Paxton10 ‘building intelligence’ wat is het?
Paxton10 is het eerste systeem dat ‘out-of-the-box’ toegangscontrole,
videomanagement en gebouwautomatisering in één oplossing aanbiedt. Het
Paxton10 ‘building intelligence’-systeem is voorzien van een zeer intuïtieve
html 5 web-interface waardoor het systeem eenvoudig te bedienen is.
Door gebruik te maken van krachtige innovatieve technologieën biedt
Paxton10 de mogelijkheid toekomstige functionaliteiten eenvoudig aan het
systeem toe te voegen. Zo communiceren alle apparaten onderling over ipv6
of bluetooth ble.
Paxton10 is bedacht en ontworpen vanuit de gebruiker. Dat betekent dat we
gebruiksvriendelijkheid, comfort en eenvoudig beheer zeer belangrijk vinden.
Wij realiseren ons dat gebruikers niet zitten te wachten op complexiteit, maar
juist waarde hechten aan eenvoud en gemak.

Waarom kiezen voor Paxton10?
Beveiliging
• Paxton10 is het eerste systeem dat ‘out-of-the-box’ toegangscontrole, videomanagement en gebouwbeheersysteem in
één oplossing aanbiedt. Hierdoor is het mogelijk bestaande functionaliteiten van een gebouw, zoals een alarmsysteem,
brandmeldinstallatie, te integreren met Paxton10.
• Beheer en observeer eenvoudig het gedrag van mensen rondom het gebouw aan de hand van duidelijke videorapporten

Gemak
• Door het intuïtieve en slimme ontwerp update Paxton10 automatisch zodat u altijd over de laatste nieuwe functies beschikt
en een correct werkend systeem heeft.
• Paxton10 maakt gebruik van multiformat leestechniek waardoor de meest voorkomende kaarten, tags en bluetooth smartapparaten voor een eenvoudig/flexibel beheer van het gebouw zorgen.

Energiebesparend
• Paxton10 heeft de mogelijkheid apparaten automatisch in en uit te schakelen. Hierdoor kunt u het energieverbruik van uw
gebouw beter beheren, dit bespaart u tijd en geld.

U en uw locatie

Uw omgeving beheren

Paxton10 is zeer eenvoudig in gebruik en ontwikkeld om het
beheer van uw gebouw te stroomlijnen.
De afbeelding hieronder geeft een overzicht over hoe
de verschillende functies binnen een gebouw kunnen
samenwerken.

Beheer verlichting, verwarming, airconditioning en nog veel meer in uw
gebouw.

Uw kantoor beheren
Leer gebruikers eenvoudig in door de kaart of
tag éénmalig aan te bieden aan de desktoplezer.
Hierdoor kunt u personeel en bezoekers binnen
enkele seconden toevoegen.

Uw deuren
Biedt een geldige kaart of tag aan bij een
bedrade of draadloze lezer en beweeg u
vrij binnen uw gebouw. Terwijl bepaalde
andere gebieden beveiligd blijven
genereert het systeem een nauwkeurig
overzicht van alle bewegingen in en rond
het gebouw.

Beheer op afstand
Beheer uw systeem ook op afstand, van
waar u ook bent via uw desktop, tablet
of smartphone.

Uw serverruimte
Uw Paxton10 server is het hart van uw systeem,
de server is krachtig, toekomstbestendig en wordt
geleverd met een usb opslag voor automatische
database backup, wat zorgt voor extra zekerheid.

Uw veiligheid integreren
Paxton10 beheert toegangscontrole,
videomanagement en integreert
eenvoudig met een alarmsysteem
en brandmeldinstallatie. Paxton10
werkt in combinatie met bestaande
ip
camera’s
voor
volledig
videomanagement.

Bespaar op energie en geld
Uw Paxton10 systeem is ontwikkeld om
zo weinig mogelijk energie te verbruiken
en is hierdoor kostenefficiënt.

24/7 Beveiliging
Door de hybride backup accu blijft
uw systeem normaal werken, ook bij
spanningswegval.

Onderweg
Download gratis de Paxton10 app
op uw smartphone. Met behulp van
biometrische- of pin-verificatie kunt u
toegang krijgen tot uw gebouw en de
apparaten beheren van uw gebouw.
Dure biometrische apparaten zijn
hierdoor overbodig.

De vrijheid van flexibiliteit
• Flexibel gebouwbeheer, aan te passen aan uw wensen
• Discreet en modern design geschikt voor dagelijks gebruik
• Beheer en observeer eenvoudig het gedrag van mensen rondom het gebouw
• Breed inzetbaar, door het gebruik van multiformat lezers welke verschillende kaarttechnieken tegelijk kunnen lezen
• Paxton10 software en lezers zijn geoptimaliseerd voor gebruik met bluetooth smart-apparaten

Energie-efficiënt
• Door de appartuur van een gebouw efficiënt te beheren, bespaart u op uw energieverbruik.
• Paxton10 maakt gebruik van het beschikbare poe netwerk om de apparaten te voeden
• Kostenefficiënt, ontwikkeld om zo weinig mogelijk energie te verbruiken

Intuïtieve en toekomstgerichte technologie
• De intelligente technologie van Paxton10 is verspreid over het systeem en is hierdoor minder kwetsbaar
• Investeer in uw gebouw met een toekomstbestendige technische architectuur die naadloos kan worden
geüpgrade wanneer er nieuwe functies beschikbaar komen
• Het systeem voorzien van een webbased server groeit met u mee
• De productinfrastructuur zorgt ervoor dat u gemakkelijk apparaten kan toevoegen wanneer Paxton10 verder
wordt doorontwikkeld
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