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Start@KNX

Vele manieren, één doel –
succes met KNX!
KNX wordt overal ter wereld met veel instemming
ontvangen en de opleiding
is een integraal onderdeel
van dit voortdurende succes. Er is een breed scala
aan opleidingsmogelijkheden beschikbaar, zowel
voor degene die zich wil
onderdompelen in de wereld van KNX, maar ook
als u KNX onderdeel wilt
maken van uw bedrijf. In
‘Start@KNX’ komen alle
opties samen.
Start@KNX’ biedt een overzicht van de verschillende
opleidingsmogelijkheden en
begeleidend materiaal en
geeft aan hoe lesmateriaal en
lesmethoden effectief ingezet
kunnen worden om de kennis
over KNX te vergroten.

Drie manieren om KNX-expert te worden.

Opleiding ter plaatse

• KNX Basis cursus
Raak gewend aan KNX
en wordt een gecertificeerde
KNX Partner
• KNX Gevorderden cursus
Vergroot uw KNX-kennis
• KNX Tutor cursus
Wordt een KNX-trainer

Online opleiding

• ETS eCampus
Gratis online training
voor beginners
• KNX Webinars
Interactieve
KNX-presentaties
• Online KNX Basis cursus
Voorbereiding voor
gecertificeerde opleiding

Literatuur

• KNX brochures
Brochures over de vele
verschillende onderdelen
van KNX
• KNX Boeken
Introductieboeken
maar ook officiële
trainingsdocumentatie
• Literatuur van derden
Verschillende naslagwerken in
diverse talen door onafhankelijke KNX-specialisten
by independent authors

Opleiding ter plaatse
Door een opleiding ter plaatse te volgen, georganiseerd door een
gecertificeerd opleidingscentrum, kunnen nieuwkomers en ervaren KNX gebruikers een gecertificeerd KNX Partner worden via:
• KNX basiscursussen: inleiding in de KNX technologie en de
ETS (Engineering Tool Software)
• KNX cursussen voor gevorderden: verdieping van de KNX
kennis
• KNX tutorcursussen: voor al diegenen die zelf gecertificeerde
opleidingen willen geven
Wanneer u een gecertificeerde KNX cursus, georganiseerd door
een KNX gecertificeerd opleidingscentrum, succesvol hebt afgerond, kunt u zich laten registreren als een nieuwe KNX Partner.
Alle KNX Partners ontvangen als welkomstgeschenk een voucher
voor een gratis ETS Lite-licentie en daarnaast een voucher voor
een scherp geprijsde upgrade van ETS Lite naar ETS Professional.

Hoe schrijf ik me in voor een cursus?
Ga naar www.knx.org, zoek een opleidingscentrum dat aan uw
verwachtingen voldoet en log in op uw MijnKNX account (https://
my.knx.org). Ga bij het menu ‘Mijn account’ naar ‘Mijn inschrijvingen’
en vervolgens naar ‘Inschrijven op een KNX gecertificeerde cursus’.

Online opleiding
ETS eCampus
De ETS eCampus is een gratis elektronisch leerplatform op het
web voor KNX nieuwkomers, waar de KNX technologie en de
ETS worden geïntroduceerd. Alle deelnemers die met succes de
ETS eCampus voltooien, ontvangen als speciale bonus een voucher
voor een ETS Lite-licentie. U kunt de ETS eCampus vinden in uw
MijnKNX-account (https://my.knx.org).

KNX Webinars
De ETS eCampus is een gratis elektronisch leerplatform op het
web voor KNX nieuwkomers, waar de KNX technologie en de
ETS worden geïntroduceerd. Alle deelnemers die met succes de
ETS eCampus voltooien, ontvangen als speciale bonus een voucher
voor een ETS Lite-licentie. U kunt de ETS eCampus vinden in uw
MijnKNX-account (https://my.knx.org).

Online KNX opleiding
Een aanzienlijk aantal opleidingscentra biedt een online KNX
opleiding aan. U hebt dus op elke plaats en op elk moment toegang tot de opleidingscursussen en mogelijke praktijkoefeningen.

Waar kan ik de online KNX opleiding vinden?
Ga naar www.knx.org, zoek een opleidingscentrum dat aan
uw verwachtingen voldoet en log in op uw MijnKNX account
(https://my.knx.org). Ga bij het menu ‘Mijn account’ naar ‘Mijn
inschrijvingen’ en vervolgens naar ‘Inschrijven op een KNX gecertificeerde cursus’. Bij de gegevens van de genoemde cursussen,
zichtbaar door te klikken op het vergrootglas voor de naam van
BASICS FOR NEWCOMERS
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KNXKNX
TECHNOLOGY
WEBINAR
het gecertificeerde KNX opleidingscentrum, vindt u informatie
over het desbetreffende type: ‘type les (theorie)” en ‘type les
(praktijk)’, en of de cursus online of offline wordt aangeboden
(offline betekent ter plaatse = in het opleidingscentrum)

KNX literatuur
KNX Association biedt u een uitgebreide selectie van brochures
en naslagwerken, uitgegeven door de KNX Association en derden.
Naast de gestandaardiseerde KNX opleidingsdocumenten, die
worden gebruikt door de gecertificeerde opleidingscentra, is voor
nieuwkomers met name het ‘KNX Handboek voor woning- en
gebouwenautomatisering’ aan te bevelen.
Daarnaast zijn er tal van boeken op de markt, geschreven door
onafhankelijke auteurs, die inzicht geven in de essentiële punten
van KNX woning- en gebouwenautomatisering.
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Waar vind ik KNX brochures?
Alle KNX brochures zijn verkrijgbaar in verschillende talen op de
KNX website via een gratis download
(www.knx.org > Downloads > Marketing > Flyers)

Waar vind ik KNX literatuur?
Alle publicaties van KNX Association kunnen besteld worden in
uw MijnKNX account (http://my.knx.org).

Waar vind ik KNX literatuur van derden?
In speciale boekwinkels en in diverse lokale en internationale
online winkels, zoals Amazon, bol.com, etc.
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