellen of wijzigen van de macro’s dienen deze opnieuw uitgelezen te worden in de INTEGRA Control
app. (systemen > Wijzig > Importeer macro’s).
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5. Weergave van camera’s
In de vernieuwde INTEGRA Control app is het mogelijk om camera streams toe te voegen.
Hierdoor kunnen camerabeelden worden bekeken en is alarmverificatie mogelijk vanuit de INTEGRA Control
app, waardoor een tijdrovende overgang naar de camera app zelf niet nodig is.
Indien de app nog op het systeem ingelogd is, tik eerst links bovenin het scherm op
menu te gaan.

om naar het systeem
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Afhankelijk van het type camera of recorder kunt u in de velden de noodzakelijke parameters invoeren. Met
betrekking tot het IP adres; er hoeft niet perse een IP adres ingevoerd te worden, indien het veld leeg gelaten
wordt zal het publieke IP adres gebruikt worden, welke bekend is bij SATEL Server. Alleen de poort dient dan in
de router geforward te worden, dit is handig als het publieke IP adres regelmatig wijzigt.
Naam
Protocol
Adres

Poort
Mainstream/substream

Gebruiker
Passwoord
Test mainstream
Test substream

Naam voor de camera
RTSP of HTTP
IP adres van de camera. Indien geen adres
ingevoerd
wordt (veld leeg laten) zal het publieke IP adres
van
de ETHM‐ Plus module gebruikt worden
(RTSP) poort van de camera
Camera URL Bijvoorbeeld Dahua camera:
Mainstream =
/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Substream =
/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
Voer de login naam in van de camera
Voer het passwoord in van de camera
Controleer of de ingevoerde gegevens juist zijn en
u beeld ziet
Controleer of de ingevoerde gegevens juist zijn en
u beeld ziet

Koppelingen:
Blokken
Zones
Uitgangen

– beschikbaar in toekomstige versie
– beschikbaar in toekomstige versie
– selecteer uitgangen welke onder de camera zullen worden weergegeven om te kunnen
bedienen.

Om de camera’s te bekijken, opent u de app en selecteert u het camera menu. U ziet een overzicht van alle
ingestelde camera’s. Tik op een camera om deze groot te bekijken. Met twee vingers tegelijk kunt u in‐ en
uitzoomen. Kantel uw telefoon/tablet om de weergave in landscape mode te bekijken. Om het geopende beeld
af te sluiten, tikt u op het camerabeeld en tikt u op het kruisje of sleept u het camerabeeld naar beneden toe.

INTEGRA CONTROL APP V5.0
6. Verschillende notificatie geluiden per notificatie groep
Voor elke groep van push notificaties kan men desgewenst verschillende geluidsweergave op de smartphone of
tablet toekennen, waardoor bijvoorbeeld urgente‐ en belangrijke push notificaties onderscheiden kunnen
worden van minder belangrijke gebeurtenissen. Indien de app nog op het systeem ingelogd is, tik eerst links
bovenin het scherm op

om naar het systeem menu te gaan.
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Eigen geluiden kunnen worden toegevoegd via iTunes. De eigen geluiden dienen het .m4r bestandformaat te
hebben. Sluit uw telefoon/tablet aan op de PC, open ITunes, klik op uw apparaat, ga naar bestandsdeling en
zoek “Integra” op. Sleep uw bestanden naar de Integra‐documenten. De geluiden worden zichtbaar bij “Mijn
geluiden” in de INTEGRA Control app.
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7. Weergave van de temperatuur
Bij gebruik van de ATD‐100 draadloze temperatuursensor hoeft men niet meer via het gebruikersmenu naar een
onderliggend menu te navigeren om de actuele temperatuur van de sensor op te vragen.
In de vernieuwde INTEGRA Control app is een menu knop toegevoegd waarin meteen de actuele temperatuur
van de aanwezige draadloze temperatuursensor(en) zichtbaar is

8. Filteren en snel opzoeken van zones
Bepaalde pagina’s zijn uitgerust met een filter en/of zoekvenster die
een snellere manier van opzoeken mogelijk maakt.
Zo kan men bijvoorbeeld in het overzichtsmenu van de zones nu snel
een specifieke zone opzoeken door de eerste letters van de zone naam
in te geven in het zoekvenster. Men kan ook via de “filterfunctie”
bijvoorbeeld enkel de zones selecteren die de status “Activeringen”
bevatten om na te gaan welke zones actief zijn voorafgaand aan de
inschakelprocedure.
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9. Landscape of Portrait weergave
Bij gebruik van een tablet kan men nu ook de INTEGRA Control app weergeven in Portrait en in Landscape
mode. Let wel op dat de rotatievergrendeling functie hiervoor op actief dient te staan in de iOS instellingen.
Voorbeeld van Portrait tablet mode:

Voorbeeld van Landscape tablet mode:

