
De Advisor Advanced Pro App voor Android en IOS 

Voor de ATS1500A-IP, ATS3500A-IP en ATS4500A-IP panelen 

De Advisor Advanced Pro app biedt zowel particulieren als ondernemers de mogelijkheid om op 

een eenvoudige manier hun beveiligingssysteem te beheren.  

Functionaliteit  

De Advisor Advanced Pro App biedt u de mogelijkheid om:  

• uw inbraaksysteem te beheren, waar en wanneer u maar wenst;  

• uw inbraaksysteem op afstand aan en uit te zetten;  

• te communiceren met meerdere controlepanelen;  

• deuren en poorten te openen wanneer nodig;  

• de verwarming in uw huis aan of uit te zetten;  

• het logboek gebeurtenissen te raadplegen; te controleren wie wanneer het systeem            

heeft aangezet of wanneer een deur was geopend om een bepaalde gebruiker toegang te 

verlenen 

• Service-verlening op afstand door uw installateur 

 

Dit alles… waar ter wereld u ook bent 

  

Belangrijke technische details  

• De Advisor Advanced Pro App werkt op alle ATS x500A-IP serie panelen  

• Geen portforwarding of andere instellingen in de router nodig 

• overzicht van de volledig status van het paneel inclusief de detectoren 
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De App instellen  

• download de volgende App “Advisor Advanced Pro”  

• Als eerste dient u een password aan te maken voor de App zelf , deze mag u zelf bedenken.                  

Minimaal 8 karakters met een hoofdletter, kleine letter en cijfers. Deze functie kunt u later                

desgewenst weer uitzetten. Bent u het wachtwoord kwijt ,dan moet u de app her installeren. 

• bij Control panel name geeft u een omschrijving van uw woning of bedrijf  

• Kies vervolgens voor ULTRA SYNC 

• voer bij Panel serial number de 12-cijferige code in die u van ons heeft ontvangen 

• bij Password voert u de 8-cijferige code in die u van ons heeft ontvangen 

• Klik op NEXT 

• 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. Vink de functie Save PIN   

niet aan om veiligheidsredenen, en klik op LOG IN 

Als alles goed is ingesteld krijgt u de status van uw systeem te zien.  

Door op het gebied te klikken kunt u vervolgens volledig of gedeeltelijk inschakelen, of uitschakelen. 

 

Overige functies  

Links boven kunt u de menubalk openen door op te klikken               

U kunt hier bijvoorbeeld de taal aanpassen, het logboek inzien, schakelfuncties uitvoeren en de password 

functie uitzetten. 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u graag verder helpen.  

Uw installateur:  

 

ATC Beveiligingstechniek BV  

Hermesweg 18e  

3741 GP Baarn  

tel. 088-0025200  

info@ atcbeveiliging.nl  
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