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Ÿ Het aantal verbindingen wordt nagenoeg onbeperkt.

Ÿ Je kan dus programmeren en testen tegelijk.

Ÿ Automatische backup.

Ÿ Elke gebruiker ziet steeds de laatste aanpassingen.

Ÿ Al onze klokken uit je installatie (RTC, TDM,...) worden dagelijks 

gesynchroniseerd. Dus ook zomer- winteruur, en de al dan niet 

afschaf ervan worden automatisch opgevangen, zonder extra 

ingrepen. De tijd van de BHS dient als referentiepunt

Ÿ Alle acties op de bus worden geregistreerd. Logs kunnen 

permanent opgevraagd worden.

Ÿ Elke sturing via netwerk wordt geregistreerd. Er wordt een log 

van elk IP adres dat een actie op de bus zendt, bijgehouden

Ÿ Verbindingen naar bv Multiroom-systemen worden 

geïntegreerd. Nuvo is volledig geintegreerd. Sonos bijna klaar,...

Ÿ De BHS (B-Logicx Home Server) is brug naar IOT.

Ÿ Een REST-verbinding via JSON laat besturing door derden toe.

Ÿ Voor MAC-gebruikers is hij de tijdelijke brug naar de 

Configuratiesoftware.

Ÿ Een extra veiligheid tegen oneigenlijk gebruik wordt ingebouwd. 

Safe Protocol is de eerste stap en volledig geïntegreerd sinds 

v2.0.11

Ÿ Een semi-automatische upload van exports voor mobiele 

toepassingen. Vanaf de volgende update van de app moet je 

zelfs de QR code niet meer scannen.

Ÿ Verbinding met de rectenste versie van touchscreen software

Ÿ Ook het toucscreen is continu op de hoogte van de toestand 

van je systeem

Ÿ ... (en alles wat de toekomst ons brengt natuurlijk)

Ÿ Het allerbelangrijkste voordeel is de laatste maanden 

automatisch boven gekomen. Je zou het niet verwachten, maar 

gewoon de laatste versie van de software steeds terugvinden 

zonder te moeten zoeken.

Met of zonder B-Logicx Home Server?
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