Opzetten “AddSecure Inside” verbinding
voor een
Honeywell MAXPRO Inbraak paneel
Stap 1
Registreer uw installatiebedrijf als AddSecure klant in de AddSecure E-com portal.
Hiervoor gaat u naar http://eshop.addsecure.com en klikt u op “Register”

Om u te kunnen registreren voor het gebruik van de AddSecure E-com portal dient u in het
bezit te zijn van een geldig btw-nummer voor het land waar u woont.

AddSecure International AB
Telefonvägen 26
126 26 Hägersten (Stockholm)
Sweden
Tel: +46 20 32 20 00| www.addsecure.com
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Selecteer het Honeywell/AddSecure-partnerprogramma en vul de rest van het formulier in
met alle gevraagde en relevante gegevens

Klik op "Create account" om te voltooien.
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Vervolgens ontvangt U een e-mail ter bevestiging van uw accountaanvraag

Kort daarop ontvangt U een 2e e-mail dat uw account is geactiveerd en klaar is voor gebruik.

U kunt nu beginnen met het bestellen van de AddSecure Inside-verbindingen voor Honeywell
MAXPRO inbraakcentrales.
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Stap 2
Ga naar de AddSecure E-com portal op https://eshop.addsecure.com en log in met uw
geregistreerde gebruikersnaam en wachtwoord.
Klik in het startscherm op "Services bekijken" in het gedeelte Alarmtransmissieservice.

Bevestig de optie “Honeywell MAXPRO Intrusion connected tru AddSecure Inside”
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Selecteer vervolgens het gewenste serviceniveau voor de alarmtransmissie.
De beschikbare opties zijn:
1. Dual path IP+4G-service (HON LTE-module + AddSecure-simkaart vereist)
2. Single pad IP-service
3. Single path 4G-service (HON LTE-module + AddSecure-simkaart vereist)

Bevestig de door u gekozen alarmtransmissieservice door op "Next" te klikken
Wanneer u een van de services hebt gekozen waarvoor de HON LTE-module is vereist, krijgt u
een waarschuwingspagina dat deze module bestelt dient te worden via een Honeywell
geautoriseerd verkoopkanaal en niet is inbegrepen in de service. U kunt doorgaan naar de
volgende stap door op "Volgende" te klikken

5

For a safer and smarter world

Op de volgende pagina moet u de PAC selecteren waarmee u het Honeywell MAXPRO
inbraakpaneel wilt verbinden. Dit doe U via het drop down menu “Target destination”.
Als de gewenste PAC niet in de lijst is opgenomen kunt U dit met een email melden aan
support.smartalarms.eu@addsecure.com

U bevestigt uw keuze van PAC door op “Next” te klikken.
Op de volgende pagina moet u invullen:
1. Het ICCID-nummer welke is gedrukt op de AddSecure Sim-kaart die u voor deze
installatie gaat gebruiken
2. De accountcode (Prom nummer) die de gekozen PAC U heeft verstrekt voor deze
installatie

U bevestigt het ICCID nummer en accountcode door op “Next” te klikken.
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In de volgende pagina geeft U alle klant en installatie gegevens in.

Controleer de ingevulde gegevens nogmaals en bevestig door op "Next" te klikken
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U komt nu op de pagina “Confirm order” waar u op beide opties onder “4 Approval of
conditions” dient te bevestigen.

U ontvangt vervolgens een e-mail ter bevestiging van uw bestelling voor AddSecure Insideverbinding voor een Honeywell MAXPRO inbraakpaneel.
Het verwerken van uw bestelling en het opzetten van uw AddSecure Inside-verbinding duurt
3 tot 5 werkdagen.
Na voltooiing van het installatieproces ontvangt u een e-mail met de verbindingsparameters
die u in het MAXPRO Intrusion-paneel dient te programmeren:
1.
2.
3.
4.

IP-adressen
Poortnummers
Certificaten
Accountcode (Prom nummer) Opgelet deze kan afwijken van het nummer dat door
uw PAC is verstrekt. U dient echter het MAXPRO-paneel te programmeren met de
door AddSecure verstrekte parameters.

U kunt al uw vragen richten aan support.smartalarms.eu@addsecure.com of de website
https://www.addsecure.com/mpi/ raadplegen.
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