Remote toegang instellen
Overzicht
Paxton10 heeft de mogelijkheid om de software remote te gebruiken.Dit betekent dat u uw systeem vanaf elk apparaat
met een webbrowser overal en op elk moment van de dag kunt beheren.
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Remote toegang inschakelen
1.

Klik op het tandwiel icoon rechtsboven in het scherm, om het menu systeeminstellingen te openen.

2.

In het menu systeeminstellingen klikt u op het tabblad 'Systeem'.

3.

Vink het vakje aan naast 'Remote toegang'
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4.

Klik op 'Opslaan'.

Remote toegang zal nu beschikbaar zijn voor gebruikers die bevoegdheden hebben om de software op afstand te
gebruiken zijn. U kunt zelf bepalen welke gebruikers toegang op afstand kunt gebruiken door het in- uitschakelen van
toegang op afstand in de desbetreffende software bevoegdheid.

Remote toegang instellen
Wanneer remote toegang is ingeschakeld staat op uw systeem heeft u nog de remote link nodig om uw systeem remote
te beheren.
1.

Klik op uw naam rechtsboven in het scherm.

2.

Klik op 'Informatie' en selecteer 'over'.

3.

De URL voor remote toegang wordt hier getoond.
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Indien de URL voor remote toegang niet wordt getoond staat mogelijk remote toegang niet ingeschakeld of u heeft niet
de software bevoegdheden voor remote toegang.
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Gebruik de URL voor remote toegang wanneer u het Paxton10 systeem wilt gebruiken vanuit een ander netwerk.
* Voor de Paxton Connect app adviseren wij om de URL voor remote toegang te gebruiken, zo kunt u waar dan ook met
een internet verbinding gebruik maken van uw Paxton10 systeem.

FAQ
Welke internetsnelheid is er benodigd voor Paxton10 Multi-site of remote toegang?
Voor de beste gebruikerservaring van de Paxton10 Software en Multi-site adviseren wij een snelle en stabiele
internetverbinding. Wij adviseren om minimaal 20 Mbps downloadsnelheid en 10Mbps uploadsnelheid te hebben.
Iedere Paxton10 camera is voorzien van 2 video streams, een hoge resolutie main stream en een lage resolutie sub stream.
Hieronder een voorbeeld van de benodigde bandbreedte per stream. Let op dat de benodigde bandbreedte afhankelijk is
van de resolutie, framerate en bitrate instellingen die u in de camera instelt.
Mainstream: Per HD stream (1920*1080) is er minimaal 6 Mbps aan bandbreedte nodig
Substream: Per sub stream (640*360) is er minimaal 0.5 Mbps aan bandbreedte nodig.
De Paxton10 camera’s zullen alleen over het netwerk gaan streamen, en dus bandbreedte gebruiken, wanneer de
videobeelden bekeken worden in de Paxton10 Software.
Te weinig bandbreedte kan ervoor zorgen dat het netwerk traag wordt of data pakketen verloren raken. Indien het netwerk
te weinig bandbreedte heeft kunnen video beelden langzaam geladen worden of worden de beelden zelfs helemaal niet
geladen.
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Meer Informatie over de netwerk specificaties voor paxton10 vindt u via www.paxton.info/6715
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