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Het is vanaf firmware Rev 2880M mogelijk om iungo te koppelen aan de olisto applicatie. Door
deze koppeling wordt het mogelijk om op basis van vooraf ingestelde triggers (bijvoorbeeld
verbruik > 1000W, dan….) acties te plannen. Op deze manier kan je pushberichten ontvangen, een
gekoppelde lamp laten knipperen, een logbestand naar googel docs sturen etc.
In dit document staan een aantal stappen beschreven die je helpen deze koppeling tot stand te
brengen. We beginnen met de voorbereidingen aan de zijde van Olisto om gebruik te maken via
de smartphone.
Allereerst moet de Olisto app geïnstalleerd worden op je smartphone. Ga met je smartphone naar
de website https://olisto.com/ kies je toesteltype (Apple of Android worden ondersteund).
Kies of klik op https://olisto.com/app/
de juiste optie en installeer de app.

Vervolgens maakt je een account aan.
Na het aanmaken van een account moet je eerst via de computer inloggen op de website van
olisto om een connector aan te maken.
Ga naar www.olisto.com/connect
Scroll naar beneden naar “Hoe begin je?”
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En log in bij Maak een Connector.

Na het inloggen ontvang je een Connector met een URL en een tokon. De Connector kan je de
naam iungo geven. Klik daarna op Create.

Het resultaat is een url en een Token (publieke sleutel). Hier ontvang je ook een bevestiging van
per email. Bewaar de token en de URL. Deze heb je later nodig om de Olisto app en de iungo
driver te installeren.

Ga nu naar het dashboard van iungo.
Stap 1. In het dashboard vind je bij instellingen een wizard waarmee je de koppeling kunt maken
met Olisto.
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Stap 2. Door de wizard te starten krijg je korte uitleg over Olisto, hier staat dat je eerst naar de
website van Olisto moet. Maar dit heb je inmiddels al gedaan dus klik op volgende.
Door nu op volgende te klikken krijg je een dropdownmenu met beschikbare bronnen waarmee je
een connector aan kan maken, bijvoorbeeld energie / vermogen.
Let op, je mag zoveel connectoren maken als je wilt. Maar je kan per bron maar 1 connector
maken.
Stap 3. In het veld olisto URL voeren we nu de van Olisto verkregen URL in en klik op Volgende.
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Stap 4. Geef de connector een naam, bijvoorbeeld “Verbruik energie” en zet de connector aan
door te klikken op data te delen met Olisto en klik op volgende.

Stap 5. Ga terug naar overzicht en klik op het Olisto Blox om de triggers te activeren door te
klikken op data delen.

De driver is nu gereed, we kunnen deze afsluiten door op klaar te klikken.
Stap 6. Terug nu naar de Olisto app.
Nu kunnen we de laatste stap maken, het configureren van een Trigg in de Olisto app.

Allereerst openen we de Olisto app en abonneren
we ons op een aantal beschikbare kanalen.
Ga in de menu balk naar meer en selecteer
kanalen. Handige zijn de kanalen Weer, Locatie,
Pushberichten en eventuele kanalen van
apparatuur die je al in huis heeft zoals
bijvoorbeeld Hue verlichting.
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Voor de triggers die wij hier laten zien heb je in ieder geval de Pushberichten nodig en het speciale
Olisto Connect kanaal. Die moeten dus in ieder geval geselecteerd worden.
Bij de eerste aanmelding op het Olisto Connect kanaal zal er om een publieke sleutel gevraagd
worden. Deze sleutel hebben we ontvangen in de eerste stappen van deze HOWTO en kan er als
volgt uitzien;
Public token: ABy……Ype
NB bij het aanmaken van meerdere connectors zul je merken dat je niet meer verzocht wordt een
publieke sleutel in te voeren. Je kan dan meteen verder met de volgende stap.
Nu kunnen we een Trigg maken door in het tabblad
Triggs van de app op Creëer een nieuwe Trigg te klikken.
Volg dan de stappen zoals hieronder is aangegeven.
Klik op “voeg conditie toe” en selecteer Olisto Connect.

Kies vervolgens "Connector waarde”
en voer een gewenste waarde in,
bijvoorbeeld 900. Selecteer
“gebruik deze conditie” en selecteer
de eerder aangemaakte connector.
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Kies een gewenste actie door onder Dan op “Voeg actie toe” te klikken, configureer de gewenste
actie (bijvoorbeeld een Pushbericht) en vergeet niet indien nodig de Trigg op te slaan door op “Ik
ben klaar” te klikken, de Trigg een naam te geven en tenslotte op “Activeer deze Trigg” te klikken.

Op deze manier kunnen dus verschillende triggers gemaakt worden.
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