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Stopka redakcyjna

Kod produktu: I.FM.PCLS.X.R3-1.SPL | 23R1

Wersja: Xesar 3.1 | 3.1.x 
Wydanie: 01/2023 PL  
Oryginał instrukcji został napisany w języku niemieckim

Wydawca 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Za treść odpowiedzialna jest firma 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

W momencie publikacji nowego podręcznika niniejsze wydanie przestaje obowiązywać.

Aktualne wydanie jest dostępne w sekcji materiałów do pobrania firmy EVVA:

 https://www.evva.com/pl-pl/uslugi/dopobrania/ 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody wydawcy ten podręcznik, także 
we fragmentach, nie może być odtwarzany w jakiejkolwiek formie lub powielany lub 
przetwarzany przy zastosowaniu technik elektronicznych, mechanicznych lub che-
micznych.

Nie odpowiadamy za błędy o charakterze technicznym bądź  drukarskim, ani za ich 
konsekwencje. Jednak informacje zawarte w tym podręczniku są regularnie spraw-
dzane, a treść poddawana jest korekcie. 

Wszystkie znaki towarowe i prawa ochronne są uznawane, zmiany w rozumieniu 
 postępu technicznego mogą być wprowadzane bez zapowiedzi.
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1 Wprowadzenie

Ten dokument jest fragmentem instrukcji systemu Xesar 3.1.

Produkty / systemy opisane w podręczniku systemu Xesar mogą być obsługiwane 
tylko przez osoby, które są wykwalifikowane do danego typu zadań. Wykwalifikowany 
personel na podstawie posiadanych wiadomości i umiejętności jest w stanie rozpoznać 
niebezpieczeństwa powstające w wyniku obsługi tych produktów/systemów, a także 
unikać możliwych zagrożeń.

1.1 Ogólne wskazówki prawne

EVVA zawiera umowę o korzystanie z systemu Xesar na bazie swoich Ogólnych Wa-
runków Handlowych (EVVA-AGB) oraz Ogólnych Warunków Licencyjnych (EVVA-ALB) 
w odniesieniu do oprogramowania dla produktu.

Dokumenty EVVA-AGB i EVVA-ALB można pobrać pod adresem:

 https://www.evva.com/pl-pl/dane-teleadresowe/ 

Należy pamiętać, że korzystanie z Xesar może pociągać za sobą prawne, w 
szczególności związane z ochroną danych, obowiązki w zakresie zatwierdza-
nia, powiadamiania i rejestracji (np. w przypadku tworzenia systemu sieci 
informacyjnej), jak również, w przypadku stosowania w przedsiębiorstwach 
- wywoływać prawa pracowników do współdecydowania. Za zgodne z prawem 
zastosowanie produktu odpowiada użytkownik. 

Powyższe informacje muszą być przestrzegane zgodnie z odpowiedzialnością 
cywilną producenta za jego produkty zdefiniowaną w austriackiej ustawie 
o odpowiedzialności cywilnej za produkty wadliwe i muszą być przekazane 
użytkownikom. Niestosowanie się do niniejszej instrukcji zwalnia firmę EVVA 
z odpowiedzialności cywilnej. 

Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie oraz naprawy lub modyfikacje nie zatwier-
dzone przez EVVA oraz niefachowo wykonany serwis mogą powodować zakłócenia 
funkcjonowania i dlatego należy się od nich powstrzymać. Zmiany, które nie zostały 
jednoznacznie dopuszczone przez firmę EVVA, powodują utratę wszelkich uprawnień 
wynikających z odpowiedzialności cywilnej, gwarancyjnej i uzgodnionych osobno rosz-
czeń gwarancyjnych.

Komponenty systemu należy trzymać z dala od małych dzieci i zwierząt 
 domowych. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia przez niewielkie części, 
które mogą zostać połknięte.

https://www.evva.com/pl-pl/dane-teleadresowe/
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Architektom i instytucjom doradczym EVVA udostępnia wszystkie nie-
zbędne informacje o produktach, aby umożliwić im spełnienie obowiązków 
informowania i instruowania zgodnie z austriacką ustawą o odpowiedzialności 
cywilnej za produkty wadliwe.

Wykwalifikowani sprzedawcy i wykonawcy muszą przestrzegać wszystkich 
wskazówek zawartych w dokumentacjach EVVA oraz w razie potrzeby przeka-
zywać je klientom.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w katalogu produktów EVVA:

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

1.2 Wsparcie firmy EVVA

System AirKey to dopracowany i sprawdzony system zamknięć. Jeśli potrzebujesz 
 dodatkowego wsparcia, zwróć się bezpośrednio do swojego partnera EVVA.

Listę certyfikowanych partnerów EVVA można znaleźć tutaj:

 https://www.evva.com/pl-pl/wyszukaj-sprzedawce/ 

Należy aktywować opcję filtrowania „Partnerzy programu Elektronka”, aby wyszukać 
partnerów EVVA, którzy dystrybuują elektroniczne systemy zamknięć EVVA i dyspo-
nują fachową wiedzą.

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

Ogólne informacje o systemie Xesar można znaleźć tutaj:

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

https://www.evva.com/pl-pl/xesar
https://www.evva.com/pl-pl/wyszukaj-sprzedawce/
https://www.evva.com/at-de/service/downloads/
http://support.evva.at/xesar/pl/
https://www.evva.com/pl-pl/xesar
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1.3 Objaśnienie symboli

W podręczniku systemowym stosuje się wymienione znaki dla lepszego obrazowania:

Symbol Znaczenie

Uwaga: ryzyko szkody materialnej, jeśli nie będą przestrzegane od-
powiednie środki ostrożności.

Wskazówki i dodatkowe informacje

Porady i rekomendacje

Unikanie błędów i komunikaty o błędach

Opcje

Linki

Krok w instrukcjach roboczych
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1.4 Objaśnienie symboli w oprogramowaniu Xesar

W oprogramowaniu Xesar, Menedżerze instalacji i Menedżerze urządzeń peryferyjnych 
stosowane są następujące znaki:

1.4.1 Ogólnie

# Stan Symbol Objaśnienie

1 Potwierdź / zapisz Potwierdzenie lub zapis danych

2 Dodaj Dodawanie np. nowej osoby lub punktu 
 instalacji

3 Odrzuć wpis Odrzucenie wpisu

4 Usuń Usuwanie np. instalacji, profilu czasowego 
lub punktu instalacji

5 Edytuj Edycja instalacji (Menedżer instalacji)

6 Uruchom aplikację Uruchomienie systemu (Menedżer instalacji 
systemu Xesar) lub nawiązanie połączenia 
między stacją kodującą a oprogramowaniem 
Xesar (Menedżer urządzeń peryferyjnych 
 Xesar)

7 Zatrzymaj aplikację Zatrzymanie instalacji (Menedżer instalacji) 
lub zatrzymanie połączenia między stacją ko-
dującą a oprogramowaniem Xesar (Menedżer 
urządzeń peryferyjnych)

8 Pobierz Pobieranie np. informacji o pomocy 
 tech nicznej

9 Dalej Przejście do następnego wpisu

10 Ładuj / przenieś Ładowanie karty administratora

11 Filtruj Wyświetlanie ustawień filtra dostępnych dla 
danej funkcji

12 Aktualizuj / Połącz Na panelu sterowania Xesar, w back-endzie, 
zostanie wykonane zadanie
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# Stan Symbol Objaśnienie

13 Nie zaktualizowano / czekanie 
na aktualizację / pobieranie 
aktualizacji

Dostępna jest aktualizacja i można ją pobrać

14 Poszukiwanie Szukanie specjalnego wpisu dotyczącego 
zdarzenia

15 Rozwiń Rozszerzenie pola widzenia

16 Zwiń Zredukowanie pole widzenia

17 Idź do Otwieranie okna przeglądarki oprogramowa-
nia Xesar

18 Protokół systemowy Wskazuje wszystkie czynności, które zostały 
przeprowadzone w oprogramowaniu Xesar 
przez użytkowników i przez system.

19 Filtrowanie wg stref Wskazuje wszystkie obszary, do których 
dana osoba ma uprawnienia dostępu.

20 Filtrowanie wg punktu insta-
lacji

Wskazuje wszystkie punkty instalacji, do któ-
rych dana osoba ma uprawnienia dostępu.

21 Filtrowanie wg nośników do-
stępowych

Wskazuje wszystkie nośniki dostępowe, które 
są przyporządkowane danej osobie

22 Filtrowanie według osób Filtrowanie według osób

23 Mój profil Edycja profilu użytkownika:  
Dodawanie opisu i zmiana hasła osobistego

24 Wyświetlany język Zmiana ustawień językowych

25 Wskaźnik liczby KeyCredits Wskaźnik KeyCredits do wyksięgowania 
(np. wskutek zmiany uprawnień lub wydania 
nowych nośników identyfikacji)

26 Wskaźnik KeyCredit Lifetime Wyświetlany, gdy został wykorzystany 
 KeyCredit Lifetime

27 Protokół zdarzeń Wskaźnik zdarzeń, np. dla jednej osoby 
( wyświetlane są filtrowane dla danej osoby 
zdarzenia dostępowe)

28 Teksty pomocy

 

Wyświetlanie tekstów pomocy
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# Stan Symbol Objaśnienie

29 Eksport list

 

Eksport wyświetlonej listy jako pliku csv lub 
xls

30 Ustawienia widoku list Dopasowanie widoku listy (pod względem 
wyboru kolumn, liczby wierszy na stronę, 
 zapisu i resetowania ustawień)

31 Przycisk Backup W menedżerze instalacji tworzona jest kopia 
zapasowa danych systemu

32 Wyloguj Zakończ sesję

33 Bateria w pełni naładowana Bateria jest całkowicie naładowana

34 Ostrzeżenie o stanie baterii Bateria jest rozładowana; należy jak 
 najszybciej wymienić baterie

35 Komponent z interfejsem ka-
blowym

Komponenty dostępowe, które mogą być 
synchronizowane tylko za pośrednictwem 
 połączenia kablowego z tabletem

36 Komponent z bezprzewodo-
wym interfejsem BLE; BLE jest 
aktywny

Komponenty dostępowe, które można syn-
chronizować z tabletem za pomocą bezprze-
wodowego połączenia BLE i kabla; funkcja 
BLE komponentu dostępu jest aktywna

37 Komponent z bezprzewodo-
wym interfejsem BLE; funkcja 
BLE jest wyłączona

Komponenty dostępu, które można synchro-
nizować z tabletem za pomocą kabla BLE i 
bezprzewodowego połączenia BLE; funkcja 
BLE komponentu jest nieaktywna

38 Ostrzeżenie Są jeszcze niezabezpieczone miejsca instala-
cji
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1.4.2 Stany nośników dostępu

# Stan Wizualizacja Objaśnienie

1 Niepewnie zablokowany nośnik 
identyfikacji  

Nośnik identyfikacji jest zablokowany. Są 
jeszcze niezabezpieczone miejsca insta-
lacji. Za pomocą tabletu lub zaktualizo-
wanego nośnika dostępu należy przenieść 
czarną listę do niezabezpieczonych miejsc 
instalacji.

2 Bezpiecznie zablokowany no-
śnik identyfikacji

Nośnik identyfikacji jest zablokowany. 
Brak niepewnych punktów instalacji. 
 Instalacja jest bezpieczna.

3 Nieuprawniony nośnik identy-
fikacji

Nośnik identyfikacji nie ma uprawnienia. 
Powód: np. został przekroczony okres 
uprawnienia.

4 Aktualnie ważny Nośnik identyfikacji jest ważny i może być 
używany zgodnie z profilem uprawnień.

5 Aktualnie nieważny Nośnik identyfikacji jest aktualnie 
 nieważny.

6 Aktualnie ważny nośnik iden-
tyfikacji podczas aktualizacji 
stanie się nieważnym nośni-
kiem identyfikacji

Nośnik identyfikacji jest aktualnie ważny.  
Jednak po aktualizacji za pomocą czytnika 
naściennego online lub stacji kodującej 
utraci tę ważność.

7 Aktualnie nieważny nośnik 
identyfikacji podczas aktuali-
zacji staje się ważnym nośni-
kiem identyfikacji

Nośnik identyfikacji jest aktualnie 
 nieważny.  
Jednak po aktualizacji za pomocą czytnika 
naściennego online lub stacji kodującej 
będzie on ważny.

8 Aktualnie nieważny nośnik 
identyfikacji z wprowadzonym 
przedziałem okresu ważności 
w przyszłości

Nośnik identyfikacji jest aktualnie nie-
ważny. Jednak po aktualizacji za pomocą 
czytnika naściennego online lub stacji 
 kodującej będzie on ważny.

9 Bezpiecznie zablokowany 
 nośnik identyfikacji

Nośnik identyfikacji został dezaktywo-
wany, nie istnieją niepewne  miejsca 
 instalacji i kalendarz nie ma już 
 zna czenia.
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2 Lista kontrolna projektu i wyma-
gania systemowe

2.1 Przedmowa

Dokument ten jest przeznaczony do wspomagania projektowania systemów Xesar 
3.1. Składa się z 3 części. 

Część 1 to lista kontrolna projektu, w której wymagania i dane nowego  systemu 
 Xesar 3.1 są systematycznie sprawdzane oraz dokumentowane do dalszego 
 projektowania. 

Część 2 opisuje techniczne wymagania systemowe dla systemu Xesar 3.1 na kompu-
terze PC i dla systemu Xesar 3.1 na serwerze. 

Część 3 zawiera jako załącznik szczegółowe informacje techniczne na temat układu 
rozdzielczego i komunikacji systemu Xesar 3.1.

Użyj tego dokumentu jako podstawy do projektowania systemu Xesar 3.1.

W celu ustalenia infrastruktury IT zgodnej z wymaganiami systemowymi Xesar 3.1 
zwróć się do swojego administratora IT. 

Z pytaniami dotyczącymi listy kontrolnej projektu lub wymagań systemowych 
Xesar 3.1 zwróć się do właściwego konsultanta EVVA lub do Biura Technicz-
nego EVVA.
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3 Lista kontrolna projektu

Tytuł projektu:

Osoby do kontaktu:

Projekt:

Telefon:

E-mail:

IT:

Telefon:

E-mail:

Adres systemu:

Oczekiwany termin realizacji:
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3.1 Wymagania systemowe – infrastruktura

Rodzaj systemu
Szczegółowy opis wymagań systemowych – patrz: 
• System jednostanowiskowy Xesar 3.1
• System wielostanowiskowy Xesar 3.1

Jednostanowiskowy: Windows 10 PRO PC Type:

Wielostanowiskowy: Instalacja serwera: 
• Admin PC: Windows 10 PRO PC Type: 

• Client PC: Typ: 

• Serwer dostępny? Tak / Nie 

Jeśli tak: 
Sprzęt serwerowy:

System operacyjny serwera: 

Hypervisor np. VMware: 

(patrz też rozdział Wymagania systemowe dla eksploatacji serwera 
 Xesar 3.1)

Czy serwer jest przeznaczony tylko do systemu Xesar? Tak / Nie 

Jeśli nie:  
Jakie inne aplikacje, poza systemem Xesar, pracują jeszcze na serwerze?
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Typ systemu

Nowy system 

Upgrade istniejącego systemu Wersja Xesar: X2.2 X3.0

Przed wykonaniem upgrade do wersji Xesar 3.1 należy uaktualnić istniejący 
system do wersji Xesar 2.2 i wczytać najnowsze oprogramowanie  sprzętowe 
Xesar 2.2! Ponadto muszą zostać wykonane wszystkie otwarte zadania 
 konserwacyjne. 

Czy w istniejącym systemie dostępna jest konfiguracja „2 czytniki naścienne - 1 jed-
nostka sterująca?

Tak Nie

Sieć

Dostępna sieć WLAN (warunek synchronizacji tabletu Xesar) 
Nazwa sieci: Hasło: 

Sieć LAN dostępna

Porty są konfigurowalne

(Patrz też rozdział „Wymagania systemowe dla sieci”.) 

Backup i zabezpieczenie danych muszą być zdefiniowane i lokalnie dostępne 
(odpowiedzialność za zabezpieczanie danych ponosi operator/użytkownik). 

Wymagania dla interfejsów

Wymagany transfer danych lub sterowanie przez system zewnętrzny

Opis wymagań dla interfejsu:: 

Dostępna specyfikacja interfejsów systemu zewnętrznego

Opis: 
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3.2 Konfiguracja systemu

Preferowany model płatności  
(12 i 36 miesięcznych jednostek Keycredits nie można przenieść na system Xesar 3.1)

Liczba szt. Keycredits (10/50/100)   Keycredit Xesar Lifetime

Liczba stanowisk roboczych

Liczba stanowisk roboczych ze stacją kodującą:  
(z zarządzaniem systemem i nośnikami dostępu, wymagane uprawnienia administra-
tora PC)

Liczba stanowisk roboczych bez stacji kodującej:  
(tylko zarządzanie systemem)

Liczba tabletów Xesar: (do zadań konserwacyjnych i konfiguracyjnych)

Planowana liczba drzwi (miejsc instalacji) w wersji końcowej
 szt.

Elektroniczne komponenty kontroli dostępu

Okucie:  szt. 

Klamki: szt. 

Czytniki naścienne online: szt. 

Czytniki naścienne online: szt. 

Wkładki: szt. 

Inne komponenty: szt. 

System hybrydowy (komponenty elektroniczne i wkładki mechaniczne)

Numer systemu EVVA:

Liczba wkładek mechanicznych:  szt. 
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Planowana liczba nośników dostępowych  szt.

Karty:  szt. 

Breloki do kluczy:  szt. 

Klucze Combi:   szt. 

Istniejące mechaniczne systemy kontroli dostępu
Numer systemu EVVA 
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3.3 Projektowanie systemu

System z wieloma rozproszonymi lokalizacjami (system wielostanowiskowy):

Własne i zewnętrzne zarządzanie systemem (np. partner EVVA, usługodawca IT):

Lokalizacja serwera: 

Sieć systemu kontroli dostępu: 

Jest planowana rozbudowa systemu w przyszłości:

Oczekiwane wsparcie podczas projektowania: 

Częstotliwość zmian uprawnień dostępu:

Sporządzenie planu dostępów i przekazanie uprawnień:

Kontrola nośników dostępowych klienta (segmentacja nośników innych produ-
centów):

Uwzględnienie przepisów pożarowych:

Uwzględnienie przepisów dot. dróg ewakuacyjnych:

Uwzględnienie wymagań w zakresie ochrony danych (np. DSGVO):

Uwzględnienie przepisów dot. bezpieczeństwa pracowników:

Konserwacja i wsparcie (umowa serwisowa):
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Inne postanowienia:
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4 Wymagania  systemowe dla 
 systemów jedno- i wielostanowi-
skowych

Xesar może pracować jako system jednostanowiskowy oraz system wielostanowi-
skowy. Poniżej podane są wymagania systemowe.

4.1 System jednostanowiskowy Xesar 3.1

Praca w funkcji systemu Xesar na komputerze PC nie jest zalecana w trybie ciągłym 
24/7 ani do stosowania z komponentami online (np. czytnik naścienny online). Jeżeli 
nie pracuje komputer systemu Xesar na PC, czytnik naścienny online w trybie offline 
i nośniki dostępowe nie są aktualizowane. Działanie systemu dostępowego jest nadal 
zagwarantowane.



XESAR 3.1 21 / 33

Do pracy systemu Xesar na komputerze PC muszą być spełnione następujące mini-
malne wymagania:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU) 1-2-rdzeniowy, 2,4 GHz lub szybszy
• Obsługa sprzętowa wirtualizacji
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 8 GB (z OS); 4 GB wolnego miejsca na instalację
• Pojemność dysku twardego: ≥ 60 GB
• Bezpośredni dostęp do internetu bez Proxy do aktywacji KeyCredits i licencji w celu 

dostępu do zabezpieczonej przez EVVA, autentycznej i niezmanipulowanej wersji 
oprogramowania

• Lokalna sieć LAN o niskiej latencji (Ping<10ms, Roundtrip <30ms);  
WLAN do synchronizacji tabletu Xesar i dostępu do udostępnionych usług

• 1 × host USB 2.0
• 1 × stacja kodująca EVVA z gniazdem na kartę administratora i z obsługą zbliże-

niowych kart RFID (Mifare Desfire EV1; ISO 14443)
• Klawiatura i mysz
• Rozdzielczość ekranu: 1920 × 1080 pikseli
• System operacyjny: Windows 10/11 Pro 64-bitowy
• Przeglądarka kompatybilna z HTML5/CSS3, z aktywowanym Javascript
• Sieć lokalna: 

WLAN (bezprzewodowa): IEEE.802.11 g, n 
Protokoły:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (z TLS)

Usługi udostępnione w internecie przez EVVA:

Serwis URL: Port Adresy portów

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

Fix

Obsługa licencji https://license.evva.com:8072 Fix

Katalog usług: Komunikacja czytnik naścienny online – serwer (back end)
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Program ob-

sługi kompo-

nentów online

LAN/WLAN 9081
konfiguro-

walny
NWP Tak

Komunikacja z 

oprogramowa-

niem Xesar

Czytnik na-

ścienny online 

Xesar

Program ob-

sługi kompo-

nentów online
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Możliwe jest wdrożenie następujących rozwiązań (prosimy o kontakt z Biurem Tech-
nicznym EVVA):

• Eksploatacja Menedżera instalacji na maszynie wirtualnej
• Eksploatacja Menedżera instalacji na innych systemach operacyjnych Windows
• Stosowanie innych przeglądarek kompatybilnych z HTML5/CSS3

4.2 System wielostanowiskowy Xesar 3.1

System wielostanowiskowy składa się z serwera, komputera, administratora ze 
stacją kodującą i kartą administratora oraz ewentualnie dalszych komputerów 
Client PC ze stacją kodującą lub bez. Opcjonalnie można również  używać urzą-
dzenia mobilnego dla klienta bez stacji kodującej  za pośrednictwem przeglą-
darki internetowej. Tablet Xesar służy jako urządzenie serwisowe do zarządzania 
systemem. Poniżej znajduje się przegląd możliwych wariantów:
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4.2.1 Wymagania systemowe dla systemów wielostanowis-
kowych

W przypadku systemu wielostanowiskowego wymagana jest praca serwera w trybie 
24/7. Konieczne jest spełnienie wymienionych wymogów minimalnych:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU), co najmniej Quad-Core ≥ 1,5-2,3 GHz
• Obsługa sprzętowa wirtualizacji
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 4 GB (z OS; min. 2 GB dla stosu oprogramowania 

serwera)
• Pojemność dysku twardego, zalecany dysk SSD: ≥ 40 GB (z uwzględnieniem wiel-

kości systemu i planowanego czasu pracy)
• Bezpośredni dostęp do internetu bez Proxy do aktywacji KeyCredits i licencji w celu 

dostępu do zabezpieczonej przez EVVA, autentycznej i niezmanipulowanej wersji 
oprogramowania

• Lokalna sieć LAN z Low Latency (Ping <10 ms, Roundtrip <30 ms)
• WLAN do synchronizacji tabletu Xesar z serwerem
• Możliwość dostępu z lokalnej sieci LAN do serwera w celu korzystania z dostępnych 

usług
• Docker Engine 1.12.0+ z obsługą API 1.24 (są instalowane w ramach instalacji 

Docker)

4.2.2 Katalog usług: Zarządzanie systemem wielostanowis-
kowym Xesar 3

Patrz sekcja „Komunikacja z serwerem” 

• Serwer – komputer administratora
• Serwer – Client PC
• Serwer – czytnik naścienny online

Atestowane systemy operacyjne

OS Typ OS Wersja
Możliwa wirtuali-

zacja

Ubuntu Linux 18.04 / 20.04 LTS Server Tak
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Atestowane Hypervisor

OS Wersja Możliwa wirtualizacja

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter Nie

VMWare1 VMWare ESXi 6.x Nie

Pracujący system Xesar musi spełniać w komunikacji z komponentami online 
wymagania pracy w czasie rzeczywistym. Jeżeli Windows Server 2016/2019 
nie jest do wyłącznej dyspozycji oprogramowania Xesar, w trybie Hypervisor 
 należy zapewnić trwałą alokację niezbędnych zasobów. 

Ze względu na dużą liczbę dostępnych systemów operacyjnych, nie jest możliwe prze-
testowanie zgodności każdego z nich z oprogramowaniem EVVA.

Jeżeli ma być stosowany system operacyjny nieatestowany przez EVVA, zwróć się 
najpierw do właściwego Biura Technicznego EVVA.

Ze względu na ciągły rozwój na rynku IT zwróć się do swojego partnera EVVA 
lub Biura Technicznego EVVA w spawie aktualnej listy kompatybilności. 

4.2.3 Wymagania systemowe dla komputera administratora 
ze stacją kodującą i  kartą  administratora

Do pracy oprogramowania Xesar (Menedżer instalacji) muszą być spełnione następu-
jące minimalne wymagania sprzętowe:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU) 1-2-rdzeniowy, 2,4 GHz lub szybszy
• Obsługa wirtualizacji
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 8 GB (z OS; min. 1 GB dla aplikacji Menedżer instala-

cji i Menedżer urządzeń peryferyjnych)
• Pojemność dysku twardego: ≥ 10 GB
• Bezpośredni dostęp do internetu bez Proxy do aktywacji KeyCredits i licencji w celu 

dostępu do zabezpieczonej przez EVVA, autentycznej i niezmanipulowanej wersji 
oprogramowania

• Lokalna sieć LAN zapewniająca dostęp do usług udostępnionych przez serwer 
 Xesar 3.1

1  Kontenerowo zoptymalizowany system operacyjny VMware zalecany dla VMware vSphere ESXi 6.x
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• 1 × host USB 2.0
• 1 × stacja kodująca EVVA z obsługą kart zbliżeniowych RFID (Mifare Desfire EV1; 

ISO 14443) oraz gniazdem na kartę administartora
• Klawiatura i mysz
• System operacyjny: Windows 10/11 Pro 64-bitowy
• Przeglądarka kompatybilna z HTML5/CSS3, z aktywowanym Javascript
• Docker Client ze wsparciem dla API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (są instalowane 

w trakcie instalacji oprogramowania Docker na komputerze administracyjnym PC)

4.2.4 Katalog usług: Zarządzanie systemem Xesar 3 –  
 komputer    administratora -  serwer 

Patrz sekcja „Komunikacja z serwerem” 

Systemy operacyjne PC

OS Wersja Przeglądarka
Zweryfi-
kowana 

przez EVVA

Stacja 
 kodująca 

EVVA

Windows
10 Pro (V 1511 
(build 10586))

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

Tak Tak

Możliwe jest wdrożenie następujących rozwiązań (prosimy o kontakt z Biurem Tech-
nicznym EVVA):

• Praca Menedżera instalacji na maszynie wirtualnej na serwerze (karta administra-
tora jest połączona z komputerem Client PC)

• Praca Menedżera urządzeń peryferyjnych na innych systemach operacyjnych (tylko 
na żądanie)

• Stosowanie innych przeglądarek kompatybilnych z HTML5/CSS3
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4.2.5 Wymagania systemowe dla komputera Client PC ze 
stacją kodującą bez  karty  administratora

Do pracy komputera Client-PC ze stacją kodującą w systemie wielostanowiskowym 
muszą być spełnione następujące minimalne wymagania:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU) 1-2-rdzeniowy, 2,4 GHz lub szybszy
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 4 GB (z OS; min. 512 MB dla aplikacji Menedżer 

urządzeń peryferyjnych, 1–2 GB dla obsługiwanej przeglądarki)
• Pojemność dysku twardego: ≥ 2 GB
• Lokalna sieć LAN z dostępem do usług udostępnionych przez serwer systemu 

 Xesar 3.1
• 1 × host USB 2.0
• 1 × stacja kodująca EVVA z obsługą kart zbliżeniowych RFID (Mifare Desfire EV1; 

ISO 14443)
• Klawiatura i mysz
• Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080 pikseli
• Przeglądarka kompatybilna z HTML5/CSS3, z aktywowanym Javascript

4.2.6 Katalog usług: Serwer i stanowiska robocze w 
 systemie  wielostanowiskowym –  Client PC – serwer

Patrz załącznik do listy kontrolnej projektu „Komunikacja Client PC – serwer (back 
end)”.

Systemy operacyjne

OS Wersja Przeglądarka
Zweryfikowana 

przez EVVA

Windows 7 Pro, 64-bitowy • Firefox, od 
 wersji 97.0.1

• Chrome, od 
 wersji 98.0.4758.10

• Edge,  od 
 wersji 98.0.1106

Tak
Tak
Tak

Windows 8,1 Pro, 64-bitowy

Windows 10 Pro, 64-bitowy

Następujące rozwiązania mogą być możliwe do zrealizowania (prosimy o kontakt z 
Biurem Technicznym EVVA):

• Praca Menedżera urządzeń peryferyjnych na innych systemach operacyjnych (tylko 
na żądanie)

• Stosowanie innych przeglądarek kompatybilnych z HTML5/CSS3
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4.2.7 Wymagania systemowe dla komputera Client PC bez 
stacji kodującej ( komputer/ tablet/ smartfon)

Do pracy klienta bez stacji kodującej w systemie wielostanowiskowym muszą być 
spełnione następujące minimalne wymagania:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU) 1-2-rdzeniowy, 2,4 GHz lub szybszy
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 4 GB (z OS; 1–2 GB dla obsługiwanej przeglądarki)
• Pojemność dysku twardego: ≥ 2 GB
• Lokalna sieć LAN zapewniająca dostęp do usług webowych udostępnionych przez 

serwer Xesar 3.1
• Klawiatura i mysz
• Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080 pikseli
• Przeglądarka kompatybilna z HTML5/CSS3, z aktywowanym Javascript

4.2.8 Katalog usług: Serwer i stanowiska robocze w 
 systemie wielostanowiskowym

Patrz załącznik do listy kontrolnej projektu „Komunikacja Client PC – serwer (back 
end)”.

Systemy operacyjne

OS Wersja Przeglądarka Z atestem EVVA

Windows 7 Pro • Firefox, od wersji 97.0.1
• Chrome, od 

 wersji 98.0.4758.102
• Edge, od 

 wersji 98.0.1106

Tak
Tak
Tak

Windows 8.1 Pro

Windows 10 Pro

Następujące rozwiązania mogą być możliwe do zrealizowania (prosimy o kontakt z 
Biurem Technicznym EVVA):

• Porównywalne przeglądarki w innych systemach operacyjnych (tylko na żądanie)
• Stosowanie innych przeglądarek kompatybilnych z HTML5/CSS3
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4.2.9 Wymagania systemowe dla sieci (sieć lokalna i 
 internet)

Sieć lokalna:
• Fast Ethernet 100Base-TX 100Mbit, standard MTU (1500 bajtów) lub lepszy
• Niska latencja między połączonymi modułami  

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

Protokoły:
• IPv4 
• HTTP/HTTPS (z TLS)
• MQTT (z TLS)
• EVVA NWP (z zabezpieczeniem transportowym, czytnik naścienny online)

Usługi udostępnione w internecie przez EVVA:

Serwis URL Konfigurowalny port

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

Nie

Obsługa licencji https://license.evva.com:8072 Nie

Usługi udostępnione w sieci lokalnej przez serwer Xesar 3.1:

Serwis URL Co
Konfiguro-
walny port

Docker Engine tcp://<IP instalacji>:2376 Host Tak

Serwis bezpieczeń-
stwa

https://<IP instalacji>:8200 Instalacja Tak

Message Broker mqtts://<IP instalacji>:1883
Układy peryferyjne, in-
terfejs

Tak

Zarządzanie https://<IP instalacji>:8080 Praca Tak

Program obsługi kom-
ponentów online

tcp://<IP instalacji>:9085 Praca Tak
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5 Załącznik do listy kontrolnej 
 projektu

5.1 Widok dystrybucyjny
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5.2 Komunikacja z serwerem
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1;2 Secure Shell 

(SSH)

LAN/WLAN 22 konfi-

guro-

walny

SSH Tak Ustawienia i 

konfiguracja 

OS i Docker 

Engine

Docker Ma-

chine, SSH 

Client

SSH Service 

(OS)

1;2 Docker 

 Engine API 

Service

LAN/WLAN 2376 konfi-

guro-

walny

HTTPS Tak Ustawienia 

kontenerów i 

woluminów

Docker Client Docker 

 Engine 

(Docker, OS)

1;2 Message 

 Broker

LAN/WLAN 1883 konfi-

guro-

walny

MQTTS Tak Asynchro-

niczny inter-

fejs systemu 

Xesar

Menedżer 

instalacji

Message 

Broker

1;2 Serwis zarzą-

dzania infor-

macjami bez-

pieczeństwa

LAN/WLAN 8200 konfi-

guro-

walny

HTTPS Tak Zapis infor-

macji bez-

pieczeństwa, 

haseł, kluczy

Menedżer 

instalacji, 

administracja 

instalacji

Vault

3 Docker 

 Trusted 

 Registry  

sfw.evva.com

WAN 443; 

4443

443; 

4443

HTTPS Tak Udostępnie-

nie podpisa-

nych Docker 

Images i kon-

trola podpisu

Docker 

Client, 

 Docker 

 Engine

Publicz-

ne Docker 

Trusted 

Registry 

(Dostawa 

Container 

Image)

4 Serwis licen-

cyjny license.

evva.com

WAN 8072 8072 HTTPS Tak Rejestrowa-

nie instalacji/

Admin-Card 

i ładowa-

nie kodów 

 Key-Credit

Menedżer 

 instalacji 

 Xesar

Obsługa 

 licencji

5 Terminal do 

Admin-Card

USB Fix  – ISO 

14443

– Odczyt i za-

pis nośników 

identyfikacji

Zarządzanie 

instalacją 

przez mene-

dżera urzą-

dzeń peryfe-

ryjnych (tylko 

Proxy)

Stacja 

 kodowania
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6 Zarządza-

nie instala-

cją Serwis 

 Frontend Web

LAN/WLAN 8080 konfi-

guro-

walny

HTTPS Tak Web Service 

i dostawa 

aplikacji 

 internetowej 

do przeglą-

darki

Przeglądarka

7 Program 

obsługi kom-

ponentów 

 online

LAN/WLAN 9081 konfi-

guro-

walny

NWP Tak Komunikacja 

z oprogra-

mowaniem 

Xesar

Czytnik 

 naścienny 

online Xesar

Program 

 obsługi 

komponen-

tów online

*) Aplikacje:

Admin PC z Menedżerem Instalacji  
1: Start systemów  
2: Stop systemów  
3: Uaktualnienie systemów 
4: Obsługa licencji (załadowanie jednostek KeyCredit) 
5: ze stacją kodowania do AdminCard  

Client PC  
5: Stacja kodująca dla nośników identyfikacji 
6: Komunikacja Client PC z przeglądarką

Czytnik naścienny online  
7: Komunikacja z czytnikiem naściennym online
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5.3 Komunikacja Client-PC – Server (Backend)
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Zarządzanie in-

stalacją Serwis 

 Frontend Web

LAN/WLAN 8080 konfiguro-

walny

HTTPS Tak Web Service i do-

stawa aplikacji in-

ternetowej do prze-

glądarki

Przeglądarka

Message Broker* LAN/WLAN 1883 konfiguro-

walny

MQTTS Tak Asynchroniczny 

interfejs systemu 

Xesar

Menedżer 

 układów 

 peryferyjnych

Stacja kodowania* USB Fix – ISO 

14443

– Odczyt i zapis 

 nośników identyfi-

kacji

Zarządza-

nie  instalacją 

przez mene-

dżera urządzeń 

 peryferyjnych 

(tylko Proxy)

* Tylko dla Client-PC ze stacją kodowania

5.4 Komunikacja czytnik naścienny online – serwer 
(Backend)
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Program ob-

sługi kom-

ponentów 

online

LAN/WLAN 9081 konfiguro-

walny

NWP Tak Komunikacja z 

oprogramowa-

niem Xesar

Czytnik 

naścienny 

 online Xesar

Program 

 obsługi 

komponen-

tów online
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