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1

Úvod
Tento dokument je výňatek ze systémové příručky Xesar 3.1.
Výrobky nebo systémy popisované v příručce k systému Xesar smí provozovat pouze
osoby, které pro dané úkoly mají potřebnou kvalifikaci. Kvalifikovaný personál je na
základě svých znalostí a vědomostí při práci s těmito výrobky nebo systémy schopen
rozeznat rizika a zabránit možnému ohrožení.

1.1

Všeobecné právní informace
Společnost EVVA uzavírá smlouvu o používání systému Xesar na základě všeobecných obchodních podmínek (VOP EVVA) a také všeobecných licenčních podmínek (VLP
EVVA).
VOP EVVA a VLP EVVA najdete na stránkách:
https://www.evva.com/cz-cz/impresum/
Mějte prosím na paměti, že používání systému Xesar může podléhat zákonné
schvalovací, ohlašovací a registrační povinnosti (například vznikne-li sdružený
informační systém) a při používání v podnicích pak právům zaměstnanců na
spolurozhodování. Odpovědnost za používání výrobku způsobem, který je v
souladu se zákony, má provozovatel.
Výše uvedené informace je nutné respektovat v souladu s odpovědností
výrobce, která je definována zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou
vadou výrobku, a předat je provozovatelům a uživatelům. Nedodržení tohoto
ustanovení zbavuje společnost EVVA zákonné odpovědnosti.
Způsoby používání, které nejsou v souladu s určeným účelem, a také opravy nebo
úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností EVVA, včetně neodborného
servisu, mohou vést k poruchám funkce, a jsou tudíž zakázány. Změny, které nejsou
výslovně povoleny společností EVVA, vedou k zániku veškerých nároků vyplývajících z
odpovědnosti výrobce, standardní záruky i samostatně sjednané záruky.
Udržujte komponenty systému mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
Nebezpečí udušení následkem spolknutí malých dílů.
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Společnost EVVA zpřístupňuje architektům a poradenským institucím
všechny potřebné informace o produktech, aby mohli splnit své informační a
instruktážní povinnosti v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek.
Specializovaní obchodníci a zpracovatelé se musí řídit veškerými pokyny
uvedenými v dokumentech společnosti EVVA a v případě potřeby je předat
zákazníkům.
Další informace najdete v produktovém katalogu EVVA:
https://www.evva.com/cz-cz/xesar

1.2

Podpora EVVA
Xesar je důmyslný a osvědčený uzamykací systém. Pokud byste potřebovali další
pomoc, obraťte se prosím přímo na vaši partnerskou firmu EVVA.
Seznam certifikovaných partnerů společnosti EVVA si můžete stáhnout zde:
https://www.evva.com/cz-cz/vyhledavani-prodejc/
Aktivujte možnost filtru „Partner pro elektroniku“ a vyhledejte speciálně partnery
EVVA, kteří prodávají elektronické uzamykací systémy EVVA a mají kvalifikované
odborné znalosti.
http://support.evva.at/xesar/cz/
Obecné informace o systému Xesar naleznete zde:
https://www.evva.com/cz-cz/xesar
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1.3

Vysvětlení symbolů
Pro lepší znázornění se v této příručce k systému používají tyto symboly:
Symbol

Význam
Pozor, nebezpečí vzniku věcných škod v případě nedodržení příslušných bezpečnostních opatření
Upozornění a doplňkové informace
Tipy a doporučení
Vyvarujte se, chybová hlášení

Volitelné možnosti
Odkazy
Krok v návodu k postupu
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1.4

Vysvětlivky symbolů softwaru Xesar
V softwaru Xesar, ve správci instalací a ve správci rozhraní se používají následující
znaky:

1.4.1

Obecné

#

Stav

Symbol

Vysvětlení

1

Potvrdit / uložit

Potvrzení nebo uložení zadání

2

Přidat

Přidání např. nové osoby nebo přístupového
místa

3

Zrušit zadání

Zrušení zadání

4

Odstranit

Odstranění např. systému, časového profilu
nebo přístupového místa

5

Upravit

Úprava systému (správce instalací)

6

Spustit aplikaci

Spuštění systému (správce instalací) nebo
spuštění připojení mezi kódovací stanicí
a softwarem Xesar (správce rozhraní)

7

Zastavit aplikaci

Zastavení systému (správce instalací) nebo
zastavení propojení mezi kódovací stanicí a
softwarem Xesar (správce rozhraní)

8

Stažení

Stažení např. informací k podpoře

9

Další

Přejít k dalšímu zadání

10

Načíst / přenést

Načtení administrátorské karty

11

Filtrovat

Zobrazení možných nastavení filtru funkce

12

Aktualizovat / připojit

Na ovládacím panelu se na pozadí provede
úloha

13

Není aktualizováno / čeká se
na aktualizaci / stáhnout aktualizaci

Aktualizace je k dispozici a lze ji stáhnout
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#

Stav

Symbol

Vysvětlení

14

Hledat

Hledání speciální události

15

Rozbalit

Rozšíření zobrazované oblasti

16

Sbalit

Zmenšení zobrazované oblasti

17

Přejít

Otevření okna prohlížeče softwaru Xesar

18

Systémový protokol

Zobrazuje všechny akce, které byly v soft
waru Xesar zadány uživatelem a systémem

19

Filtrovat podle úseků

Zobrazuje všechny úseky, ke kterým má
osoba přístupové oprávnění

20

Filtrovat podle přístupových
míst

Zobrazuje všechna přístupová místa, ke
kterým má osoba přístupové oprávnění

21

Filtrovat podle přístupových
médií

Zobrazuje všechna přístupová média, která
jsou osobě přiřazena

22

Filtrovat podle osob

Filtruje podle osob

23

Můj profil

Upravit uživatelský profil:
Přidat popis a změnit osobní heslo

24

Zobrazený jazyk

Změnit nastavení jazyka

25

Zobrazit počet kreditů
KeyCredits

Zobrazení počtu kreditů KeyCredits k odpisu (např. v důsledku změn oprávnění nebo
vydání nových přístupových médií)

26

Symbol KeyCredit Lifetime

Zobrazí se po vyčerpání kreditu KeyCredit
Lifetime

27

Protokol události

Zobrazení událostí, např. podle osoby (zobrazují se všechny vyfiltrované přístupové události osoby)

28

Texty nápovědy

Zobrazení textů nápovědy

29

Export seznamů

Exportovat zobrazované seznamy jako
soubor csv nebo xls
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#

Stav

Symbol

Vysvětlení

30

Nastavit zobrazení seznamu

Přizpůsobení zobrazení seznamů (výběr
sloupců, počet řádků na stránku, ukládání a
obnovení nastavení)

31

Tlačítko zálohování

Ve správci instalací se vytvoří záloha systémových dat

32

Odhlásit

Ukončení relace

33

Nabitá baterie

Baterie je plně nabitá

34

Upozornění na vybitou baterii

Baterie je vybitá, vyměňte ji co nejdříve za
novou

35

Komponenta s kabelovým
rozhraním

Přístupové komponenty, které lze synchronizovat pouze s kabelovým připojením k tabletu

36

Komponenta s bezdrátovým
rozhraním BLE, BLE je aktivováno

Přístupové komponenty, které lze synchronizovat s bezdrátovým BLE a kabelovým
připojením k tabletu; je aktivována funkce
BLE přístupové komponenty

37

Komponenta s bezdrátovým
rozhraním BLE, BLE je deaktivováno

Přístupové komponenty, které lze synchronizovat s bezdrátovým BLE a kabelovým spojením s tabletem; funkce BLE komponenty je
deaktivována

1.4.2
#

Stavy přístupových médií
Stav

Vizualizace

Vysvětlení

1

Nezabezpečené přístupové
médium

Přístupové médium je zablokované. Existují ještě nezabezpečená přístupová místa.
Seznam zakázaných položek přeneste
pomocí tabletu nebo aktualizovaného
přístupového média do nezabezpečených
přístupových míst.

2

Zabezpečené přístupové
médium

Přístupové médium je zablokované. Neexistují žádná nezabezpečená přístupová
místa. Systém je bezpečný.

3

Přístupové médium bez
oprávnění

Přístupové médium nemá o
 právnění.
Důvodem je např. překročení doby
platnosti oprávnění.
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#

Stav

Vizualizace

Vysvětlení

4

Aktuálně platné

Přístupové médium je platné a lze jej
použít podle profilu s oprávněním.

5

Aktuálně neplatné

Přístupové médium je momentálně
neplatné.

6

Aktuálně platné přístupové
médium se při aktualizaci
stane neplatným přístupovým
médiem

Přístupové médium je aktuálně platné.
Po aktualizaci na online nástěnné čtecí
jednotce nebo na kódovací stanici však
pozbývá platnosti.

7

Aktuálně neplatné p
 řístupové
médium se po aktualizaci
stane platným přístupovým
médiem

Přístupové médium je momentálně
neplatné.
Platí však po aktualizaci na online
nástěnné čtecí jednotce nebo na kódovací
stanici.

8

Aktuálně neplatné přístupové
médium s dobou platnosti,
která se nachází v budoucnosti

Přístupové médium je momentálně
neplatné.

9

Deaktivované přístupové
médium

Médium bylo deaktivováno, již neexistují
žádná nezabezpečená přístupová místa;
kalendář již nehraje žádnou roli.
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2

Kontrolní seznam projektu a
systémové požadavky

2.1

Předmluva
Tento dokument je určen k podpoře projektování systémů Xesar 3.1. Obsahuje
3 části.
Část 1 je kontrolní seznam projektu, ve kterém jsou systematicky vyhledávány
ad
 okumentovány důležité požadavky a data nového systému Xesar 3.1 pro další
plánování.
Část 2 popisuje technické systémové požadavky pro systém Xesar 3.1 na PC a pro
systém Xesar 3.1 na serveru.
Část 3 obsahuje jako přílohu podrobné technické informace o distribučním pohledu a
systémové komunikaci systému Xesar 3.1.
Tento dokument použijte jako podporu pro plánování vašeho systému
Xesar 3.1.
Chcete-li objasnit nezbytnou infrastrukturu IT podle požadavků systému Xesar 3.1,
obraťte se na vašeho správce IT.
Máte-li dotazy ohledně kontrolního seznamu projektu nebo systémových
požadavků Xesar 3.1, obraťte se na vašeho partnera ze společnosti EVVA
nebo na technickou podporu společnosti EVVA.
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3

Kontrolní seznam projektu
Název projektu:

Kontaktní osoby:

Projekt:

Telefon:

E-mail:

IT:

Telefon:

E-mail:

Adresa zařízení:

Požadovaný termín dokončení:
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3.1

Systémové požadavky – infrastruktura
Druh zařízení
Podrobný popis systémových požadavků viz
• Xesar 3.1 - instalace pro jednoho uživatele
• Xesar 3.1 - instalace pro více uživatelů
Jeden uživatel: Windows 10 PRO PC typ:

Více uživatelů: Instalace serveru:
• Počítač správce: Windows 10 PRO PC typ:

• Klientský počítač: Typ:

• Je k dispozici server? Ano

/ ne

Pokud ano:
Hardware serveru:

Operační systém serveru:

Hypervisor, např. VMware:

(Viz také kapitola „Systémové požadavky pro provoz serveru Xesar 3.1.)
Je server používán pouze pro Xesar? Ano
/ ne
Pokud ne:
Jaké další aplikace kromě softwaru Xesar na serveru ještě běží?
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Typ zařízení
Nové zařízení
Aktualizace stávající

verze systému Xesar:

X2.2

X3.0

Před aktualizací na Xesar 3.1 musí být systém aktualizován na verzi Xesar
2.2 V2.2.38.43 a musí být nainstalovány nejnovější verze firmwaru Xesar
2.2! Kromě toho musí být provedeny všechny dostupné úkony údržby.
Je ve stávajícím systému dostupná konfigurace „2 nástěnné čtecí jednotka - 1 řídící
jednotka“?
Ano

Ne

Síť
K dispozici WLAN (požadavek pro synchronizaci tabletu Xesar)
Název sítě:
Heslo:
LAN k dispozici
Porty jsou konfigurovatelné
(Viz také kapitola „Systémové požadavky sítě“.)
Backup a zálohování dat jsou definovány a dostupné lokálně (za zálohování
dat je odpovědný provozovatel / uživatel).

Požadavky na rozhraní
Je vyžadován přenos dat nebo kontrola ze systému třetích stran
Popis požadavku na rozhraní:

Specifikace rozhraní systému třetích stran k dispozici
Popis:
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3.2

Konfigurace zařízení
Požadovaný platební model
(12 a 36měsíční kredity KeyCredits nelze převést na Xesar 3.1)
Počet kreditů KeyCredits (10 / 50 / 100)

KeyCredit Xesar Lifetime

Počet pracovišť
Počet pracovišť s kódovací stanicí:
(se správou zařízení a přístupových médií, nutná práva správce PC)
Počet pracovišť bez kódovací stanice:
Počet tabletů Xesar:

(Pouze správa zařízení)

(pro úkony údržby a konfigurace)

Plánovaný počet dveří (přístupových míst) v konečné fázi

ks

Elektronické přístupové komponenty
Kování:

ks

Klika:

ks

Online nástěnná čtecí jednotka:

ks

Offline nástěnná čtecí jednotka:

ks

Cylindrická vložka:

ks

Další komponenty:

ks

Hybridní systém (elektronické komponenty a mechanické cylindrické vložky)
Číslo systému EVVA:
Počet mechanických cylindrických vložek:
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Plánovaný počet přístupových médií
Karty:

ks

Přívěsek na klíče:

ks

Kombinované klíče:

ks

ks

Stávající mechanické uzamykací systémy
Číslo systému EVVA
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3.3

Projektování systému
Systém s několika distribuovanými umístěními (víceuživatelská instalace):

Vlastní nebo cizí správa systému: (např. partneři EVVA, poskytovatelé IT
služeb):

Umístění serveru:

Síť uzamykacího systému:

Plánované budoucí rozšíření systému:

Potřebná podpora projektování:

Četnost změn přístupových oprávnění:

Vypracování uzamykacích plánů a zadávání přístupových práv:

Kontrola přístupových médií vlastněných uživateli (segmentace cizích médií):

Dodrženy předpisy požární ochrany:

Dodrženy předpisy k nouzovým východům a únikovým cestám:

Dodrženy požadavky na ochranu osobních údajů (např. GDPR):

Dodržena ochrana zaměstnanců:

Údržba a podpora (smlouva o údržbě):
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Ostatní ujednání:
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4

Systémové požadavky pro jedno a
víceuživatelské instalace
Systém Xesar je možné používat pro jednoho i více uživatelů. Systémové požadavky
najdete níže.

4.1

Xesar 3.1 - instalace pro jednoho uživatele
Provoz systéme Xesar na PC se nedoporučuje pro nepřetržitý provoz 24/7 a pro
použití s o
 nline komponentami (např. online nástěnnou čtecí jednotkou). Pokud PC
pro systém Xesar není v provozu, online nástěnná čtecí jednotka je v režimu offline a
přístupová média se neaktualizují. Provoz přístupového systému je stále zaručen.
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Pro provoz systému Xesar na PC musí být splněny následující minimální požadavky:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

x86-64 kompatibilní procesor (CPU) 1–2jádrový 2,4 GHz nebo vyšší
Hardwarová podpora virtualizace
Pracovní paměť (RAM): ≥ 8 GB (s OS); 4 GB volné paměti pro instalaci
Místo na pevném disku: ≥ 60 GB
Přímý přístup k internetu bez serveru proxy pro aktivaci kreditů KeyCredits a
licencí a pro přístup k autentickému a neupravovanému poskytování softwaru
zabezpečeného společností EVVA
Místní síť LAN s nízkou latencí (ping <10 ms, zpáteční <30 ms);
WLAN pro synchronizaci tabletu Xesar a přístup k poskytovaným službám
1 × USB host 2.0
1 × kódovací stanice EVVA se slotem pro administrátorskou kartu a s podporou
bezkontaktních RFID karet (Mifare Desfire EV1; ISO 14443)
Klávesnice a myš
Rozlišení obrazovky: 1920 × 1080 pixelů
Operační systém: Windows 10/11 Pro 64 bitový
Prohlížeč kompatibilní s HTML5 / CSS3 s aktivovaným Javascriptem
Místní síť:
WLAN (bezdrátová): IEEE.802.11 g, n
Protokoly:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (s TLS)

Služby poskytované společností EVVA na internetu:
Služba

URL: Port

Adresy portu

Důvěryhodný
registr

https://sfw.evva.com:443
https://sfw.evva.com:4443

S pevným nastavením

Licenční služba

https://license.evva.com:8072

S pevným nastavením

Online
obsluha
komponent

XESAR 3.1

LAN/WLAN

9081

konfigurovatelné

Komunikace
NWP

Ano

se softwarem
Xesar

Online nástěnná čtecí
jednotka
Xesar

komponenty

Dostupné

komponenty

Použité

Použití

TLS

Protokol

tu

Adresa por-

Výchozí port

Síť

Služba

Katalog služeb: Komunikace online nástěnné čtecí jednotky – server
(backend)

Online
obsluha
komponent

21 / 33

K dispozici jsou i následující možnosti (prosím kontaktujte technickou kancelář EVVA):
• Provoz správce instalace na virtuálním počítači
• Provoz správce instalace na jiných operačních systémech Windows
• Použití jiných prohlížečů kompatibilních s HTML5/CSS3

4.2

Xesar 3.1 - instalace pro více uživatelů
Víceuživatelská instalace se skládá ze serveru, administrátorského PC s kódovací
stanicí a administrátorskou kartou a v případě potřeby dalších klientských PC
s/bez kódovací stanice. Volitelně lze také mobilní zařízení používat prostřednictvím přístupu přes prohlížeč jako klienta bez kódovací stanice. Tablet Xesar se používá jako zařízení údržby pro správu systému. Zde najdete přehled různých variant:
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4.2.1

Systémové požadavky pro víceuživatelské instalace
Pro víceuživatelský systém musí být server provozován nepřetržitě 24/7. Musí být
splněny následující minimální požadavky:
• x86-64 kompatibilní procesor (CPU); alespoň čtyřjádrový ≥ 1,5-2,3 GHz
• Hardwarová podpora virtualizace
• Pracovní paměť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 2 GB místa na Server Software Stack)
• Pevný disk, doporučen SSD: ≥ 40GB (při dimenzování musí být zohledněna velikost systému a plánovaná provozní doba)
• Přímý přístup k internetu bez serveru proxy pro aktivaci kreditů KeyCredits a
licencí a pro přístup k autentickému a neupravovanému poskytování softwaru
zabezpečeného společností EVVA
• Místní síť LAN s nízkou latencí (ping <10 ms, roundtrip <30 ms)
• WLAN pro synchronizaci tabletu Xesar se serverem
• Možnost přístupu z místní sítě LAN na server k dostupným službám
• Docker Engine 1.12.0+ s podporou API 1.24 (bude nainstalováno během instalace
softwaru Docker)

4.2.2

Katalog služeb: Správa víceuživatelské instalace
systému Xesar 3
Viz část „Komunikace se serverem“
• Server – počítač správce
• Server – klientský počítač
• Server – online nástěnná čtecí jednotka
Testované operační systémy
OS
Ubuntu

Typ OS

Možnost virtuali-

Verze

Linux

zace

18.04 / 20.04 LTS Server

Ano

Testované Hypervisor
OS

Verze

Možnost virtualizace

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter

Ne

VMWare1

Ne

VMWare ESXi 6.x

1 Sběrný optimalizovaný operační systém společnosti VMware doporučujeme pro VMware vSphere ESXi 6.x
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Xesar musí při komunikaci s online komponentami splňovat požadavky v
reálném čase. V případě, že Windows Server 2016/ 2019 není k dispozici
pouze pro software Xesar, je třeba v provozu jako hypervisor dbát na to, aby
byly trvale přiděleny potřebné prostředky.

Vzhledem k velkému počtu možných operačních systémů nelze u všech testovat
kompatibilitu.
V případě, že se má používat operační systém, který nebyl testován společností EVVA,
kontaktujte prosím předem odpovědnou technickou kancelář EVVA.
Vzhledem k neustálému vývoji na trhu IT si prosím vyžádejte aktuální seznam
kompatibility u svého partnera EVVA nebo v technické kanceláři EVVA.

4.2.3

Systémové požadavky na správcovský počítač s
kódovací stanicí a administrátorskou kartou
Pro provoz softwaru Xesar (správce instalace) musí být splněny následující minimální
požadavky:
• x86-64 kompatibilní procesor (CPU) 1–2jádrový 2,4 GHz nebo vyšší
• Podpora virtualizace
• Pracovní paměť (RAM): ≥ 8 GB (s OS; min. 1 GB místa pro správce instalace a
správce periferií)
• Místo na pevném disku: ≥ 10 GB
• Přímý přístup k internetu bez serveru proxy pro aktivaci kreditů KeyCredits a
licencí a pro přístup k autentickému a neupravovanému poskytování softwaru
zabezpečeného společností EVVA
• Místní síť LAN pro přístup ke službám poskytovaných serverem Xesar 3.1
• 1 × USB host 2.0
• 1 × kódovací stanice EVVA s podporou bezkontaktních karet RFID (Mifare Desfire
EV1; ISO 14443) a se slotem na administrátorskou kartu
• Klávesnice a myš
• Operační systém: Windows 10/11 Pro 64 bitový
• Prohlížeč kompatibilní s HTML5 / CSS3 s aktivovaným Javascriptem
• Klient Docker s podporou rozhraní API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (během
instalace Docker bude instalováno na správcovský počítač)
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4.2.4

Katalog služeb: Správa systému Xesar 3 –
správcovský počítač – server
Viz část „Komunikace se serverem“
Počítačové operační systémy

OS

Windows

Verze

10 Pro (V
1511 (sestava
10586))

Prohlížeč

Ověřeno
společností
EVVA

Kódovací
stanice EVVA

Firefox, od verze 97.0.1
Chrome, od
verze 98.0.4758.102
Edge, od
verze 98.0.1106

Ano

Ano

K dispozici jsou i následující možnosti (prosím kontaktujte technickou kancelář EVVA):
• Provoz správce instalace na virtuálním počítači na serveru (karta správce je
připojena prostřednictvím klientského počítače)
• Provoz správce rozhraní na jiných operačních systémech (pouze na dotaz)
• Použití jiného prohlížeče kompatibilního s HTML5/CSS3

4.2.5

Systémové požadavky pro klientský počítač s
kódovací stanicí bez administrátorské karty
• Pro provoz klientského počítače s kódovací stanicí ve víceuživatelském systému
musí být splněny následující minimální požadavky:
• x86-64 kompatibilní procesor (CPU) 1–2jádrový 2,4 GHz nebo vyšší
• Pracovní paměť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 512 MB pro aplikaci správce rozhraní,
1–2 GB pro jeden podporovaný prohlížeč)
• Místo na pevném disku: ≥ 2 GB
• Místní LAN s přístupem ke službám poskytovaným systémem Xesar 3.1
• 1× USB host 2.0
• 1× kódovací stanice EVVA s podporou bezkontaktních karet RFID (Mifare Desfire
EV1; ISO 14443)
• Klávesnice a myš
• Rozlišení obrazovky 1920 × 1080 pixelů
• Prohlížeč kompatibilní s HTML5 / CSS3 s aktivovaným Javascriptem
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4.2.6

Katalog služeb: Servery a pracoviště ve víceuživatelském systému – k
 lientský počítač – server
Viz příloha ke kontrolnímu seznamu projektu „Komunikace klientský počítač – server
(backend)
Operační systémy
OS

Verze

Windows

7 Pro, 64bitová
verze

Windows

8.1 Pro, 64bitová verze

Windows

10 Pro, 64bitová verze

Prohlížeč

Ověřeno společností EVVA

• Firefox, od verze 97.0.1
• Chrome, od
verze 98.0.4758.102
• Edge, od
verze 98.0.1106

Ano
Ano
Ano

K dispozici jsou i následující možnosti (příp. se obraťte na technickou podporu společnosti EVVA):
• Provoz správce rozhraní na jiných operačních systémech (pouze na dotaz)
• Použití jiného prohlížeče kompatibilního s HTML5/CSS3

4.2.7

Systémové požadavky na klientský počítač bez
kódovací stanice (PC / tablet / smartphone)
Pro provoz PC klienta bez kódovací stanice ve víceuživatelském systému musí být
splněny následující minimální požadavky:
•
•
•
•
•
•
•

XESAR 3.1

x86-64 kompatibilní procesor (CPU) 1–2jádrový 2,4 GHz nebo vyšší
Pracovní paměť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; 1–2 GB pro podporovaný prohlížeč)
Místo na pevném disku: ≥ 2 GB
Místní síť LAN pro přístup k dostupným webovým službám serveru Xesar 3.1
Klávesnice a myš
Rozlišení obrazovky 1920 × 1080 pixelů
Prohlížeč kompatibilní s HTML5 / CSS3 s aktivovaným Javascriptem
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4.2.8

Katalog služeb: Servery a pracovní stanice ve víceuživatelském systému
Viz příloha ke kontrolnímu seznamu projektu „Komunikace klientský počítač – server
(backend)
Operační systémy
OS

Verze

Windows

7 Pro

Windows

8.1 Pro

Windows

10 Pro

Prohlížeč

Testováno společností EVVA

• Firefox, od verze 97.0.1
• Chrome, od
verze 98.0.4758.102
• Edge, od
verze 98.0.1106

Ano
Ano
Ano

K dispozici jsou i následující možnosti (příp. se obraťte na technickou podporu společnosti EVVA):
• Srovnatelné prohlížeče na jiném operačním systému (pouze na dotaz)
• Použití jiného prohlížeče kompatibilního s HTML5/CSS3

4.2.9

Systémové požadavky na síť (místní síť a internet)
Místní síť:
• Fast Ethernet 100Base-TX 100 Mbit/s, standardní MTU (1500 bajtů) nebo lepší
• Nízká latence mezi propojenými moduly
(ping < 10 ms, roundtrip < 30 ms)
• WLAN (bezdrátová): IEEE.802.11 g, n
Protokoly:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (s TLS)
• MQTT (s TLS)
• EVVA NWP (s ochranou při přepravě; online nástěnná čtecí jednotka)
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Služby poskytované společností EVVA na internetu:
Služba

URL

Konfigurovatelný port

Důvěryhodný registr

https://sfw.evva.com:443
https://sfw.evva.com:4443

Ne

Licenční služba

https://license.evva.com:8072

Ne

Služby poskytované systémem Xesar 3.1 v místní síti:

Služba

URL

Co

Konfigurovatelný
port

Docker Engine

tcp://<IP instalace>:2376

Host

Ano

Bezpečnostní služba

https://<IP instalace>:8200

Instalace

Ano

Message Broker

mqtts://<IP instalace>:1883

Periferní zařízení,
rozhraní

Ano

Správa

https://<IP instalace>:8080

Provoz

Ano

Online prodejce komponent

tcp://<IP instalace>:9085

Provoz

Ano

XESAR 3.1
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5

Příloha ke kontrolnímu seznamu
projektu

5.1

Distribuovaný pohled
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1;2

LAN/WLAN 22

(SSH)

Konfi-

SSH

Poskytující

komponenta

komponenty

Využívající

Využití

TLS

Protokol

Adresa portu

Výchozí port

Služby
Secure Shell

Síť

Komunikace se serverem

Aplikace*)

5.2

Ano Nastavení a

Docker-

SSH Service

gurova-

konfigurace

Machine,

(OS)

telné

operačního

SSH Client

systému a
softwaru
Docker
Engine
1;2

1;2

Docker-Engine LAN/WLAN 2376

Konfi-

API Service

gurova-

kontejneru a

telné

objemu

Message

LAN/WLAN 1883

Broker

Konfi-

HTTPS Ano Nastavení

MQTTS Ano Asynchronní

gurova-

systémové

telné

rozhraní

Docker-

Docker-Engine

Client

(Docker, OS)

Správce

Message

instalace

Broker

Správce

Vault

Xesar
1;2

Služba zajiš-

LAN/WLAN 8200

Konfi-

ťující správu

gurova-

informace o

instalace,

informací o

telné

zabezpečení,

správa

hesla, klíče

instalací

zabezpečení
3

Docker Trusted WAN

443;

443;

Registry sfw.

4443

4443

evva.com

4

HTTPS Ano Úložiště pro

Služba obsta-

WAN

8072

8072

HTTPS Ano Poskytování

Docker-

Veřejné úlo-

podepsaných Client,

žiště Docker

dokumentů

Docker-

Trusted Regi-

typu Doc-

Engine

stry (dodávka

ker Image

zahrnující

a kontrola

službu Con-

podpisu

tainer Image)

HTTPS Ano Registrace

Správce

Obstarávání

instalace

licencí

rávání licencí

instalace/

license.evva.

karty správce softwaru

com

a načtení

Xesar

kódu kreditu
KeyCredit
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Terminál pro

USB

kartu správce

S pev-

–

ným

ISO

–

14443

Poskytující

komponenta

komponenty

Využívající

Využití

TLS

Protokol

Adresa portu

Výchozí port

Síť

Služby

Aplikace*)
5

Čtení z iden-

Správa

Kódovací
stanice

tifikačních

instalací

nasta-

médií/zápis

prostřed-

vením

do identi-

nictvím

fikačních

správce

médií

periferních
zařízení
(pouze
při použití
serveru
proxy)

6

Správa insta-

LAN/WLAN 8080

Konfi-

HTTPS Ano Služba Web

lací prostřed-

gurova-

Service

nictvím služby

telné

a dodání

Frontend Web

webové ap-

Service

likace pro

Prohlížeč

prohlížeč
7

Online obslu-

LAN/WLAN 9081

ha komponent

Konfi-

NWP

Ano Komunika-

Online

Online obsluha
komponent

gurova-

ce se soft-

nástěnná

telné

warem Xesar

čtecí jednotka Xesar

*) Aplikace:
Počítač správce se správcem instalace Xesar
1: Spuštění systému
2: Zastavení systému
3: Aktualizace systému
4: Licenční služba (nabíjení kreditů KeyCredit)
5: s kódovací stanicí pro kartu správce
Klientský počítač
5: Kódovací stanice pro identifikační média
6: Komunikace s prohlížečem v klientském počítači
Online nástěnná čtecí jednotka
7: Komunikace s nástěnnou čtecí jednotkou
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Správa instalací

LAN/WLAN

8080

prostřednictvím

konfiguro-

HTTPS

Využívající

Ano Služba Web Service

vatelné

aplikace pro pro-

Web Service

hlížeč
LAN/WLAN

1883

Prohlížeč

a dodání webové

služby Frontend
Message Broker*

komponenty

Využití

TLS

Protokol

portu

Adresa

Port

Síť

Výchozí

Komunikace mezi klientským počítačem a
serverem (koncovými zařízeními)
Služba

5.3

konfiguro-

MQTTS Ano Asynchronní sys-

vatelné

Správce perifer-

témové rozhraní

ních zařízení

Xesar
Kódovací stanice*

USB

S pev- –

ISO

ným

14443

–

Čtení z identifikač-

Správa instalací

ních médií/zápis

prostřednictvím

nasta-

do identifikačních

správce perifer

vením

médií

ních zařízení
(pouze při použití serveru proxy)

Pouze u klientského počítače s kódovací stanicí

komponent

LAN/WLAN

konfigurovatelné

NWP

komponenty

obsluha

Xesar

jednotka

komponent

Ano Komunikace

Využívající

Online

stěnná čtecí

Využití

Online ná-

se softwarem

TLS

Protokol

portu

Adresa

Port

9081

Poskytující

obsluha

komponenty

Online

Komunikace mezi online nástěnnou čtecí jednotkou a serverem (koncovými zařízeními)
Výchozí

Služba

5.4

Síť

*

Xesar
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