
Πώς να γίνετε Δημιουργός  
ETS Εφαρμογών



Μια ETS Εφαρμογή είναι ένα πρόσθετο λογισμικό το 
οποίο χρησιμοποιείται με το ETS. Ο σκοπός μιας ETS 
Εφαρμογής είναι να επεκτείνει τη λειτουργικότητα του 
Λογισμικού ETS και να την προσαρμόσει στις ανάγκες 
των εγκαταστατών KNX. Οποιοδήποτε υπάρχον λο-
γισμικό μπορεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον των 
ETS Εφαρμογών χρησιμοποιώντας το ETS SDK. Ακόμη, 

Τι είναι μία ETS Εφαρμογή;

όταν μία νέα ETS εφαρμογή δημιουργείται και είναι δια-
θέσιμη στους χρήστες, δε χρειάζεται να δημιουργηθεί 
από την αρχή μία νέα έκδοση του ETS. Είναι λογισμικό 
plug & play! Οι ETS Εφαρμογές είναι παρόμοιες με τα 
πρόσθετα λογισμικά για τους περιηγητές διαδικτύου ή 
τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, αλλά είναι μόνο για 
το ETS και φυσικά διατίθενται από το KNX Online Shop!

Τι πλεονεκτήματα αποκτάει ένας δημιουργός ETS Εφαρμογών;

Γίνεστε γνωστοί και εκτός της κοινότητας KNX
Η KNX προωθεί την εταιρία σας παγκοσμίως 
συμπεριλαμβάνοντας το λογότυπό σας σε 
μελλοντικές εκδηλώσεις (εκθέσεις, σεμινάρια, 
τεχνικά σεμινάρια, κλπ.)

Χρήση του λογοτύπου KNX ως ορόσημο για 
την Επιχείρησή σας
 Το λογότυπο μελών KNX μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί από εταιρίες στα - σχετιζόμενα με το 
KNX – προωθητικά ή επαγγελματικά έγγραφα 
(επιστολές, φάκελοι αλληλογραφίας, επαγγελ-
ματικές κάρτες, κλπ.).

Ενας κόσμος επαγγελματικών ευκαιριών – 
Μία επαφή: KNX

Το KNX προσφέρει έναν ολόκληρο κόσμο 
επαγγελματικών ευκαιριών. Χρησιμοποιώντας 
μόνο ένα online shop, έχοντας ένα λογαριασμό, 
χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο και έχοντας 
υποστήριξη ενός σημείου.

Επεκτείνετε την παγκόσμια προβολή σας 
μέσω της ιστοσελίδας της KNX 

Η εταιρία σας και τα στοιχεία επικοινωνίας 
σας θα εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της 
KNX International, ενώνοντας σας έτσι με 
έναν κόσμο από περισσότερες από 125 χώρες.

Ανοίγετε την αγορά σας σε όλους  τους τελι-
κούς χρήστες  του ETS

Οι ETS Εφαρμογές διατίθενται από το KNX 
Online Shop. Χρήστες από περισσότερες από 
125 χώρες από όλο τον κόσμο είναι υποψήφιοι 
αγοραστές των ETS Εφαρμογών!

Προάγετε την Εταιρία σας Διεθνώς
Παρουσιάστε τις ETS Εφαρμογές σας στο 
Περιοδικό KNX. Το Περιοδικό αναγνώζεται 
από περισσότερους από 80.000 συνδρομητές 
παγκοσμίως και παρέχει εξαιρετική δημοσιό-
τητα όχι μόνο για τις ETS Εφαρμογές σας, αλλά 
και για την εταιρία σας εξίσου.

Αποκτάτε πρόσβαση σε εξειδικευμένα  
εργαλεία

Ως δημιουργοί ETS Εφαρμογών, αποκτάτε 
πρόσβαση στο Εργαλείο Επικύρωσης των 
ETS Εφαρμογών καθώς και στο Κιτ Ανάπτυξης 
Λογισμικού για το ETS.

Διαχειρίζεστε τις ETS Εφαρμογές  
σας μόνοι σας

Μπορείτε εύκολα και γρήγορα να διαχειριστεί-
τε τις ETS Εφαρμογές σας μέσω του λογαρια-
σμού σας – ως δημιουργός ETS Εφαρμογών 
– στο MyKNX. Μπορείτε να ελέγχετε πόσοι 
χρησιμοποιούν τις ETS Εφαρμογές σας και να 
παράγετε στατιστικά για τις πωλήσεις σας!
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Το πρώτο βήμα για τον κόσμο των ETS Εφαρμογών για ένα δημιουργό, 
είναι να γίνει μέλος της KNX Association International. Οποιαδήποτε εται-
ρία ή άτομο που σχετίζεται με την ανάπτυξη λογισμικού μπορεί να γίνει 
δημιουργός ETS Εφαρμογών. Οποιοσδήποτε θέλει να προφέρει στην 
κοινότητα του KNX την εμπειρία του επάνω στην ανάπτυξη λογισμικού 
ή να μεταφέρει τις ιδέες του για την επέκταση της λειτουργικότητας 
του ETS έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικό, είναι πάντα ευπρόσδεκτος.

Ποιος μπορεί να γίνει δημιουργός ETS Εφαρμογών;
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Παρακάτω εμφανίζονται τα κόστη για τους δημιουργούς ETS Εφαρμογών

* χειροκίνητα από την KNX

Έξοδα ανάπτυξης ETS Εφαρμογών

Ονομασία  
πληρωμής

Ποσό σε Ευρώ Τύπος πληρωμής

Γίνετε Μέλος KNX € 1.000,- Ετήσια; ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία ‘Interested Party’ (η αναγραφό-
μενη τιμή ισχύει για τις εταιρίες με προσωπικό λιγότερο από 100 άτομα 
παγκοσμίως), αλλά η εγγραφή σε διαφορετική κατηγορία είναι δυνατή. 
Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας για όλους τους τύπους συνδρομής 
(http://www.knx.org/el/community/manufacturers/joining/index.php)

Πρόσβαση στο Εργα-
λείο Επικύρωσης ETS 
Εφαρμογών

€ 1.000,- Εφάπαξ πληρωμή

Επικύρωσης της αρχι-
κής ETS Εφαρμογής

€ 900,- Για κάθε νέα ETS Εφαρμογή προς επικύρωση* 

Επικύρωσης αναβάθ-
μισης μιας ETS Εφαρ-
μογής

€ 250,- Για κάθε αναβάθμιση (upgrade) ETS Εφαρμογής προς επικύρωση* 

Επικύρωσης ενημέρω-
σης μιας ETS Εφαρμογής

€ 25,- Για κάθε ενημέρωση (update) ETS Εφαρμογής προς επικύρωση*

Επικύρωσης εμπορικής 
ή τεχνικής ανασυσκευ-
ασίας μιας ETS Εφαρ-
μογής

€ 45,- Για κάθε ανασυσκευασία (repackaging) υπάρχουσας ETS Εφαρμογής προς 
επικύρωση*

Τέλος για κάθε ETS 
Εφαρμογή επι πλη-
ρωμή

25% της τιμής  
του πελάτη

Για κάθε διατεθειμένη ETS Εφαρμογή, ωστόσο με ένα ελάχιστο ποσό 
1000 € ετησίως για εταιρίες με προσωπικό λιγότερο από 100 άτομα 
παγκοσμίως και 2000 € για εταιρίες με προσωπικό περισσότερο από 
100 άτομα παγκοσμίως.

Κάθε τετράμηνο - ή παρεκκλίνοντας από αυτό, μετά 
από ένα σύνολο εσόδων τουλάχιστον 5.000,– €, η KNX 
Association κάνει διαθέσιμη στο δημιουργό των ETS 
Εφαρμογών μια αναφορά των εσόδων του. 
Η αναφορά εσόδων δίνει το δικαίωμα στο δημιουρ-
γό των ETS Εφαρμογών να τιμολογήσει την KNX 

Απόδοση κερδών στους δημιουργούς ETS Εφαρμογών για διατε-
θείσες ETS Εφαρμογές.

Association. Η KNX Association από την πλευρά της, 
τιμολογεί το δημιουργό των ETS Εφαρμογών τα έξο-
δα που σχετίζονται με την πώληση των δωρεάν ETS 
Εφαρμογών. Κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας, τα έξοδα 
αυτά μπορούν επίσης να αφαιρεθούν από το δημιουργό 
πριν από τη δική του τιμολόγηση.



Εχετε ήδη μια ιδέα για ETS Εφαρμογή; Είστε καινοτόμοι; Τότε είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

Διαδικασία ανάπτυξης ETS Εφαρμογών

Φάση Εξήγηση φάσης Υπολογιζόμενος 
χρόνος

Έναρξη ανά-
πτυξης της ETS 
Εφαρμογής σας

Δημιουργία λογαριασμού στο MyKNX και κατέβασμα του Κιτ Ανάπτυ-
ξης Λογισμικού για το ETS (ETS SDK) και του Εγχειριδίου χρήσης του 
Εργαλείου Επικύρωσης ETS Εφαρμογών.

Δε μπορεί να εκτιμηθεί

 Γίνετε KNX 
Μέλος

Γινόμενοι KNX Μέλη αποκτάτε πρόσβαση σε όλη την απαραίτητη τε-
χνική υποστήριξη για την έναρξη ανάπτυξης της ETS Εφαρμογής σας. 
Θα σας βοηθήσουμε σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει.

3 έως 15 ημέρες

Αίτηση για Προ-
φίλ Δημιουργού 
ETS Εφαρμογών

Οταν είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε την ETS Εφαρμογή σας, αιτηθείτε 
στην KNX για να αλλάξει το προφίλ του λογαριασμού σας σε «Δημι-
ουργός ETS Εφαρμογών» για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εργαλείο 
Επικύρωσης ETS Εφαρμογών. 

3 έως 5 ημέρες

Ανέβασμα & Επι-
κύρωση της ETS 

Εφαρμογής

Μόλις ολοκληρώσετε την ETS Εφαρμογή σας, την ανεβάζετε και ζητάτε την 
επικύρωση της, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει διαθέσιμη στο KNX Online 
Shop. Μόνο επικυρωμένες ETS Εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν και 
να χρησιμοποιηθούν στο ETS. Αυτό εμποδίζει την μη εξουσιοδοτημένη 
χρήση της ETS Εφαρμογής σας. Ωστόσο, όταν επικυρωθεί η ETS Εφαρμογή 
σας, μπορείτε να επιλέξετε είτε να την κρατήσετε «ιδιωτική», δηλαδή 
μόνο για δική σας χρήση, ή να τη θέσετε «δημόσια», ώστε όλοι να είναι 
σε θέση να την κατεβάσουν και να την χρησιμοποιήσουν.

3 έως 5 ημέρες

Έναρξη διά-
θεσης της ETS 

Εφαρμογής 

Από τώρα και στο εξής, μπορείτε να προσφέρετε την ETS Εφαρμογή 
σας από το KNX Online shop! Άμεσα

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνή-
σετε με την KNX, Τμήμα ETS Εφαρμογών μέσω:  

Τηλ:  +32.2.7758590 
Email: etsapps@knx.org

Επικοινωνία

Η υποστήριξη των ETS Εφαρμογών πραγματοποιείται πάντα μέσα 
από το MyKNX και ως εκ τούτου οι δημιουργοί των ETS Εφαρμογών 
έχουν υποστήριξη μέσω του ατομικού τους - ειδικού λογαριασμού - 
για τις διατεθειμένες ETS Εφαρμογές, αλλά και για θέματα ανάπτυξης 
των ETS Εφαρμογών τους επίσης. Ακόμη, η υποστήριξη μετά την 
πώληση των ETS Εφαρμογών συμπεριλαμβάνεται και προσφέρεται 
επίσης μέσω του MyKNX. Φροντίζουμε για όλες τις δραστηριότη-
τες πωλήσεων και υποστήριξης για εσάς, απλοποιώντας όλη τη 
διαδικασία πωλήσεων και υποστήριξης.

Πωλήσεις και υποστήριξη ETS Εφαρμογών
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