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Fabrikant: 
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Verantwoordelijk voor de inhoud 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Vanaf de verschijning van een nieuw handboek is deze versie niet meer geldig.

De actuele uitgave vindt u in het downloadgedeelte van EVVA:

 https://www.evva.com/be-nl/service/downloads/ 

 https://www.evva.com/nl-nl/service/downloads/ 

Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag dit 
handboek in geen enkele vorm, geheel noch gedeeltelijk, worden gereproduceerd of 
door gebruik van elektronische, mechanische of chemische procedures worden ver-
menigvuldigd of verwerkt.

Voor technische of druktechnische fouten en de gevolgen hiervan aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid. De informatie in dit handboek wordt regelmatig gecontroleerd 
en gecorrigeerd. 

Alle handelsmerken en auteursrechten worden erkend. Wijzigingen in het kader van 
technische vernieuwingen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden uitgevoerd.
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1 Inleiding

Dit document is een uittreksel van de Xesar 3.1-handleiding.

De producten of de systemen die het Xesar-systeemhandboek beschrijft,  mogen 
	alleen	worden	bewerkt/gebruikt	door	iemand	die	gekwalificeerd	is.		Gekwalificeerd	
personeel is op basis van kennis in staat om bij de omgang met producten of syste-
men risico's te herkennen en mogelijk gevaar te vermijden.

1.1 Algemene wettelijke aanwijzingen

EVVA sluit de overeenkomst over het gebruik van Xesar af op basis van haar Algemene 
Zakelijke Voorwaarden (EVVA-AGB) en haar Algemene Licentiebepalingen (EVVA-ALB) 
met betrekking tot de software van het product.

De EVVA-AGB en EVVA-ALB zijn ter inzage beschikbaar op:

 https://www.evva.com/be-nl/colofon/

 https://www.evva.com/nl-nl/colofon/

Houd er rekening mee dat het gebruik van Xesar kan leiden tot wettelijke 
verplichtingen met betrekking tot vergunningen, rapportages en registraties, 
met name op het vlak van de Wet Gegevensbescherming (bv. wanneer een 
systeem ontstaat dat informatie combineert), en bij gebruik in de onderne-
ming tot het recht op inspraak van medewerkers. Verantwoordelijk voor de 
rechtmatige toepassing van het product ligt geheel bij de exploitant. 

De voorgaande informatie moet in overeenstemming met de in de produc-
taansprakelijkheidswet vastgelegde aansprakelijkheid van de fabrikant voor 
zijn producten aan de exploitant en gebruikers ter beschikking worden ge-
steld. Het niet opvolgen ervan ontslaat EVVA van haar aansprakelijkheid. 

Onoordeelkundig	gebruik	of	niet	door	EVVA	toegestane	herstellingen	of	modificaties,	
alsook ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot storingen en zijn 
derhalve verboden. Wijzigingen die niet nadrukkelijk door EVVA zijn vrijgegeven, 
 leiden tot het verlies van de rechten op aansprakelijkheid, garantie en afzonderlijk 
overeengekomen garantievorderingen.

Houd de systeemcomponenten uit de buurt van kleine kinderen en huisdie-
ren. Gevaar voor verstikking door inslikken van kleine onderdelen.

https://www.evva.com/be-nl/colofon/
https://www.evva.com/nl-nl/colofon/
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Aan architecten en adviserende instanties stelt EVVA alle vereiste 
 productinformatie beschikbaar om hun wettelijk vastgelegde informatie- en 
instructieplicht volgens de productaansprakelijkheidswet na te komen.

De vakhandel en verwerkers moeten alle instructies in de EVVA-documentatie 
in acht nemen den deze indien nodig ook doorgeven aan hun afnemers.

Extra informatie vindt u in de productcatalogus van EVVA:

 https://www.evva.com/be-nl/xesar/ 

 https://www.evva.com/nl-nl/xesar

1.2 EVVA-Support

Met Xesar beschikt u over een uitgebalanceerd en gecontroleerd sluitsysteem. Wan-
neer u extra ondersteuning nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw 
EVVA-partner.

De	lijst	van	gecertificeerde	EVVA-partners	kunt	u	hier	oproepen:

 https://www.evva.com/be-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/

 https://www.evva.com/nl-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/

Activeer	de	filteroptie	“Elektronica-Partners”	om	gericht	te	zoeken	naar	EVVA-partners	
die	elektronische	EVVA-sluitsystemen	aanbieden	en	over	gekwalificeerde	vakkennis	
beschikken.

 http://support.evva.at/xesar/nl/

Algemene informatie over Xesar kunt u hier oproepen:

 https://www.evva.com/be-nl/xesar

 https://www.evva.com/nl-nl/xesar

https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar
https://www.evva.com/be-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/
https://www.evva.com/nl-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/
http://support.evva.at/xesar/nl/
https://www.evva.com/be-nl/xesar
https://www.evva.com/nl-nl/xesar
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1.3 Betekenis van de symbolen

In het systeemhandboek gebruiken we voor de duidelijkheid de onderstaande 
 symbolen.

Symbool Betekenis

Let op: risico op materiële schade wanneer de betreffende voorzorgs-
maatregelen niet worden nageleefd.

Aanwijzingen en extra informatie

Tips en adviezen

Vermijden resp. foutmeldingen

Opties

Links

Stap bij handelingsinstructies
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1.4 Betekenis van de symbolen in de Xesar-software

De volgende tekens worden gebruikt in de Xesar-software, de Installation Manager en 
de Periphery Manager:

1.4.1 Algemeen

# Status Symbool Uitleg

1 Bevestigen / opslaan Bevestigen of opslaan van ingevoerde 
 gegevens

2 Toevoegen Toevoegen van bv. een nieuwe persoon of 
montageplaats

3 Invoer verwijderen Verwijderen van een invoer

4 Verwijderen Verwijderen	van	bv.	een	systeem,	tijdprofiel	
of montageplaats

5 Bewerken Bewerken van het systeem (Installation 
 Manager)

6 Applicatie opstarten Starten van het systeem (Installation 
 Manager) of verbinding maken tussen 
het codeerstation en de Xesar-software 
( Periphery Manager)

7 Applicatie beëindigen Stoppen van het systeem (Installation 
 Manager) of verbinding verbreken tussen 
het codeerstation en de Xesar-software 
( Periphery Manager)

8 downloaden Download van bv. informatie voor technische 
ondersteuning

9 Volgende Doorgaan naar de volgende invoer

10 Laden / overdragen Laden van de Admin-Card

11 Filteren Weergave	van	mogelijke	filterinstellingen	van	
de functie

12 Actualiseren / verbinden Op het dashboard wordt in back-end een 
taak uitgevoerd
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# Status Symbool Uitleg

13 Niet geactualiseerd / wachten 
op het actualiseren / update 
downloaden

Er is een update beschikbaar die kan worden 
gedownload

14 Zoeken Zoeken	naar	een	specifieke	gebeurtenis

15 Uitklappen Het weergaveveld vergroten

16 Inklappen Het weergaveveld verkleinen

17 Ga naar Het tabblad van de browser openen voor de 
Xesar-software

18 Systeemprotocol Alle acties weergeven die in de Xesar- 
software door de beheerders en door het 
systeem zijn uitgevoerd

19 Gefilterd	op	zones Geeft alle zones aan waarbij een persoon 
over toegangsrechten beschikt

20 Gefilterd	op	montageplaats Geeft alle montageplaatsen aan waarbij een 
persoon over toegangsrechten beschikt

21 Gefilterd	op	sleutels Geeft alle sleutels aan die aan een persoon 
zijn toegewezen

22 Gefilterd	op	persoon Filteren op persoon

23 Mijn	profiel Mijn	gebruikersprofiel	bewerken:	 
Beschrijving toevoegen en persoonlijk 
 wachtwoord veranderen

24 Weergegeven taal Taalinstellingen veranderen

25 Weergave aantal KeyCredits Weergave van het aantal af te schrijven 
 KeyCredits (bv. voor wijziging van rechten of 
het verstrekken van nieuwe sleutels)

26 Weergave KeyCredit Lifetime Verschijnt als KeyCredit Lifetime is ingewis-
seld

27 Protocol gebeurtenissen Weergave van gebeurtenissen, bv. onder een 
persoon (alle toegangsgebeurtenissen van de 
persoon	worden	gefilterd	weergegeven)
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# Status Symbool Uitleg

28 Hulpteksten

 

Weergave van hulpteksten

29 Export van overzichten

 

Het weergegeven overzicht exporteren als 
csv- of als xls-bestand

30 Instelling weergave over-
zichten

Weergave van het overzicht aanpassen 
( keuze van kolommen, aantal regels per 
 pagina, instellingen opslaan en resetten)

31 Back-up-knop In de Installation Manager wordt een back-
up gemaakt van de systeemgegevens

32 Afmelden Sessie beëindigen

33 Batterij vol Batterij is vol

34 Batterijwaarschuwing Batterij is leeg; vervang eerst de batterijen

35 Component met kabelinterface Deurcomponenten die alleen met een kabel-
verbinding met de tablet gesynchroniseerd 
kunnen worden

36 Component met draadloze 
BLE-interface; BLE is geacti-
veerd

Deurcomponenten die met een draadloze 
BLE- en met een kabelverbinding met de 
tablet gesynchroniseerd kunnen worden; 
BLE-functie van de deurcomponent is geacti-
veerd

37 Component met draadloze 
BLE-interface; BLE is uitge-
schakeld

Deurcomponenten die met een draadloze 
BLE-verbinding en met een kabelverbinding 
met de tablet gesynchroniseerd kunnen 
 worden; BLE-functie van de component is 
uitgeschakeld

38 Waarschuwing Bijv. er zijn nog onveilige montageplaatsen 
aanwezig
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1.4.2 Status van sleutels

# Status Visualisering Uitleg

1 Onveilig geblokkeerde sleutel

 

De sleutel is geblokkeerd. Er zijn nog 
 onveilige montageplaatsen aanwezig. 
Breng de blacklist met de tablet of een 
bijgewerkte sleutel naar de onveilige 
montageplaatsen.

2 Opslaan geblokkeerde sleutel De sleutel is geblokkeerd. Er zijn geen 
onveilige montageplaatsen aanwezig. Het 
systeem is veilig.

3 Niet-bevoegde sleutel De sleutel heeft geen rechten. Reden, bv. 
de toegangsperiode werd overschreden.

4 Actueel geldig De sleutel is geldig en kan volgens het 
toegangsprofiel	worden	gebruikt.

5 Actueel ongeldig De sleutel is momenteel ongeldig.

6 Actueel geldige sleutel wordt 
een ongeldige  sleutel bij actu-
alisering

De sleutel is momenteel geldig.  
Deze wordt echter na een actualisering 
bij de online wandlezer of bij het codeer-
station ongeldig.

7 Actueel ongeldige sleutel 
wordt een geldige sleutel bij 
actualisering

De sleutel is momenteel ongeldig.  
Deze wordt echter na een actualisering 
bij de online wandlezer of bij het codeer-
station geldig.

8 Actueel ongeldige sleutel, met 
een geldigheidsperiode op de 
sleutel die in de toekomst ligt

De sleutel is momenteel ongeldig.  Deze 
blijft ook na een actualisering aan de on-
line wandlezer of aan het codeerstation 
ongeldig.

9 Gedeactiveerd (geblokkeerd) 
toegangsmedium

De sleutel is gedeactiveerd – er zijn geen 
onbeveiligde montageplaatsen meer en 
de kalender speelt geen rol meer.
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2 Projectchecklist en 
 systeemvereisten 

2.1 Voorwoord

Dit document dient als ondersteuning bij de planning van Xesar 3.1-systemen. Het 
bestaat uit 3 delen. 

Deel 1 is de projectchecklist waarmee belangrijke voorwaarden en gegevens van het 
nieuwe Xesar 3.1-systeem systematisch worden opgevraagd om ze voor de verdere 
configuratie	te	documenteren.	

Deel 2 beschrijft de technische systeemvereisten voor een Xesar 3.1-systeem op een 
PC en voor een Xesar 3.1-systeem op een server. 

Deel 3 bevat als bijlage gedetailleerde technische informatie over het verdeelover-
zicht en de systeemcommunicatie van een Xesar 3.1-systeem.

Gebruik	dit	document	als	ondersteuning	voor	de	configuratie	van	uw	
Xesar 3.1-systeem.

Om te ontdekken welke IT-infrastructuur nodig is volgens de systeemvereisten van 
Xesar 3.1, kunt u het best overleggen met uw IT-systeembeheerder. 

Met vragen over de projectchecklist of de systeemvereisten van Xesar 3.1 
kunt u terecht bij uw EVVA-Partner of het Technisch Bureau van EVVA.
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3 Projectchecklist

Projectnaam:

Contactpersonen:

Project:

Telefoon:

E-mail:

IT:

Telefoon:

E-mail:

Installatie-adres:

Gewenste opleverdatum:
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3.1 Systeemvereisten – Infrastructuur

Soort installatie
Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de systeemvereisten: 
• Xesar 3.1 single user-systeem
• Xesar 3.1 multi user-systeem

Single user: Windows 10 PRO PC type:

Multi-user: Server-installatie: 
• Admin-PC: Windows 10 PRO PC, type: 

• Client-PC: Type: 

• Server beschikbaar? Ja / Nee

Indien ja: 
server-hardware:

Server-besturingssysteem: 

Hypervisor bv. VMware: 

(Zie	ook	het	hoofdstuk	“Systeemvereisten	voor	het	gebruik	van	een	
Xesar	3.1-server”)	

Wordt de server alleen voor Xesar gebruikt? Ja  / Nee

Indien nee:  
Welke andere applicaties naast Xesar draaien ook nog op de server?
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Type installatie

Nieuw systeem 

Upgrade van bestaand systeem Xesar-versie: X2.2  X3.0

Voor een upgrade naar Xesar 3.1 moet het bestaande systeem een update 
naar de versie Xesar 2.2 V2.2.38.43 ondergaan en moet de meest actuele 
Xesar	2.2-firmware	geïnstalleerd	zijn!	Verder	moeten	alle	open	onderhoud-
staken worden uitgevoerd. 

Is	de	configuratie	“2	wandlezers	-	1	besturing”	bij	het	bestaande	systeem	beschik-
baar?

Ja Nee

Netwerk

WiFi beschikbaar (voorwaarde voor synchroniseren Xesar-tablet) 
Netwerknaam: Wachtwoord: 

LAN aanwezig

Poorten	zijn	configureerbaar

(Zie	het	hoofdstuk	“Systeemvereisten	voor	het	netwerk”.)	

Back-up	en	databeveiliging	zijn	gedefinieerd	en	lokaal	beschikbaar	(de	
 exploitant/beheerder is zelf verantwoordelijk voor de databeveiliging). 

Voorwaarden voor interfaces

Gegevensoverdracht of aansturing door externe systemen gewenst

Beschrijving van de interfaces-vereiste:  

Specificatie	van	de	interfaces	van	het	externe	systeem	is	beschikbaar

Omschrijving: 



XESAR 3.1 16 / 33

3.2 Systeemconfiguratie

Gewenst betalingsconcept  
(12 en 36 maanden Keycredits zijn niet overdraagbaar naar Xesar 3.1)

Stuks Keycredits (10/50/100)   Keycredit Xesar lifetime

Aantal werkplekken

Aantal werkplekken met codeerstation:  
(met systeem- en sleutelbeheer, rechten als PC-beheerder vereist)

Aantal werkplekken zonder codeerstation: (Alleen systeembeheer)

Aantal Xesar-tablets: (voor	onderhouds-	en	configuratietaken)

Gepland aantal deuren in definitief stadium (montageplaatsen) 
 stuks  

Elektronische deurcomponenten

Beslag:  stuks 

Deurkrukken: stuks 

Online wandlezers: stuks 

Offline	wandlezers:	 stuks 

Cilinders: stuks 

Overige componenten: stuks 

Hybride systeem (elektronische componenten en mechanische cilinders)

EVVA-systeemnummer:

Aantal mechanische cilinders:  stuks
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Gepland aantal sleutels  stuks

Kaarten:  stuks 

Sleutelhangers:  stuks 

Combisleutels:   stuks 

Bestaande mechanische sluitsystemen
EVVA-systeemnummer 
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3.3 Systeemplanning

Systeem met meerdere verspreide vestigingen (multi user-systeem): 

Eigen of extern beheer van het systeem (bv. EVVA-Partner, IT-provider): 

Serverlocatie: 

Netwerk van het toegangssysteem:  

Uitbreiding van het systeem gepland:

Ondersteuning bij projectplanning gewenst: 

Frequentie van de wijziging van rechten:

Aanmaken van het sluitplan en toewijzen van de rechten:

Controle van de eigen sleutels van de klant (segmentatie van externe media):

Brandveiligheidsvoorschriften in acht genomen:

Voorschriften voor de vluchtweg in acht genomen:

Verordening gegevensbescherming in acht genomen (bv. AVG):

Bescherming van werknemers in acht genomen:

Onderhoud en support (onderhoudscontract):
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Overige overeenkomsten:
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4 Systeemvereisten voor single 
user- en multi user-systemen

Xesar kan zowel als systeem voor een enkele gebruiker als voor meerdere gebruikers 
worden toegepast. Hieronder vindt u de systeemvereisten.

4.1 Xesar 3.1 single user-systeem

Het gebruik als Xesar-systeem op een PC is niet aanbevolen voor 24/7 continu ge-
bruik en de toepassing met online-componenten (bv. online wandlezers). Wanneer 
de PC voor het Xesar-systeem op PC niet in gebruik is, dan staat de online wandlezer 
in	de	offline-modus	en	worden	de	sleutels	niet	geactualiseerd.	Het	gebruik	van	het	
 toegangssysteem blijft gewaarborgd.
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Voor het gebruik van een Xesar-systeem op een PC moet worden voldaan aan de 
 volgende minimumeisen:

• x86-64 compatibele processor (CPU) 1-2-Core 2,4 GHz of hoger
• Hardwaresupport voor virtualisering
• Werkgeheugen	(RAM):	≥	8	GB	(met	OS);	4	GB	vrij	geheugen	voor	de	installatie
• Harde	schijf:	≥	60	GB
• Directe internetaansluiting zonder proxy voor het vrijschakelen van KeyCredits 

en licenties, alsook het oproepen van de door EVVA beveiligde, authentieke en 
niet-gemanipuleerde software

• Lokale LAN met Low Latency (Ping <10 ms, Roundtrip <30 ms);  
WiFi voor het synchroniseren van de Xesar-tablet en het oproepen van de aange-
boden diensten

• 1 × USB-host 2.0
• 1 × codeerstation van EVVA met sleuf voor de Admin-Card en met ondersteuning 
voor	contactloze	RFID-kaarten	(Mifare	Desfire	EV1;	ISO	14443)

• Toetsenbord en muis
• Beeldschermresolutie: 1920 × 1080 pixels
• Besturingssysteem: Windows 10/11 Pro 64-Bit
• HTML5/CSS3-compatibele browser, met Javascript geactiveerd
• Lokaal netwerk: 

WiFi (draadloos): IEEE.802.11 g, n 
Protocollen:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (met TLS)

Door EVVA aangeboden diensten op internet:

Service URL: Poort Poortadressen

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

Vast

Licentiedienst https://license.evva.com:8072 Vast

Servicecatalogus: Communicatie online wandlezer – server (backend)
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De volgende oplossingen kunnen mogelijk gerealiseerd worden (overleg vooraf met 
het Technisch Bureau van EVVA):

• gebruik van de Installatie Manager op een virtueel apparaat
• gebruik van de Installatie Manager op andere Windows-besturingssystemen
• Toepassing van andere HTML5/CSS3 compatibele browsers

4.2 Xesar 3.1 multi user-systeem

Het multi user-systeem bestaat uit een server, een Admin-PC met codeerstation 
en Admin-Card en eventueel nog andere client-PC's met/zonder  codeerstation. 
Optioneel is ook mobiele apparatuur bruikbaar via de browser als client zonder 
codeerstation. De Xesar-tablet wordt voor het onderhoud in het systeembeheer 
 gebruikt. Hieronder een overzicht van de verschillende varianten.
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4.2.1 Systeemvereisten voor multi user-systemen

Voor een multi user-systeem is het gebruik van een server die 24/7 werkt een eerste 
vereiste. Aan de volgende minimumvereisten moet worden voldaan:

• x86-64	compatibele	processor	(CPU);	minstens	Quad-Core	≥	1,5-2,3	GHz
• Hardwaresupport voor virtualisering
• Werkgeheugen	(RAM):	≥	4	GB	(met	OS;	min.	2	GB	voor	de	Server	Software	Stack)
• Harde	schijf,	SSD	aanbevolen:	≥	40	GB	(houd	bij	de	bepaling	rekening	met	de	

 systeemgrootte en de geplande looptijd)
• Directe internetaansluiting zonder proxy voor het vrijschakelen van KeyCredits 

en licenties, alsook het oproepen van de door EVVA beveiligde, authentieke en 
niet-gemanipuleerde software

• Lokaal LAN met Low Latency (Ping <10 ms, Roundtrip <30 ms)
• WiFi voor de synchronisatie van de Xesar-tablet met de server
• Toegang via het lokale LAN op de server mogelijk voor beschikbare diensten
• Docker Engine 1.12.0+ met ondersteuning voor API 1.24 (worden bij de installatie 
van	Docker	geïnstalleerd)

4.2.2 Servicecatalogus: beheer van een Xesar 3 multi 
 user-systeem

Zie	hoofdstuk	“Servercommunicatie”.	

• Server – Admin-PC
• Server – Client-PC
• Server – Online-wandlezer

Geteste besturingssystemen

OS OS-type Versie
Virtualisatie 

 mogelijk

Ubuntu Linux 18.04 / 20.04 LTS Server Ja

Geteste Hypervisor

OS Versie Virtualisatie  mogelijk

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter Nee
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OS Versie Virtualisatie  mogelijk

VMWare1 VMWare ESXi 6.x Nee

Xesar moet in gebruik bij de communicatie met de online-compinenten vol-
doen aan realtime-vereisten. Wanneer de Windows Server 2016/2019 niet 
alleen voor de Xesar-software beschikbaar is, dan moet bij gebruik als Hyper-
visor worden opgelet dat de benodigde ressources continu zijn toegewezen. 

Vanwege het grote aantal mogelijke besturingssystemen kan niet elk systeem getest 
worden op compatibiliteit met EVVA.

Mocht het gebruik van een niet door EVVA getest besturingssysteem worden over-
wogen, overleg dan vooraf met het betreffende Technische Bureau van EVVA.

Vanwege de continue ontwikkelingen op de IT-markt kunt u het actuele over-
zicht over de compatibiliteit opvragen bij uw EVVA-Partner of het Technisch 
Bureau van EVVA. 

4.2.3 Systeemvereisten voor administrator-PC met 
 codeerstation en Admin-Card

Voor het gebruik van de Xesar-software (Installation Manager) moet aan de volgende 
minimumvereisten voldaan zijn:

• x86-64 compatibele processor (CPU) 1-2-Core 2,4 GHz of hoger
• Hardwaresupport voor virtualisering
• Werkgeheugen	(RAM):	≥	8	GB	(met	OS;	min.	1	GB	voor	de	applicaties	Installation	

Manager en Periphery Manager)
• Harde	schijf:	≥	10	GB
• Directe internetaansluiting zonder proxy voor het vrijschakelen van KeyCredits 

en licenties, alsook het oproepen van de door EVVA beveiligde, authentieke en 
niet-gemanipuleerde software

• Lokaal LAN voor het oproepen van de diensten die de Xesar 3.1-server aanbiedt
• 1 × USB Host 2.0
• 1 x codeerstation van EVVA met ondersteuning voor contactloze RFID-kaarten 
(	Mifare	Desfire	EV1;	ISO	14443)	en	sleuf	voor	Admin-Card

• Toetsenbord en muis
• Besturingssysteem: Windows 10/11 Pro 64-Bit

1 Container-geoptimaliseerd besturingssysteem door VMware aanbevolen voor VMware vSphere ESXi  6.x
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• HTML5/CSS3-compatibele browser, met Javascript geactiveerd
• Docker Client met ondersteuning voor API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (worden 
bij	de	installatie	van	Docker	op	de	admin-pc	geïnstalleerd)

4.2.4 Servicecatalogus: beheer van een Xesar 3-systeem – 
administrator-PC – server 

Zie	hoofdstuk	“Servercommunicatie”.	

PC-besturingssystemen

OS Versie Browser
EVVA-ge-

certificeerd
EVVA-codeer-

station

Windows
10 Pro (V 1511 
(build 10586))

Firefox, vanaf  
versie 97.0.1 
Chrome, vanaf  
versie 98.0.4758.102 
Edge, vanaf  
versie 98.0.1106

Ja Ja

De volgende oplossingen kunnen mogelijk gerealiseerd worden (overleg vooraf met 
het Technisch Bureau van EVVA):

• Gebruik van de Installation Manager op een virtuele machine op de server 
( Admin-Card wordt via client-PC verbonden)

• Gebruik van de Periphery Manager op andere besturingssystemen (alleen op 
 aanvraag)

• Gebruik van andere HTML5/CSS3-compatibele browsers

4.2.5 Systeemvereisten voor client-PC met codeerstation 
zonder Admin-Card

Voor het gebruik van een client-PC met codeerstation in een multi user-systeem 
moet aan de volgende minimumvereisten voldaan zijn:

• x86-64 compatibele processor (CPU) 1-2-Core 2,4 GHz of hoger
• Werkgeheugen	(RAM):	≥	4	GB	(met	OS;	min.	512	MB	voor	de	Periphery	Manager,	

1-2 GB voor een ondersteunde browser)
• Harde	schijf:	≥	2	GB
• Lokaal LAN met toegang tot de diensten die de Xesar 3.1-server aanbiedt
• 1 × USB Host 2.0
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• 1 x EVVA-codeerstation met ondersteuning voor contactloze RFID-kaarten (Mifare 
Desfire	EV1;	ISO	14443)

• Toetsenbord en muis
• Beeldschermresolutie 1920 × 1080 pixels
• HTML5/CSS3-compatibele browser, met Javascript geactiveerd

4.2.6 Servicecatalogus: server en werkplekken in  
multi user-systeem – client-PC – server

Zie	de	bijlage	bij	de	projectchecklist	“Communicatie	client-PC	–	server	(backend)”

Besturingssystemen

OS Versie Browser
EVVA-gecertifi-

ceerd

Windows 7 Pro, 64-Bit • Firefox, vanaf  
versie 97.0.1

• Chrome, vanaf  
versie 98.0.4758.102

• Edge, vanaf  
versie 98.0.1106

Ja
Ja
Ja

Windows 8.1 Pro, 64-Bit

Windows 10 Pro, 64-Bit

De volgende oplossingen kunnen mogelijk gerealiseerd worden (overleg alstublieft 
vooraf met het Technisch Bureau van EVVA):

• Gebruik van de Periphery Manager op andere besturingssystemen (alleen op 
 aanvraag)

• Gebruik van andere HTML5/CSS3-compatibele browsers

4.2.7 Systeemvereisten voor client-PC zonder codeerstation 
(PC/tablet/smartphone)

Voor het gebruik van een client zonder codeerstation in een multi user-systeem moet 
aan de volgende minimumvereisten voldaan zijn:

• x86-64 compatibele processor (CPU) 1-2-Core 2,4 GHz of hoger
• Werkgeheugen	(RAM):	≥	4	GB	(met	OS;	1-2	GB	voor	een	ondersteunde	browser)
• Harde	schijf:	≥	2	GB
• Lokaal LAN voor het oproepen van de internetdiensten die de Xesar 3.1-server 

aanbiedt
• Toetsenbord en muis
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• Beeldschermresolutie 1920 × 1080 pixels
• HTML5/CSS3-compatibele browser, met Javascript geactiveerd

4.2.8 Servicecatalogus:  Server en werkplekken in 
 multi-users-systeem

Zie	de	bijlage	bij	de	projectchecklist	“Communicatie	client-PC	–	server	(backend)”

Besturingssystemen

OS Versie Browser EVVA-getest

Windows 7 Pro • Firefox, vanaf  
versie  97.0.1

• Chrome, vanaf  
versie 98.0.4758.102 

• Edge, vanaf  
versie 98.0.1106

Ja
Ja
Ja

Windows 8.1 Pro

Windows 10 Pro

De volgende oplossingen kunnen mogelijk gerealiseerd worden (overleg alstublieft 
vooraf met het Technisch Bureau van EVVA):

• Vergelijkbare browsers op andere besturingssystemen (alleen op aanvraag)
• Gebruik van andere HTML5/CSS3-compatibele browsers

4.2.9 Systeemvereisten voor netwerk (lokaal netwerk en 
internet)

Lokaal netwerk:
• Fast Ethernet 100Base-TX 100Mbit, Standard MTU (1500 bytes) of beter
• Low-Latency tussen de verbonden bouwstenen  

(Ping < 10 ms, Roundtrip < 30 ms)
• WiFi (draadloos): IEEE.802.11 g, n

Protocollen:
• IPv4 
• HTTP/HTTPS (met TLS)
• MQTT (met TLS)
• EVVA NWP (met transportbeveiliging; online wandlezer)
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Door EVVA aangeboden diensten op internet:

Service URL Poort configureerbaar

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

Nee

Licentiedienst https://license.evva.com:8072 Nee

Door Xesar 3.1-server aangeboden diensten in het lokale netwerk:

Service URL Was
Poort confi-
gureerbaar

Docker Engine tcp://<IP Installation>:2376 Host Ja

Beveiligingsdienst https://<IP Installation>:8200 Installatie Ja

Message Broker mqtts://<IP Installation>:1883 Periferie, interface Ja

beheer https://<IP Installation>:8080 Gebruik Ja

Online componenten 
handler

tcp://<IP Installation>:9085 Gebruik Ja
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5 Bijlage bij de projectchecklist

5.1 Distributie-overzicht
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5.2 Server-communicatie
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1;2 Secure Shell 

(SSH)

LAN/WiFi 22 Confi-

gureer-

baar

SSH JA Set-up en 

	configuratie	

van OS 

en Docker 

 Engine

Docker-Ma-

chine, SSH 

Client

SSH Service 

(OS)

1;2 Docker- 

Engine API 

Service

LAN/WiFi 2376 Confi-

gureer-

baar

HTTPS Ja Set-up van 

de Container 

en Volumes

Docker-Client Docker 

 Engine 

( Docker, OS)

1;2 Message 

Broker

LAN/WiFi 1883 Confi-

gureer-

baar

MQTTS Ja Asynchrone 

Xesar-systee-

minterface

Installation 

Manager

Message 

 Broker

1;2 Service voor 

het beheer 

van veilig-

heidsin

LAN/WiFi 8200 Confi-

gureer-

baar

HTTPS Ja Opslagruimte 

voor veilig-

heidsinfor-

matie, wacht-

woorden, 

sleutels

Installation 

Manager, 

installatiebe-

heer

Vault

3 Docker 

 Trusted 

 Registry  

sfw.evva.

com

WAN 443; 

4443

443; 

4443

HTTPS Ja Aanbod van 

gesigneerde 

Docker Ima-

ges	en	verifi-

catie van de 

signatuur

Docker- 

Client, 

Docker- 

Engine

 Openbare 

Docker 

 Trusted 

 Registry 

( uitlevering 

Container 

Image)

4 Licentie-

dienst  

license.evva.

com

WAN 8072 8072 HTTPS Ja Registreren 

van een In-

stallation/Ad-

minCard en 

opladen van 

KeyCredit 

Codes

Xesar 

 Installation 

Manager

Licentiedienst
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5 AdminCard- 

terminal

USB Vast  – ISO 

14443

– Uitlezen en 

beschrijven 

van sleutels

Installatie-

beheer met 

de Periphe-

ry  Manager 

( alleen 

proxy)

Codeerstation

6 Installa-

tiebeheer 

 Frontend 

Web Service

LAN/WiFi 8080 Confi-

gureer-

baar

HTTPS Ja Web Service 

en levering 

van de inter-

netapplica-

tie voor de 

browser

Browser

7 Online 

Component- 

Handler

LAN/WiFi 9081 Confi-

gureer-

baar

NWP Ja Communi-

catie met de 

Xesar-soft-

ware

Xesar- Online-

wandlezer

Online- 

Component-

Handler

*) Toepassingen:

Admin PC met Xesar Installation Manager  
1: Systeem opstarten  
2: Systeem stoppen  
3: Systeemupdate 
4: Licentiedienst (KeyCredits opladen) 
5: met codeerstation voor AdminCard  

Client PC  
5:	Codeerstation	voor	identificatiemedia 
6: Client PC browser-communicatie 

Online-wandlezer  
7: Online-wandlezer communicatie
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5.3 Communicatie Client-PC – Server (Backend)
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Frontend Web 

 Service

LAN/WiFi 8080 Configu-

reerbaar

HTTPS Ja Web Service en 

 levering van de 

internetapplicatie 

voor de browser

Browser

Message Broker* LAN/WiFi 1883 Configu-

reerbaar

MQTTS Ja Asynchrone 

Xesar-systeemin-

terface

Periferie Mana-

ger

Codeerstation* USB Vast – ISO 

14443

– Uitlezen en be-

schrijven van 

 sleutels

Installatiebeheer 

met de Periferie 

Manager (alleen 

proxy)

* Alleen bij Client PC met codeerstation

5.4 Communicatie online-wandlezers – Server 
( Backend)
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Online 

Component- 

Handler

LAN/WiFi 9081 Configu-

reerbaar

NWP Ja  Communicatie 

met de 

Xesar-software

Xesar- online-

wandlezer

Online- 

Component-

Handler
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