
Texecom Connect geeft gebruikers de controle over hun beveiligingssystemen. De Texecom Connect-app is 
beschikbaar op Android of iOS en stelt gebruikers in staat om Premier Elite-beveiligingssystemen rechtstreeks vanaf 

hun compatibele smartphone of tablet te bedienen.

Texecom Connect V2 is een nieuwe versie van de Texecom Connect-app. 
Met dezelfde intuïtieve gebruikersinterface stelt Texecom Connect V2 nu 
professionele installateurs in staat om hun portfolio van app-gebruikers 
rechtstreeks vanuit hun Texecom Cloud-account te beheren.

Voeg nieuwe gebruikers toe, migreer bestaande Texecom Connect-
gebruikers, beheer uw portfolio. Met een gratis Texecom Cloud-
lidmaatschapslaag en gratis beheer van de Texecom Connect-app, blijft 
Texecom Connect V2 volledig gratis.

Texecom Connect V2-app
Texecom-systeemapp voor gebruikers met beheer door 
professionele installateur 

Verbind uw leven
met uw huis
en beveiliging

Texecom 
Connect V2 nu 
beschikbaar via 
Texecom Cloud

Texecom Cloud Gold-leden krijgen premiumvoordelen, met de 
mogelijkheid om op afstand gebruikers uit te schakelen of te 
verwijderen en de apps van gebruikers van uw bedrijfslogo te 
voorzien. 

Naast beheer van de app in de cloud, biedt Texecom Connect V2 
een groot aantal uitstekende functies: 

• Verbeterde snelheid en prestaties
• Automatische migratie van bestaande Texecom Connect-

gebruikers naar V2
• Verbeterd registratieproces voor gebruikers
• Compatibiliteit met de aankomende SmartCom 

4G-communicator
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Er zijn twee gebruikersinterfaces voor het toevoegen van een systeem aan uw Texecom Cloud-account:

Nieuwe installaties met de Texecom Connect V2-app voltooien

Voor alle nieuwe installaties moet de site nu worden ingevoerd op uw Texecom Cloud-account. 

Als u geen account hebt, kunt u zich aanmelden via https://cloud.texe.com/signup.html

Mobiele site:

https://cloud.texe.com/mobile

OF

In uw Texecom Cloud-account kunt u een site aanmaken voordat u een paneel aansluit. Dit betekent dat u de 
gebruikersgegevens op kantoor kunt invoeren ter voorbereiding en het paneel vervolgens gewoon aan de site kunt 
koppelen wanneer u daar bent.

Meld u vandaag nog aan voor uw gratis Texecom Cloud-account!
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Installeer het bedieningspaneel en stel 
SmartCom in

Genereer de app-code Voeg de site toe aan Texecom Cloud  
(mobiel of desktop)

Verbind het paneel met de site Voeg gebruikers toe aan de site en stuur ze 
aanmeldingsinstructies voor de Connect 

V2-app via e-mail

Eindgebruiker maakt een wachtwoord aan 
via een koppeling in een e-mail en volgt de 

instructies op het scherm

Eindgebruiker downloadt de Texecom 
Connect V2-app en volgt de instructies op 

het scherm

Eindgebruiker voert de gebruikersnaam/het 
wachtwoord in die eerder  

zijn aangemaakt

Eindgebruiker voert de panelgebruikerscode 
in om aan te melden

Uw nieuwe Connect V2-installatie voor uw klant beheren:

1 2 3

4 6

7 8 9

10

Selecteer serviceplan*

Connect V2 App Visibility
Beheer van systeem en V2-app (1 jaar)
Beheer van systeem en V2-app (3 jaar)

5

*Connect V2 App Visibility is gratis, terwijl beheer van het system en de V2-app tegen het normale Texecom Cloud-tarief 
per paneel wordt berekend en de configuratie, het onderhoud en het beheer van het Premier Elite-paneel mogelijk maakt.
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Bestaande gebruikers van de Texecom Connect V1-app overzetten naar de Connect 
V2-app
U hebt een keuze...
• Beheer uw klanten. Voeg ze toe aan uw Texecom Cloud-account als alleen Connect-app of als Texecom Cloud-klant en 

krijg de mogelijkheid om hun gebruik van de Connect-app te beheren vanuit uw Cloud-account.

• Stel uw klanten in staat om zelf hun Connect-app te upgraden. U kunt hen direct informeren of wij zullen hen over 
3 maanden op de hoogte brengen via een pushmelding. Als ze deze route volgen, dan worden hun systemen niet 
gekoppeld aan uw Texecom Cloud-account (tenzij ze al klant zijn bij Texecom Cloud).

• Doe niets. De Texecom Connect V1-app blijft nog minstens 6 maanden werken.

Zo beheert u de Connect V2-upgrade voor uw klant:

Stuur uw klant informatie over hoe een 
upgrade naar de Connect V2-app kan 

worden uitgevoerd.

Eindgebruiker downloadt de Texecom 
Connect V2-app en volgt de instructies op 

het scherm

Eindgebruiker maakt gebruikersnaam en 
wachtwoord aan

Instellingen van de Connect V1-app 
gedetecteerd en automatisch overgedragen

Eindgebruiker verwijdert Connect V1-app Eindgebruiker genereert app-code  
(geldig voor 60 min.)

Voeg de site toe aan Texecom Cloud  
(mobiel of desktop)

Verbind het paneel met de site

Zorg ervoor dat de huidige Connect- 
app van de klant is bijgewerkt om 
een upgrade mogelijk te maken.

V1 V2

1 2 3

4 5 6

7 8

V1

V2

Selecteer serviceplan*

Connect V2 App Visibility
Beheer van systeem en V2-app (1 jaar)
Beheer van systeem en V2-app (3 jaar)

9

*Connect V2 App Visibility is gratis, terwijl beheer van het system en de V2-app tegen het normale Texecom Cloud-tarief 
per paneel wordt berekend en de configuratie, het onderhoud en het beheer van het Premier Elite-paneel mogelijk maakt.

Gebruikershandleiding >
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Zo kunnen klanten zelf een upgrade naar de Connect V2-app uitvoeren:

Onthoud: Als u het paneel niet aan uw cloudservice hebt toegevoegd, kunt u de installatie van uw klanten niet ondersteunen 
of beheren. Het kost niets om het paneel toe te voegen aan uw cloudserviceportaal voor Connect V2 App Visibility.

Eindgebruiker downloadt de Texecom 
Connect V2-app

Eindgebruiker maakt gebruikersnaam en 
wachtwoord aan

1 2

Instellingen van de Connect V1-app 
gedetecteerd en automatisch overgedragen

Eindgebruiker verwijdert Connect V1-app

V1 V2

3

4

V1

V2

Meld u vandaag nog aan voor uw gratis Texecom Cloud-account!
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