
Hayatınızı, evinize ve 
güvenliğinize bağlayın



Texecom Connect
Evinizi ve güvenliğinizi daha önce hiç olmadığı şekilde kontrol edin.

Texecom Connect, profesyonel güvenlik alarmınız için yeni olanaklar dünyası açmaktadır. Sevdiğiniz şeyleri son teknoloji bir güvenlik 
sistemi ile koruyun ve evinizi ya da iş yerinizi doğrudan akıllı telefonunuz üzerinden, otomasyona bağlayıp etkileşim kurarak kontrolü 
elinize alın.

Texecom Connect ile tüm kontrol elinizde.



Hayatınızı, evinize ve güvenliğinize bağlayın
Korunmanın ve aynı zamanda tüm kontrolü elinizde tutmanın vereceği konfor 
hissini hayal edin.

Texecom, elektronik güvenlik alanında dünya lideridir. Bina güvenliği 
profesyonelleri arasında iyi tanınmakta ve saygı görmektedir. Texecom güvenlik 
sistemleri dünya çapında çok sayıda mülkü korumaktadır. Bazı çok ünlü kurum 
ve kişilerin korunmasında kanıtlanmış bir geçmişe sahip olan Texecom, 30 
yılı aşkın süredir hem ticari hem yaşam alanlarını korumakta, son teknoloji 
güvenlik ürünleri, ileri öncü teknoloji ve üstün sistem tasarımı sunmaktadır.

Texecom Connect, Texecom’un lider ‘Premier Elite Serisi’ güvenlik sistemlerini 
entegre ederek evinizin ve güvenliğinizin kontrolünü doğrudan elinizde 
tutmanızı sağlar.

Güvenliğinizi kontrol edin

Texecom Connect App uygulaması, güvenliğinizi doğrudan uyumlu akıllı 
telefonunuzdan veya tabletinizden kontrol etmenize olanak sağlar. 

Güvenlik sisteminizin kontrol mekanizması, dünyanın herhangi bir yerinden alınan 
sistem olaylarının uyarılarına ve kamera izlemelerine ya da aktivitelerine dayanır.

Ev veya işinizi otomasyona bağlayın

Texecom Connect, evinizin veya iş yerinizin kontrol portalıdır. Aydınlatma, 
enerji, video ve elektrikli ev aletlerinizi otomasyona bağlayarak kumanda 
edebilirsiniz. Bir odaya girdiğinizde ışıkların otomatik olarak yanması veya 
binadan çıktığınızda elektrikli bir eşyanın kapanması için kendi ev otomasyon 
‘reçetelerinizi’ oluşturabilirsiniz. Ev ve iş yerinizin otomasyonunu her yönüyle 
aynı anda kontrol eden özel ‘modlar’ oluşturabilirsiniz.

Texecom Connect ile evinizin nasıl çalıştığı ve nasıl kumanda ettiğiniz tamamen 
size bağlı.

Sizin eviniz. Sizin verileriniz. Sizin kurallarınız

Texecom, kendisini güvenliğinize adamıştır – bu sizin veri ve kişisel bilgilerinizi 
de kapsamaktadır. Bütün güvenlik ayarlarınız ve ev otomasyon kontrolleriniz 
güvenli bir şekilde güvenlik kontrol panelinin kendisinde – meraklı gözlerden 
uzakta muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bütün bildirimler ve iletişimler 
tamamen şifrelendirilmiş ve güvenlidir. Güvenliğinizi tutkuyla korumak isteyen 
bir şirketten beklenen de tam olarak budur.

Güvenliğinize bağlı evinize hoş geldiniz.



Texecom Connect App Uygulaması
Texecom Connect, evinizi veya işyerinizi otomasyona bağlama ve etkileşim sağlama deneyimini değiştirmektedir. Mevcut olanakları 
interaktif olarak kullanabileceğiniz ve keyfini sürebileceğiniz bir ortam sağlamakta, kontrolün tamamen sizin elinizde olduğunu bilmenin 
huzurunu vermektedir.

Texecom Connect, hayatınızı kolaylaştırmak için teknolojiyi kullanır. Uygulama, çeşitli özelliklere hızlı erişim sağlamak, uygulama deneyiminizi 
karmaşık programlama işlemleri gerekmeksizin kendi kişisel ve özel ihtiyaçlarınıza uyarlama imkânı vermek üzere tasarlanmıştır.

Zaman Çizelgesi 
Texecom Connect App deneyiminin merkezinde zaman çizelgesi yer almaktadır. Olaylar açık bir şekilde gösterilerek kullanıcıya 
gerçekleşen olayları incelemek ve öngörülen olayları ve sistem durum değişikliklerini planlama ve düzenlemek üzere anlık erişim sağlar.

Bu zaman çizelgesine ‘bir bakışta’, bağlantılı güvenlik sisteminizi istediğiniz şekilde kontrol etmenizi sağlar. Bazı istisnalar kullanarak yönetmeyi 
seçebilir ve sadece beklentinizden farklı değişiklik veya olaylar gerçekleştirildiğinde bilgilendirilebilir ve etkileşime geçebilirsiniz.

Alternatif olarak mülkünüzü aktif şekilde yönetmeyi, alarm ve ev otomasyon fonksiyonlarında düzenli değişiklikler yapmayı isteyebilirsiniz. 
Tercihiniz ne olursa olsun, hepsini açık ve kafa karıştırmayan durum ekranından yapabilirsiniz.

Odalar
Sisteme bağlı herhangi bir cihaz, ev otomasyonu etkisi oluşturmak için kullanılabilir. Cihazlar, 
çeşitli güvenlik alarmı bileşenlerinin veya ev otomasyon ürünlerinin bir karışımı olabilir.

Cihazlar Texecom Connect App içinde odalara tahsis edilmiştir, bu da cihazların yerinin 
belirlenmesini kolaylaştırarak bir oda içindeki çok sayıda cihazdan ev otomasyon reçeteleri 
oluşturulmasını kolay ve anlaşılır hale getirir.

Takvim 
Takvim, geçmiş iki hafta olaylarının detaylı günlük kayıtlarını ve bir haftalık video kayıt 
gösterimi sağlar. Takvime erişerek cihaz aktivasyonları, ev otomasyon reçeteleri ve sistem 
mod değişiklikleri dahil olmak üzere geçmiş aktiviteleri görüntüleyebilirsiniz. Kayıt edilen 
kamera görüntüleri doğrudan takvim bölümünden ve canlı kamera görüntüsü izleme 
opsiyonundan izlenebilir.



Reçeteler 
Reçeteler, otomasyon için kullanılan  

programlama işlemlerinin kullanıcı-dostu bir 
şekilde açıklamasıdır. Texecom Connect App,  

etki-tepki bazında programlanır.
Örnek reçete:

EĞER
Alarm devre dışı ise VE  
hareket tespit edilmişse

BU DURUMDA
Kat aydınlatmasını aç 

 

Sistem modları içinde çeşitli reçeteler 
gruplandırılabilir, o nedenle belirli reçeteler 

sadece sistem moduna bağlı olarak gerçekleşir 
(yukarıdaki örnekte, mülkünüzden  

uzakta olduğunuz modlarda ön kapınıza birinin 
gelmesi halinde uygulamanın mesaj  

göndermesini isteyebilirsiniz).

&



Reçeteler 
Reçeteler oldukça esnek bir araçtır ve Texecom Connect deneyiminin temel bir parçasını oluşturur. ‘Etki ve tepki’ 
programlamasınının kolay ve etkili şekilde uygulanmasını sağlar. Örnek reçete:

EĞER
Alarm devre dışı ise VE  
hareket tespit edilmişse

BU DURUMDA
Kat aydınlatmasını aç

 

Reçeteler, özelleştirilmiş güvenlik uygulamalarının oluşturulmasında ve cihaz otomasyonunun ve diğer akıllı bina veya akıllı  
ev özelliklerinin kontrol edilmesinde oldukça faydalıdır. Reçetelerde çeşitli koşullar kullanılabilir, bu da onları hem çok güçlü hem  
de oluşturulması kolay ve hızlı yapmaktadır.

Kendi ev veya iş otomasyonunuzu oluşturun
Texecom Connect, bina otomasyonunuzun kontrolünü size verir. Bir odaya girdiğinizde otomatik olarak ışıkları açın. Evden çıktığınızda 
elektrikli aletlerin kapatıldığından emin olun. Çocuklarınız eve geldiğinde veya siz işteyken bir paket teslim edildiğinde bildirim alın. 
Evinizin otomasyonunu kişiselleştirin. Texecom Connect ile her şeyi istediğiniz gibi yapın.

&



Modlar
Bu, ev güvenliği ve otomasyon sisteminin Texecom 
Connect uygulaması üzerinden çalıştırmanın 
temel yoludur. Ön-ayarlı ve özelleştirilmiş sistem 

profillerini ‘tek bakışta’ sistem kontrolü ile sağlar.

Mod, evinizi ayarladığınız durumdur, örn., tatil modu, gece/uyku 
zamanı modu, gündüz modu. Sistemi nasıl kullanmak istediğinize 
bağlı olarak mülkünüzü bilinen bir duruma getirmek için anahtar 
bir ‘kısa yol’ özelliğidir. Örneğin, ‘kahvaltı modu’ etkinken sistemin 
devre dışı olmasını, mutfak elektrik prizlerinin açılmasını ve hava 
karanlık ise mutfak lambalarının yakılmasını bekleyebilirsiniz.

Texecom Connect’in sizin için ne anlama gelebileceğini öğrenin, ilham için kullanıcı örneklerine bakınız. 

Cihazlar
Texecom Connect uygulaması işletime alınırken, 
güvenlik alarm cihazları güvenlik kurulumcusu 
tarafından odalara ayrılır ve bu cihazların ev 

otomasyonu son kullanıcısı tarafından erişilebilir olması sağlanır.

Odalar, Texecom Connect Uygulamasının en kolay kullanım şeklidir, 
çünkü oda menüsünden cihazları kolaylıkla açıp kapatabilirsiniz. 
Odaları kullanarak, sistem içindeki her bir cihaza ana ekrandan en 
fazla üç düğmeye basarak erişebilir, cihazların 
doğrudan kontrolünü hızlı, kolay ve anlaşılır hale 
getirebilirsiniz.

Güvenlik alarm cihazları, güvenlik alarm 
sisteminden ödün vermeden ev otomasyonu 
için kullanılabilir. Texecom Connect 
güvenliği herşeyden önemlidir ve uygulama, 
güvenlik sisteminizin çalışmasını yanlışlıkla 
etkilemeyeceğinizden emin olmak için 
tasarlanmıştır.

Kameralar
Texecom Connect, JPEG video formatını 
destekleyen IP kameraları ile uyumludur. Texecom 
Connect Uygulamanızdan canlı görüntüleri, 

dünyanın herhangi bir yerinden izleyebilir ve videoyu akıllı 
telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Bildirim göndermeli reçeteler oluşturarak 
evinizdeki olayları uzaktan izleyebilirsiniz. 
Örneğin, sistem kurulu/devrede iken 
mülkünüze biri yaklaştığında size bildirim 
gönderilecek şekilde reçete oluşturabilir, 
akıllı telefonunuzdan video görüntülerini 
izleyebilirsiniz. 

Kullanıcılar
Texecom Connect, 
Texecom Connect 
Uygulamasını kimlerin 

kullanabileceğini ve her bir kullanıcının 
erişim seviyesini belirlemenizi sağlar.

Kullanıcı yönetimi fonksiyonundan, 
Texecom Connect Uygulamasını 
çok sayıda cihazdan kullanabilir, 
yeni kullanıcılar ekleyebilir ve 
kontrolleri ayarlayabilirsiniz. Örneğin, 
çocuklarınızın eve erişim için 
Texecom Connect Uygulamasını 
kullanmalarını isteyebilir, ancak reçete 
oluşturma veya cihaz kontrolü için 
sınırlama getirmek isteyebilirsiniz. 



Megan ve Mark
Megan ve Mark, yirmili yaşlarında, modern, iki yatak odalı bir dairede yaşayan genç bir çift.

Teknolojinin yaşam stillerine entegre olmasını istiyorlar. Yeni fikirlere açık olan ve en yeni cihazları 
ilk çıktıklarında alan Mark ve Megan, çizginin ötesinde, keyifli, kullanımı kolay ve piyasayı alt üst 
eden ürün ve hizmetler konusunda çok hevesliler.

“ Hayatlarımızı kolaylaştırmak için, evimizin kontrol  
ve otomasyonunu sağlamak üzere tüm cihazlarımızı kapsayan 
bir ekosistem yaratabilmek istiyoruz.”

• Günlük yaşamlarını iyileştirecek akıllı hizmetler
• Harika bir kullanıcı deneyimi – basitlik anahtar olmalı

• Hareket halindeyken kontrolü elinde tutmak
• Zaman içinde evrimleşebilecek geleceğe yönelik bir şey

Parti Modu
AV sistem ve 

aydınlatma kontrolü

Dışarıda modu
Alarm kurulu/devrede 

ve prizler kapalı

Canlı video yayını 
ile ev hayvanlarını 

kontrol etme

Evde Modu
Alarm devre dışı, 
mutfak lambaları 
otomatik yanıyor

Gece/Uyku modu
Alarm kısmı devrede, 

ışıklar kapalı

İhtiyaçlar



Örnek Mod Gece/uyku modu

Açıklama Alt kat alarmı kur ve yatak odası lambasını kapat

Kurulum Sistem kısmı devrede, yatak odası lamba  
prizleri kapalı

Reçeteler, Modlar & Cihazlar

Hiç evden çıkıp daha sonra bir ev aletini kapatmayı unuttuğunuz 
için endişelendiniz mi? Texecom Connect ile siz dışarı çıktığınızda 
aletlerin kapatılmasını garantileyen bir reçete oluşturmak çok 
kolay. Böylece mülkünüzün emniyet sistemi devreye girdiğinde 
saç düzleştiricinizin otomatik olarak kapatılacağından emin olur, 
güvende ve huzurlu olursunuz.

Modlar, sistemi nasıl kullanmak istediğinize bağlı olarak mülkünüzü 
bilinen bir duruma getirmek için anahtar bir ‘kısa yol’ özelliğidir. 
Bu örnekte, “Gece/Uyku’ modu otomatik olarak aşağıdaki alarmı 
kurar ve yatak başı lambalarını kapatır, mülkünüzün güvende 
olduğunu bilerek huzurlu bir uyku çekersiniz.

Örnek Cihazlar

Saç Düzleştirici fişi AV sistem fişi

Yatak başı lamba fişi Ön kapı kamerası

Örnek Reçete Saç düzleştirici kapalı

Açıklama Evden çıkınca saç düzleştiriciyi kapat

İçerik EĞER sistem kuruluysa, BU DURUMDA  
saç düzleştiricinin prizini kapat



David ve Alice
David ve Alice, 4 yatak odalı müstakil evlerini güvenli ve emniyetli tutmak istiyor.

Hali hazırda bir güvenlik sisteminin sahibi olarak uzaktan izleme sistemine yükseltme yapmak ve 
kullanıcı deneyimini iyileştirmek en önemli hedefti. Evlerini mümkün olduğunca verimli bir şekilde 
çalıştırmak istiyorlardı ve çocukları büyüdükçe, evde olmadıkları anlarda onları gözetebilmeleri 
gerekiyordu.

“ Mükemmel bir ev güvenlik sisteminin bize uygun şekilde 
ayarlanabilmesi gerekir. Zaman içinde değişen ihtiyaçlarımızı 
karşılayacak şekilde özelleştirilebilmeli.”

• Sistemi uzaktan izleyebilme
• Mükemmel bir kullanıcı deneyimi

• Evi daha verimli bir şekilde çalıştırma
• Ailenin değişen ihtiyaçlarına göre gelişen bir hizmet

Çocuklar uyanık 
modu

Aşağı katta alarm 
devre dışı

Dışarıda modu
Alarm açık 

ve bildirimler 
etkin

Garaj teslimat modu
Paket dağıtımı için 
garaj alarmı kapalı

Evde modu
Alarm devre dışı ve 

elektrikli cihazlar 
açık

Çocuklar yatakta
Güvenlik 

aydınlatması 
açık

Çocukların 
uyuduğunu 

kontrol et. Oyun 
konsolu kapalı

İhtiyaçlar

Gece/uyku 
modu

Alt katta 
alarm açık



Örnek Mod Çocuklar uyanık

Açıklama Alt kattaki alarmı devre dışı bırak, çevreyi güvenli 
tut

Kurulum Sistem kısmı sadece çevre güvenliği için kurulu/
açık

Evden uzakta olduğunuzda bile evde birileri varmış izlenimi 
verin. Texecom Connect, evinizi birileri varmış gibi göstermek 
için alarm durum bilgisini kullanabilir. Bu örnekte, dışarıda hava 
karanlıkken aktif bir zamanlayıcı oluşturarak siz evde yokken 
ışıkları yakabilir, sistem alarmını kurabilirsiniz.

Çocuklar uyanıkken yatmaya devam istediğiniz oldu mu? 
Texecom Connect Uygulamasında basit bir mod değişikliği ile 
sistem alarm durumu alt katta açık/kurulu durumdan sadece 
çevre sensörlerinin açık / kurulu olduğu moda geçirilebilir – 
böylece çocuklar evin içinde serbestçe dolaşırken, siz de evinizin 
çevresinin güvende olduğu bilerek rahatlayabilirsiniz.

Örnek Cihazlar

TV fişi Salon lambası fişi

Oyun konsolu fişi Yılbaşı ağacı ışıkları fişi

Örnek Reçete Güvenlik aydınlatması

Açıklama Karanlık saatlerde salon lambasını yakın

İçerik
EĞER ‘karanlık saat zamanlayıcısı’ açıksa VE 
sistem kurulu ise, BU DURUMDA salon lambası 
prizini aç

Reçeteler, Modlar & Cihazlar



Ajay
Ajay, 6 yatak odalı lüks bir evde yaşayan yüksek gelirli bir birey.

Daha yüksek bir güvenlik hissi ve kontrolün elinde olmasını istiyor. Evinin boş kısımlarının güvende 
olması gerekiyor ve Ajay, güvenliği otomatik olarak koruyan bir sisteme ihtiyaç duyuyor. Çok sık 
seyahat eden biri olarak Ajay, ailesinin güvende olmasını, olay bildirimlerini dünyanın her yerinden 
alabilmeyi istiyor.

“ En önemli şey Güvenliktir. Kendi evimde güvende hissetmek ve 
uzakta çalışırken ailemin korunduğunu bilmek istiyorum”

• Kendi güvenliğinin kontrolünü elinde tutmak istiyor
• Evin kullanılmayan bölümleri daima güvenli

• Eve gelirken ve evden çıkarken güvenliğin sürdürülmesi önemli
• Seyahatteyken ailesinin güvende ve emin olduğunu bilmek istiyor

Kahvaltı modu
Alarm devre dışı, mutfak 

lambası açık, kahve 
makinesi açık

Çevre 
bildirimi

Bahçıvanlar geliyor. 
Kameralar açık, dış 

kapı tetiklenmiş
Çocuğu ve dadıyı 

kontrol et

Gelme & gitme modu
Ajay eve geliyor. Dış 

güvenlik lambalar açık

İhtiyaçlar

Sinema modu
Film izleme, ışıklar 

ve AV ayarlı



Örnek Mod Sinema Modu

Açıklama AV ekipmanını aç, salon ışıklarını kapat

Kurulum Sistem çevre emniyeti açık, AV fişi açık, lamba fişi 
kapalı

Reçeteler, Modlar & Cihazlar

Birisi mülkünüze yaklaştığında Texecom Connect ile haberdar 
olun. Güvenlik sensörleri hem alarm, hem de bildirim için 
kullanılabilir. Bu örnekte sistem devre dışı olsa bile harici 
bir hareket sensörü kullanılabilir, mülke biri yaklaştığında 
size bildirim verilir, kapıyı açmadan önce kameradan izleme 
yapabilirsiniz.

Modlar ile çok sayıda cihazı ve reçeteyi tek bir düğmeyle 
kontrol edebilirsiniz. Bu örnekte Texecom Connect, mülkünüzü 
emniyete alıp, AV cihazlarını açarak ve ışıkları kapatarak film 
izlemek için mükemmel bir ortam yaratabilir.

Örnek Cihazlar

TV fişi Salon lambası fişi

Ses sitemi fişi Dış kapı kamerası açık

Örnek Reçete Kapıda birisi var

Açıklama Harici hareket sensörü hareket tespit ettiğinde 
bildirim yap

İçerik EĞER harici detektör aktif ise, BU DURUMDA 
bildirim gönder



Daryl
Daryl, güvenliğe ihtiyacı olduğunu biliyor, aynı zamanda hizmet otomasyonunun ve verimliliğin 
öneminin de farkında. Ancak Daryl’in ihtiyacı olan şey, dikkatini %100 işine vermek ve en iyi yaptığı 
şeyi yapmak. Daryl, arka planda otomatik olarak çalışan, özel durum bildirimi yapan ve kullanmaya 
karar verdiğinde emrine amade olan bir sisteme ihtiyaç duyuyor.

“ Benim işime odaklanmam lazım, Güvenliğim görünmez olmakla 
birlikte aynı zamanda ihtiyaç duyduğumda elimin altında olmalı”

• Her şey otomatik olmalı
• Kaliteli bir ürüne güvenebilmeli

• Daryl istediği zaman sistemi kontrol etmeli, tersi olmamalı
• Daha yüksek verimlilikle zamandan ve paradan tasarruf sağlamalı

Resepsiyon 
kamerası

Masa fan 
soğutucu

Müşteri ziyareti. 
Prizler kapalı

İhtiyaçlar

Ofis kapalı modu
Alarm durumlarını 

bildirme
Yemeğe çıkma modu 

Fişler prizler kapalı

Ofis açık modu
Ofise geliş

Otomatik ışıklar



Örnek Cihazlar

Bilgisayar fişi Masa fan fişi

Ofis lambası fişi Resepsiyon kamerası

Örnek Mod Ofis açık

Açıklama Sistem devre dışıyken ofis fişlerini aç

Kurulum Sistem devre dışı, ofis fişleri açık

Güvenlik sensörlerini sadece alarm oluşturmak için değil, 
aktiviteyi izlemek içinde kullanın. Bu örnekte kablosuz bir 
manyetik kontak, gizli dosyalara erişimi izlemek için kullanılabilir. 
Dosya dolabına bağlanan bir sensör ile bu reçete, Texecom 
Connect Uygulamasına bildirim gönderir, nerede olursanız olun 
önemli materyallere kimin eriştiğini izlemenizi sağlar.

Texecom Connect, gerek olmadığında cihazları kapatarak ve 
gerektiğinde derhal açarak enerji tasarrufu yapabilir. Bu örnekte 
ofis açıldığında ve sistem devre dışı olduğunda, ofis fişler yeni 
bir üretken güne başlama için aktif hale gelir.

Örnek Reçete Güvenli dosya dolabı

Açıklama Gizli dosya dolabı açıldığında bildirim gönder

İçerik EĞER dosya dolabı kontağı aktif olur ise, BU 
DURUMDA bildirim gönder

Reçeteler, Modlar & Cihazlar
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