FarmRemote
Altijd en overal toegang tot
uw stalcomputers

FarmRemote-L-NL19120

 Uw bedrijf op afstand monitoren
 Snelle en veilige verbinding met de
WEB-SEC interface
 Eenvoudig in te stellen op elke PC,
smartphone of tablet
 Geen abonnementskosten

Veilige verbinding met WEB-SEC
De WEB-SEC bouwt een veilige en versleutelde VPN-verbinding (Virtual Private Network) op met een cloudserver. Met een
smartphone, tablet of PC kunt u dan een veilige internetverbinding met de server maken en display en toetsenbord van een
Stienen-computer* overnemen. Op deze manier is het mogelijk om uw bedrijf op afstand veilig te monitoren en zo nodig in
te grijpen.

*

Deze Stienen-apparaten zijn voorzien van de Remote Control-functie: PL-9500, PL-9400, PFA-9400, PFV-9400,
KL-6400, KFM-6400, CLK-20, WEB-485 (CPU zonder EPROM)



Wees er zeker van dat uw installateur de Remote Control-functie geconfigureerd heeft.
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Remote Control instellen

Remote Control gebruiken

1. Ga naar de gebruikersinstellingen van het op afstand te
bedienen apparaat en selecteer:
Systeem -> Afstands-bediening.

1. Log in op het IXON-platform: https://connect.ixon.cloud/.

2. Klik op HTTP SERVER van het apparaat waarop u wilt
1. inloggen. Er verschijnt een inlogscherm.
3. Log in met uw gebruikers- en toegangscode, klik op Login.
2. Stel Afstandsbediening in op ja;
3. Stel een Gebruikerscode en Toegangscode in (niet 0000);

1. Elk apparaat heeft zijn eigen tabblad. De naam van het
1. tabblad komt overeen met die van het apparaat.

Stienen BE neemt geen verantwoordelijkheid voor het disfunctioneren van haar systemen dat
te herleiden is naar het gebruik van een onveilige remote control verbinding (zonder WEB-SEC).

Stienen BE, Agri Automation
Stienen BE is een toonaangevend familiebedrijf (1977) met sterke roots in de intensieve veehouderij. Van nature staan wij
heel dicht bij de eindgebruiker. Wij leveren wereldwijd innovatieve automatiseringsoplossingen voor pluimvee- en varkensstallen. Klimaatoplossingen, automatiseringssystemen, managementsoftware en bijbehorende randapparatuur worden allemaal in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.
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