Google Assistant /
Google Home &
TaHoma / Connexoon
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Wat is Google Assistant / Google Home ?

• App op Smartphone om
met je stem je telefoon te
bedienen.
• Tevens ingebouwd in
verschillende producten
van andere merken, oa.
TVs, Luidsprekers, Auto’s,
etc.

• Speaker om met je stem je
huis meer te bedienen
• App op Smartphone om
met je stem je huis mee te
bedienen
• Via de App kunnen ook
bepaalde producten
bediend worden.
Smartphone
app
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Wanneer TaHoma eenmaal is gekoppeld met Google Assistant
of Google Home is deze in beide applicaties beschikbaar.

Google
Home
mini

Google
Home

Stem Bediening overzicht







Google Home staat inmiddels in 5% van de Nederlandse huishoudens*.
Sinds 19 maart 2019 werkt TaHoma / Connexoon direct met Google Home.
Daarvoor kon dit enkel via IFTTT (in het Engels) – dit is nog steeds mogelijk.
Concurrent Amazon heeft de Alexa. Deze staat in 1% van de Nederlandse
huishoudens*. Alexa spreekt momenteel enkel Engels, Duits en Frans. TaHoma
werkt met Alexa via een Alexa Skill.
Apple Siri / HomeKit werkt momenteel niet met TaHoma. Er is nog geen verdere
informatie beschikbaar hierover.

(*Bron: Kantar/TNS Nipo – maart 2019).
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Beschikbare commando’s


OK Google of Hey Google,
• Open [product naam] – bijvoorbeeld ‘erker’
OK Google,
gordijnen open
• Open [type product] – bijvoorbeeld ‘rolluik’
• Open [kamer] – bijvoorbeeld ‘woonkamer’
Kamer = kamer naam zoals gebruikt in Google Home app
• Open [product naam] xx% - voor io motoren
• Sluit [product naam] / [type product] / [kamer] / [product naam] %
• Start [scenario naam]
Google Home is nog aan het leren en zal mogelijk
niet altijd correct in het Nederlands reageren.
• Verlichting aan / Verlichting uit
Bijvoorbeeld bij de opdracht ‘zonwering dicht’ komt
regelmatig nog een melding over openingstijden van
• Dim verlichting [kamer] xx%
zonwering winkels in de buurt.
De werking zal op termijn verbeterd worden.
• [product naam] aan / uit
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Stem Bediening
Beschikbaar

(nog) niet beschikbaar

Roller Shutters Exterior Venetian
Blinds

Awnings
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Pergolas
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On Off

Screens/
Blinds

Terrace Heaters

Venetian
Blinds

Curtains

Scenario’s

•
•
•
•

io
RTS
Z-Wave
Philips Hue

Garagedeur

Velux
Dakraam

In verband met veiligheid
kunnen toegangsproducten
nog niet direct gebruikt
worden
Via een scenario kunnen
deze producten wel gesloten
worden.

Google Home App bediening

Via de Google Home app zijn producten
zichtbaar. Enkel verlichting kan met de App
bediend worden – inclusief dimmen
Andere Somfy producten (nog) niet.

Somfy motoren hebben vaak
nog niet de juiste pictogram in
de Google Home app.
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Activeren (Google Home app)
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Activeren (Google Assistant App)

(volg hierna
dezelfde stappen
als Google Home
app)
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Wijzigen
Als Google moeite heeft met een product
naam kan deze gewijzigd worden.
De naam in TaHoma/Connexoon blijft
ongewijzigd.

Ook locatie (Huis en Ruimte) kan
aangepast worden (blijft ongewijzigd
in TaHoma.
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Uitleg in-App


In de TaHoma App is een uitleg beschikbaar over Amazon Alexa, IFTTT
(binnenkort Google Assistant uitleg).

(Nog) niet beschikbaar in de Connexoon Apps.
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FAQ


Werkt Google Home op alle TaHoma/Connexoon?

• Ja: TaHoma v1, v2, Connexoon io, Connexoon RTS



Mijn Product of Scenario is niet beschikbaar via Google Home / Assistant

• Toegang (Garagedeur, Hekmotor) Velux Dakraam en Beveiliging producten zijn niet

beschikbaar. In scenario’s wel, maar enkel Uit/Dicht. Er wordt aan gewerkt om dit te
verbeteren.



Stuurt Somfy informatie naar Google assistant ?
Ja, TaHoma/Connexoon stuurt status informatie over producten naar Google. De
gebruiker gaat hiermee akkoord bij het activeren van de dienst.



Kan Google assistant ge-deactiveerd worden?

• Ja, meer info op deze Google website.

https://support.google.com/assistant/answer/7108295?hl=en&ref_topic=7110546
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