Voeg een Paxton10 deurcontroller toe aan het systeem
Overzicht
Met de Paxton10 deurcontroller kunt u uw deur, poort of slagboom voorzien van toegangscontrole. Dit geeft u de
mogelijkheid om te bepalen wie en wanneer naar binnen mag en rapportages van de gebeurtenissen maken zodat u
altijd inzichtelijk heeft wie er gebruik maakt van een deur.
De Paxton10 deurcontroller is voorzien van krachtige hardware, wanneer de verbinding met de software controller zal
de deurcontroller door middel van het on-board geheugen blijven functioneren. Tevens kunnen de deurcontrollers
onderling communiceren waardoor triggers & acties en anti-passback blijven functioneren. Door gebruik te maken van
IPv6 technologie is de configuratie plug and play. Hoe eenvoudig het toevoegen van een Paxton10 deurcontroller is
leggen we u uit in dit document.
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Hardware installatie
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Een controller toevoegen aan het systeem
1.

Navigeer naar ‘Apparaten’ in het menu. In het apparaat scherm (aan de rechterzijde van uw scherm) ziet u alle
Paxton10 controllers die nog niet gekoppeld zijn aan een Paxton10 systeem.

Wanneer een controller gekoppeld is aan een Paxton10 systeem zal deze verdwijnen uit het apparaat scherm.
2.

Indien uw controller verbonden is aan hetzelfde netwerk als uw Paxton10 Software controller zal deze
automatisch gedetecteerd worden. Indien dit het geval is kunt u gelijk naar stap 5.

Als de controller geïnstalleerd is op een ander subnet of netwerk volgt u de onderstaande stappen om deze handmatig
toe te voegen.

3.
Klik op de knop ‘Nieuwe locatie’ in het apparaat scherm. Wanneer er meerdere controllers in de lijst staan dient
u 		
mogelijk naar beneden te scrollen om de knop ‘Nieuwe locatie’ te vinden.
4.

In het venster ‘Nieuwe locatie’ klikt u op de knop ‘Geavanceerd’ en voer hier het IPv4 adres in van de Paxton10
Controller die u als mastercontroller wilt gebruiken voor dat subnet. Indien u het IPv4 adres niet weet kunt het
MAC adres van de controller doorgeven aan de netwerkbeheerder om het IPv4 adres te achterhalen. Het MAC
adres vindt u op het label van de controller.

Let op: De Paxton10 controller dient gepingd te kunnen worden vanuit het subnet waar de Paxton10 Software Controller
geïnstalleerd is. Indien dit niet lukt zal de Paxton10 controller niet toegevoegd kunnen worden
* De Paxton10 deurcontroller krijgt zijn IPv4 adres via een DHCP server. Er dient een DHCP server aanwezig te zijn in uw
netwerk.
** Om de Paxton10 deurcontroller toe te voegen met het serienummer en activatiecode dienen de Paxton10 server en
Paxton10 deurcontroller verbonden te zijn met het internet.
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5.

Met de ‘Drag & Drop’ functie binnen Paxton10 is het koppelen van controllers eenvoudiger dan ooit te voren.
Selecteer de deurcontroller die u wilt koppelen aan uw systeem en sleep deze naar de linkerzijde van het scherm
om een nieuw apparaat toe te voegen. Dit is alles wat u moet doen om een deurcontroller toe te voegen aan uw
Paxton10 systeem!

2

Zodra de Paxton10 deurcontroller gekoppeld is aan een Paxton10 Software controller is deze niet meer te detecteren door
een andere Paxton10 Software controller.
Indien u niet direct apparaten wilt aanmaken in uw Paxton10 systeem kunt u ervoor zorgen dat de Paxton10 deurcontrollers
gekoppeld zijn met uw systeem. Dit doet u door op het groene link icoontje te klikken. Dit zal ervoor zorgen dat de
deurcontrollers niet meer te detecteren zijn door een andere Paxton10 Server.
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Een deur toevoegen
Als u een deurcontroller vanuit het apparaat scherm sleept opent een nieuw venster om een deur toe te voegen aan
uw systeem. In dit venster kunt u de basis configuratie van uw deur maken wat voor sommige installaties voldoende is.
Indien er geavanceerde instellingen gemaakt dienen te worden opent u het apparaat in het menu 'Apparaten'.
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Configuratie
Slot
1.

Selecteer de gewenste werkingsmodus voor uw deur, u kunt kiezen uit Toggle (biedt een credential aan om 		
de deur te openen, en biedt nogmaals een credential aan om de deur te sluiten) of Tijdgestuurd (opent de 		
deur voor de ingestelde aantal seconden na het aanbieden van een credential).

2.

Selecteer de tijd dat de deur geopend dient te worden.

3.

Selecteer een tijdschema waarin de deur ontgrendeld blijft.
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Lezers
1.

Geluid aan - vink het vakje aan zodat de lezer een pieptoon geeft tijdens het aanbieden van een credential.

2.

LED aan - vink het vakje aan zodat er op de lezer continu een witte LED brandt. Wanneer het vinkje uitgeschakeld
is zal de LED alleen knipperen bij een toegang verleend(groen) of toegang geweigerd(rood) gebeurtenis.

3.

Geef geldige gebruikers altijd toestemming om het gebied te verlaten - vink het vakje aan zodat gebruikers 		
altijd het gebied mogen verlaten (ook wanneer deze buiten de bevoegdheid het gebied wilt verlaten).

4.

Bij het gebruik van een lezer keypad selecteer de gewenste lezerwerkingsmodus (bijv. Enkel kaart, Kaart+PIN
of Alleen PIN).

5.

Bij het gebruik van Bluetooth- of smart credentials selecteer de Bluetooth mode (Uitgeschakeld, Tap to Enter,
Aanbieden of Handsfree)

6.

Voor smart credentials heeft u de optie om verificatie in te schakelen, wanneer u het vakje aanvinkt forceert u
gebruikers om hun smartphone te ontgrendelen voordat de deur ontgrendelt wordt.
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Alarmen
Afhankelijk van de contacten die op de deur zijn aangesloten. Kan er een alarm gebeurtenis worden gegenereerd om
u te waarschuwen dat de deur geforceerd is, opengelaten is of dat de stroomvoorziening is uitgevallen. Selecteer hier
van welke alarmen u een gebeurtenis wilt genereren. Onder het tabblad 'installatie' kunt u een uitgang programmeren
als alarmuitgang, zodat u op deze uitgang een alarm zoemer kunt aansluiten.

Camera's
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Koppel hier uw camera's die uitzicht hebben op de deur. Wanneer uw camera gekoppeld is kunt u de video opnamen
direct raadplegen vanuit de gebeurtenissen of een video rapport creëren.
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Functionaliteit van apparatuur definiëren
Wanneer een controller toegevoegd is aan uw systeem worden de lezers en in- en uitgangen automatisch geconfigureerd
zoals bijvoorbeeld de slotuitgang en in- en uitlezer. Onder het tabblad 'Installatie' kunt u deze instellingen waar nodig
aanpassen.
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Het is ook mogelijk om een in- of uitgang los te koppelen en deze te gebruiken onder een ander apparaat binnen de
Paxton10 software. Klik op de knop 'Hardware beheren' om het venster hardwarebeheer te openen om uw hardware te
beheren.

Hardwarebeheer
Wanneer een controller verbonden is aan een systeem worden de hardware en onderdelen weergeven in het venster
hardwarebeheer. Hier ziet u de status van uw hardware, batterijstatus, online en offline status en de hardware toewijzing.
1.

Ga naar het menu 'Apparaten'

2.

In de taakbalk klik op de knop 'Hardware beheren'
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Veel gestelde vragen
Wat is het verschil tussen de werkingsmodus 'Tijdgestuurd' en 'Toggle' ?
Werkingsmodus Tijdgestuurd - de deur wordt gedurende de vooraf ingestelde tijd ontgrendeld wanneer een geldige
credential wordt aangeboden.
Werkingsmodus Toggle - de deur wordt ontgrendeld wanneer een geldige credential wordt aangeboden, de deur blijft
nu geopend. Wordt er opnieuw een geldige credential aangeboden dan zal de deur sluiten.
Kan ik een tourniquet aansturen met Paxton10?
Ja, door de uitgebreide mogelijkheden in Paxton10 is het mogelijk om een tourniquet aan te sturen. Neem voor meer
informatie contact op met onze support afdeling zodat we het juiste advies voor uw situatie kunnen geven.
Waarom moet ik instellen welke lezer de in- of uitlezer is?
Het is belangrijk voor het systeem of een lezer gebruikt wordt om naar binnen of naar buiten te gaan. De gebeurtenissen
geven weer of de in- of uitlezer gebruikt wordt. Tevens zijn deze instellingen cruciaal voor anti-passback en
aanwezigheidsrapporten.
Wat is het verschil tussen een PIN of een code?
Een PIN (Personal Identification Number) is voor iedere gebruiker uniek. Iedere gebruiker heeft een eigen PIN code, zoals
een bankpas of smartphone. Een PIN code geeft alleen toegang tot de apparaten waar de gebruiker bevoegdheden
voor heeft.
Een code wordt per apparaat geconfigureerd. Omdat de code per apparaat geldig is kan de code aan meerdere
gebruikers gegeven worden. In de gebeurtenissen zal niet weergeven worden wie de deur geopend heeft omdat
meerdere gebruikers van de code gebruik maken.
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Heeft het gebruik van een code invloed op anti-passback of aanwezigheidsrapporten?
Door het gebruik van een code is het niet bekend wie de deur opent. Hierdoor is het niet mogelijk om te bepalen welke
gebruiker binnen of buiten is. Voor anti-passback of aanwezigheidsrapporten is er credential benodigd.
Waarom wordt de toegang geweigerd?
Na de installatie heeft een gebruiker bevoegdheden nodig voor de deur. In een apparaat klik op het tabblad
'Bevoegdheden', selecteer vervolgens de bevoegdheden waar u dit apparaat aan wilt toevoegen.
Als een inbraakalarm is ingeschakeld, kan dit ook de toegang weigeren.
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Wat als de oranje LED knippert op de lezer?
Wanneer de lezer oranje knippert na het aanbieden van een credential geeft dit aan dat er nog een PIN of code
ingevuld dient te worden. De lezer staat dan ingesteld op kaart+PIN of kaart+code.
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Als u rechten heeft om het inbraakalarm uit te schakelen zal de oranje LED ook knipperen nadat u een credential heeft
aangeboden om aan te geven dat het inbraak systeem uitgeschakeld wordt.
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