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Versie 12-2022

Softwareversie | release datum Feature Korte toelichting Handleiding 
versie Marketing uitingen Touch Touch 

Pro

2.4.7 | 2022-12-07 Bug fix Dag/Nacht/Weekend overgang
06-2022 
Touch 

Touch Pro
geen a a

2.4.6 | 2022-10-31

Netwerk statische 
routes

Communicatie via IP tussen twee gesloten 
netwerken via Eth1

geen

 a

Prestatieverbeteringen van het portaal a a

Diverse bug fixes a a

2.4.5 | 2022-06-22 

Meerdere belpogingen
Per oproeplijst is het aantal belpogingen en 
de tijd tussen de belpogingen in te stellen. 
Belpogingen gelden voor iedereen in de lijst. 

Nieuwsbrief 2.4.5

a a

GSM firmware update Voor het uitvoeren van updates in de 
GSM|UMTS|VoLTE profielen. a a

Logging Firmware 
update

Firmware updates worden, naast het software 
update scherm, nu ook gelogd in het logboek 
van de melder.

a a

2.4.4 | 2022-02-02 Bug fixes en performance verbeteringen. geen a a

https://www.adesys.nl/assets/files/Producten/Octalarm-Touch/Handleiding-Octalarm-Touch.pdf
https://www.adesys.nl/assets/files/Producten/Octalarm-Touch-Pro/Handleiding-Octalarm-Touch-Pro.pdf
https://www.adesys.nl/nl/nieuws/aantal-belpogingen-binnen-oproeplijsten-in-te-stellen
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2.4.3 | 2022-01-26

Netwerk: internet check

• Internet status melder visueel inzichtelijk 
gemaakt en verbroken verbindingen kunnen 
als systeemstoring gemeld worden.

• 3 type checks: ethernetkabel, portal (DNS) of 
URL.

• Uitvoeren Ping commando mogelijk voor 
diagnosticeren problemen.

01-2022

Nieuwsbericht 2.4.3
Nieuwsbrief 2.4.3

a a

ARA-Pro Next support
Software technisch klaar om in toekomst 
eventueel uit te melden naar ARA-Pro Next 
systeem (nog in ontwikkeling).

a a

REST API uitbreidingen

• Semafonie nu ook via REST API (naast SOAP).
• Technisch mogelijk om maximaal aantal 

locaties en categorieën uit te breiden 
(uitbreidingspakket is momenteel in 
ontwikkeling). n.v.t.

 a

VoIP via 4G VoIP werkt nu, naast SIP, ook via 4G. a a

Uitbreiding webgui Kopiëren bellijst via webgui mogelijk. a a

Bug fix: Rusische taal De Rusische taal werkt weer volledig. a a

https://www.adesys.nl/nl/nieuws/status-redundantie-touch-en-touch-pro-alarmmelders-visueel-inzichtelijk-gemaakt
NL: https://createsend.com/t/r-E5CCAB92708E48CD2540EF23F30FEDED
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2.4.1 | 2021-06-14

Release
Octalarm-Touch Pro

Alarmmelder met Octalarm Link (JSON REST 
API) en 2e ethernetpoort.

06-2021 Nieuwsbericht 2.4.1
Nieuwsbrief 2.4.1

 a

Data import / export

Door een export te maken via instellen 
op afstand worden de instellingen extern 
opgeslagen. Deze kunnen later dienen als 
back-up of als startpunt voor nieuwe melders. 
Import van data kan alleen in eenzelfde type 
melder met dezelfde of hogere softwareversie.

a a

Network Time Protocol
Toegevoegde feature waarbij de tijd opgehaald 
wordt van een server naar keuze in plaats van 
de standaard.

06-2021 n.v.t. a a

https://www.adesys.nl/nl/nieuws/netwerk-gestuurd-alarmeren-mogelijk-met-nieuwe-octalarm-touch-pro
http://createsend.com/t/r-C5E12A750CB94E812540EF23F30FEDED
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2.3.0 | 2021-04-07

Audit trail

De audit trail is het logboek voor 
instellingswijzigingen. Het logboek venster is 
hierdoor uitgebreid met een Wijzigings tabblad 
en een Alles tabblad. Deze is toegankelijk via 
Touchscreen en Webgui (IP-adres).

04-2021 
05-2021

Nieuwsbericht 2.3.0
Nieuwsbrief 2.3.0

a

ARA-5 support Octalarm-Touch kan naar oude ARA (ARA-5) 
berichten verzenden. a

Software update GUI 
verbetering

De GUI toont nu 2 verschillende statussen:
• Check/Controleer: geforceerd kijken of er 

een update beschikbaar is. Dit is handig 
wanneer meerdere melders op dezelfde 
locatie in verschillende update groepen 
staan.

• Update: installatie van laatst gedownloade 
update.

a

Deense taal Deens toegevoegd aan de gebruiksinterface. a

Vertraging lokaal alarm
Vertraging van de luidspreker/flitslamp. 
Hierdoor zal de Touch eerst bellen voordat er 
lokale alarmering is.

a

Speaker volume default 
20%

Voor het voorkomen van luide situaties 
bij installatie is het standaard volume op 
verzoek van installateurs aangepast naar 20% 
(minimale vollume).

n.v.t. a

Dekking Octalarm 
Connect uitgebreid 
(added GSM Region 2 
support)

Naast Europa (zone 1) nu ook dekking in 
Verenigde Staten (USA), Australië, Nieuw-
Zeeland, Rusland, Japan en enkele landen in 
Zuid-Amerika en Afrika (zone 2).

Nieuwsbericht 
Connect
Nieuwsbrief Connect

a

https://www.adesys.nl/nl/nieuws/weer-extra-functies-octalarm-touch
http://createsend.com/t/r-ED26DBF8D386FBD82540EF23F30FEDED
https://www.adesys.nl/nl/nieuws/octalarm-connect-nu-ook-dekking-buiten-europa
http://createsend.com/t/r-D14E8BBF90F28E872540EF23F30FEDED
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2.2.0 | 2020-10-21

App Adesys Alarm

Alarm management app voor Android en iOS:
• Ontvangst alarmnotificaties direct op 

mobiele telefoon.
• beoordelen en accepteren alarmen via app.
• alarmen met hoge prioriteit (als kritisch 

aangevinkt in de Octalarm-Touch) altijd 
onder de aandacht, zelfs al telefoon op ‘stil’ 
staat.

10-2020 Nieuwsbericht 2.2.0
Nieuwsbrief 2.2.0

a

n.v.t.

Dag schema Dagschema is aangepast zodat weekend, dag 
en nacht per dag instelbaar zijn. a

Kritieke alarmen In te stellen bij ingangsinstellingen. Kritische 
alarmen worden altijd uitgebeld. a

Systeem informatie 
scherm

Nieuw scherm met systeeminformatie. Te 
bereiken door op het GSM icioon te drukken. 
Dit scherm is ook te benaderen in locked 
toestand.

a

Wachtwoord vergeten 
functionaliteit

Bij gebruik van portal.octalarm.com kan er 
een password recovery plaats vinden. LET OP 
wanneer melder niet vooraf is aangemeld op 
portal, is dit niet mogelijk.

a

2.1.1 | 2020-04-21

Instellen en beheer op 
afstand

Instellen en beheer op afstand via Octalarm 
portal (https://portal.octalarm.com) of 
webbrowser met lokaal bedrijfsnetwerk.

04-2020 Nieuwsbericht 2.1.1
Nieuwsbrief 2.1.1

a

n.v.t.Uitbreiding extra 
alarmingangen mogelijk

Software geschikt voor uitbreiding met externe 
module EM-8001 voor maximaal 2 x 8 extra 
alarmingangen.

a

Systeemstoringen Aparte systeemstoringen (netstoring en interne 
storingen) en de functie ‘meerdere alarmen’. a

https://www.adesys.nl/nl/nieuws/alarmering-adesys-alarm
http://createsend.com/t/r-4CDFD2C9ABE788612540EF23F30FEDED
https://www.adesys.nl/nl/nieuws/nieuwe-release-octalarm-touch-beschikbaar
http://createsend.com/t/r-BD1BCF6060C05EA72540EF23F30FEDED
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2.0 | 2019-05-13 Release versie

Veilig en betrouwbaar
• Uitbellen via PSTN (analoge telefoonlijn), 

VoIP/SIP (vast internet via VPN) en draadloze 
verbinding 4G (GSM) 

• Ingebouwde noodvoeding (LiFePO4) voor 
melding spanningsuitval

Gebruikersgemak
• Gebruiksinterface in 13 talen en 

internationale karakters
• Gebruikersgemak door bediening via 

touchscreen
• Instel wizard bij ingebruikname voor 

aanmaken benodigde basisinstellingen
• Vanaf beginscherm snelle toegang tot 

contactpersonen, alarmen, instellingen en 
logboek

• Toegang via RFID tag en/of persoonlijke code
• Geen firewall issues (VPN) en geen 

handmatige e-mail instellingen (SMTP) nodig
Alarmering
• Alarmeringsvormen

• Automatisch gegenereerde 
spraakberichten

• Sms-berichten
• E-mailberichten
• Semafoon via SOAP en API

• Alarmeringsfuncties
• Instelbare ingangsvertraging per ingang
• Resetten alarmen met persoonlijke code
• Automatisch herhalen oproepen
• Dag-, nacht- en weekendstand met 

alternatieve nummers
• Lokaal alarm door ingebouwde zoemer en 

LED-bar

05-2019

Nieuwsbericht 
lancering
Nieuwsbrief 
leveringen

a n.v.t.

https://www.adesys.nl/nl/nieuws/presentatie-nieuwe-octalarm-touch
https://www.adesys.nl/nl/nieuws/presentatie-nieuwe-octalarm-touch
http://createsend.com/t/r-EB6DB3D67905E4A62540EF23F30FEDED
http://createsend.com/t/r-EB6DB3D67905E4A62540EF23F30FEDED

