Hoe een ETS
App-ontwikkelaar worden

Wat is een ETS App?
Een ETS App is een softwaretoevoeging die gebruikt kan
worden in ETS. Het doel van een ETS App is de ETS
uitbreiden met functies die op maat gemaakt zijn voor
de KNX-systeemintegratoren. Elke bestaande software
kan aangepast worden aan de ETS-interface door middel
van de ETS SDK. Bovendien is er bij het toevoegen van
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nieuwe ETS Apps geen nieuwe samenstelling van ETS
nodig. Het is plug & play-software. Een ETS App is vergelijkbaar met add-ons voor internet browsers of Apps
voor smart phones, maar kan enkel worden gebruikt
in ETS en wordt verkocht in de KNX online Shop.

=

ETS App

Standard ETS

Wie kan er ETS App-ontwikkelaar worden?
De eerste stap voor een ontwikkelaar die de ETS
App-wereld wil toetreden, is Member worden van
KNX Association. Ieder bedrijf of individu dat bezig is
met de ontwikkeling van software kan een ETS Appontwikkelaar worden. Iedereen die het resultaat van zijn
softwareontwikkeling of uitbreiding van ETS-functies wil
delen met de KNX-gemeenschap is welkom.

www.knx.org

Hoe kan ik een ETS App ter beschikking stellen?
ETS Apps zijn enkel verkrijgbaar via MyKNX. Alle ETS
App-ontwikkelaars krijgen een individuele account in
MyKNX waar ze eenvoudig en snel al hun ETS Apps
kunnen beheren. Wanneer een ETS App klaar is (1)
moet deze geupload en ingediend worden (2) voor
validatie door KNX Association (3). Zodra de ETS
App is gevalideerd (4) kunnen ETS App-ontwikkelaars
kiezen deze privé te houden, dit betekent enkel voor
eigen gebruik, of deze publiek te maken zodat iedereen
deze kan downloaden (5).

Voordelen voor ETS App-ontwikkelaars
Breid uw markt uit met alle ETS-gebruikers
ETS Apps worden verkocht in de KNX
Online Shop. Gebruikers uit meer dan
125 landen zijn potentiële kopers van uw
ETS Apps.

Extra naambekendheid
buiten de KNX-vereniging
KNX promoot uw bedrijf door het tonen
van uw logo op evenementen (beurzen,
seminaries, workshops, enz.).

Gebruik het KNX-logo als uithangbord
voor uw bedrijf

Geef uw bedrijf een internationale boost
Presenteer uw ETS Apps in de KNX Journal. De KNX Journal wordt gelezen door
meer dan 80.000 geabonneerden wereldwijd, dus dit is uitstekende publiciteit voor
uw ETS Apps én uw bedrijf.

Leden kunnen het KNX Member-logo
gebruiken op al hun bedrijfsgerelateerde
en promotionele documenten (briefpapier,
omslagen, visitekaartjes, enz.).
Een wereld vol zakelijke mogelijkheden
– één contact: KNX
KNX biedt een wereld van zakelijke
mogelijkheden met een één KNX Online
Shop, één account en één plaats voor
ondersteuning.

Krijg toegang tot alle specifieke tools
Als u ETS App-ontwikkelaar wordt, krijgt
u directe toegang tot de ETS App-validatietool en de ETS-software ontwikkelingskit.
Beheer zelf uw ETS Apps
U kunt snel en eenvoudig uw ETS Apps
beheren via de ETS App-ontwikkelaarsaccount in MyKNX. U kunt nakijken hoeveel
klanten uw ETS Apps kochten en uw eigen
verkoopstatistieken maken.

Vergroot uw wereldwijde zichtbaarheid
via de KNX website
Uw bedrijf en contactgegevens worden
weergegeven op de internationale KNXwebsite, u maakt deel uit van een gemeenschap van meer dan 125 landen.

ETS App-ontwikkelingskosten
Hieronder vindt u de kosten voor ETS App-ontwikkeling:
Bedrag in Euro

Type van betaling

Word KNX Member

€ 1.000,-

Jaarlijks; minimum ‘Interested Party’-categorie (aangegeven prijs voor bedrijven met minder dan 100 werknemers wereldwijd), toetreden onder
een andere categorie is ook mogelijk. Bezoek onze website voor meer info
over de verschillende soorten lidmaatschap (http://www.knx.org/knx-nl/
fabrikanten/toetreden/index.php).

Toegang tot de
ETS App-validatietool

€ 1.000,-

Eenmalige betaling

Validatie van
de initiële ETS App

€ 900,-

Voor elke nieuwe gevalideerde ETS App

Validatie van
geüpgrade ETS App

€ 250,-

Voor elke geüpgrade te valideren ETS App

Validatie van
een geüpdate ETS App

€ 25,-

Voor elke geüpdate te valideren ETS App

Validatie van een commerciële of technische
herverpakking van een
ETS App

€ 45,-

Voor elke herverpakking van een bestaande ETS App

Voor elke betaalde
ETS App

25 % van de
klantenprijs

Voor elke verkochte ETS App; bovenop minimum bedrag van € 1000 per
jaar voor bedrijven met minder dan 100 werknemers wereldwijd en € 2000
voor bedrijven met meer dan 100 werknemers wereldwijd.

manueel door KNX
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Naam van betaling

Terugbetaling voor verkochte ETS Apps voor ontwikkelaars
Elk kwartaal, of als alternatief bij een bruto omzet van
minstens € 5 000, levert KNX Association een overzicht van de omzet aan de ontwikkelaar. Dit overzicht
geeft de ontwikkelaar het recht om KNX Association
te factureren.

KNX Association factureert de ontwikkelaar voor de
gedownloade gratis ETS Apps. In onderling overleg
kunnen zulke kosten ook worden afgetrokken van de
facturatie van KNX Association aan de ontwikkelaar.

ETS App-ontwikkelingsprocedure
Hebt u al een idee voor een ETS App? U hebt een innovatieve geest? Dan bent u klaar om te starten!
Fase
Start uw ETS
App-ontwikkeling

Word een
KNX Member

Vraag een ETS
App-ontwikkelaarsprofiel aan

Upload & Valideer uw ETS App

Start met de
verkoop van uw
ETS App

Toelichting fase

Geschatte tijd

Maak een account aan in MyKNX en download de ETS software ontwikkelingskit (ETS SDK) en de handleiding van de ETS App Validatietool.

Kan niet
worden geschat

Wanneer u KNX Member wordt, krijgt u alle nodige technische ondersteuning om te starten met de ontwikkeling van uw ETS App. Wij zullen
u assisteren bij elk probleem dat u ondervindt.

3 tot 15 dagen

Wanneer u klaar bent om uw ETS App te testen, vraag KNX om uw
status te veranderen in ETS App ontwikkelaar en krijg toegang tot de
ETS App validatietool.

3 tot 15 dagen

Wanneer uw ETS App ontwikkeld is, kan u deze uploaden en validering
aanvragen zodat deze aangeboden kan worden in de KNX Online Shop.
Enkel gevalideerde ETS Apps kunnen geïnstalleerd en gebruikt worden in
ETS. Dit voorkomt onbevoegd gebruik van uw ETS Apps. Wanneer uw ETS
App gevalideerd is, kan u kiezen deze ‘privé’ te houden. Dit betekent enkel
voor uw eigen gebruik. U kan deze ook publiek maken, zodat iedereen deze
kan downloaden en gebruiken.

3 tot 15 dagen

Vanaf nu kan u uw ETS App verkopen in de KNX Online Shop!

Onmiddellijk

Contact
Voor meer informatie, bezoek:
www.knx.org

v10 –15

Contacteer KNX Association
voor meer informatie:
Tel: +32.2.7758590
Email: etsapps@knx.org

