Download ATS advanced App voor Android en IOS
De Advisor Advanced app biedt de mogelijkheid om op afstand het inbraakpaneel
te beheren en controleren. Waar dan ook op de wereld kunt u uw status van het
inbraak systeem opvragen. U kunt onmiddellijk actie ondernemen door het alarm
op afstand in en uit te schakelen. Daarnaast kunt u in het logboek kijken om de
gebeurtenissen terug te zoeken. Handig om te weten wie wanneer het systeem
heeft in of uitgeschakeld!

Functionaliteit
De Advisor Advanced app biedt u de mogelijkheid om:
 Uw inbraaksysteem op afstand beheren, waar op de wereld dan ook!
 Uw inbraaksysteem in- en uitschakelen op afstand
 Communiceren met meerdere inbraakpanelen (filialenbedrijven)
 Deuren en poorten te openen wanneer nodig
 Geschiedenis van gebeurtenissen terug kijken. Wie wanneer heeft
ingeschakeld of een poort heeft geopend

Belangrijke technische details
-

De Advisor Advanced app werkt op panelen vanaf firmware 021.021.0109
Bij gebruik van een lokaal Wifi netwerk dient het intern IP-adres van het
paneel ingesteld te worden
Bij gebruik van internet dient het extern IP-adres (public) ingesteld te
worden
De poort 32000 moet open staan en geforward worden naar het IP-adres
van het paneel om extern verbinding te kunnen maken
De Encryption Key in de app dient op dezelfde manier te worden ingesteld
als in het ATS Advanced paneel d.w.z. standaard op 2 x 12 nullen, dus in de
App instellen als 000000000000000000000000 (24 x 0). Als de Encryption
code in het paneel gewijzigd is, dan dient deze ook in de App zo gewijzigd
te worden

De App instellen
-

-

Download de volgende App “advisor advanced”
Ga naar instellingen en voer bij centrale DNS naam of IP-adres het IP-adres in van uw
internetverbinding (zie www.watismijnip.nl of vraag hem bij ons op) bij TCP poortnummer
geeft u 32000 in
Bij Naam centrale geeft u een omschrijving van uw woning of bedrijf
Bij Encryptie sleutel voert u de 24-cijferige sleutel in die wij u hebben verstrekt
Vervolgens vraagt de App om uw PIN-code in te voeren. Dit is dezelfde code als waarmee
u het systeem bediend op het codebedienpaneel, en klik vervolgens op login

Als alles goed is ingesteld krijgt u de status van uw systeem te zien. Indien er een rood kruis X in het
gebied staat, is het systeem niet gereed om in te schakelen. Er staat dan bijvoorbeeld een beveiligde
deur open. Als er een vinkje √ staat kunt u op SET of Inschakelen systeem klikken. U krijgt dan een
keuzemenu met Inschakelen, Gedeeltelijk in 1 en Gedeeltelijk in 2. Maak uw keus, het systeem zal
inschakelen en de statusbalk zal rood worden. Door op UNSET / Uitschakelen systeem te klikken
kunt u het systeem uitschakelen. De statusbalk wordt dan weer groen.

Overige functies
Het logboek kunt u inzien door op het scherm naar rechts te “vegen”. Door naar links te “vegen”
krijgt u een Home automation menu. Dit werkt alleen indien wij hier in overleg met u schakelfuncties
aan hebben gekoppeld. Tot slot kunt u bij instellingen de taal van de App instellen. Mocht u vragen
hebben dan helpen de medewerkers van M2 Beveiliging u graag verder!
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