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 https://www.evva.com/sk-sk/servis/oblast-pre-stahovanie/ 

Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu vydavateľa sa táto príručka nesmie, 
a to ani formou výňatkov, akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo rozmnožovať, či 
spracovávať s použitím elektronických, mechanických alebo chemických postupov.

Za chyby technického alebo tlačovotechnického druhu a ich následky nepreberáme 
žiadne ručenie. Údaje v tejto príručke sa však pravidelne kontrolujú a vykonávajú sa 
opravy. 

Všetky ochranné známky a autorské práva sa uznávajú, zmeny v zmysle technického 
pokroku sa môžu uskutočňovať bez predchádzajúceho ohlásenia.
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1 Úvod

Tento dokument je výňatok zo systémovej príručky Xesar 3.1.

Produkty/systémy opísané v systémovej príručke Xesar smú prevádzkovať iba osoby, 
ktoré sú kvalifikované pre príslušné úlohy. Kvalifikovaný personál je na základe svojho 
know-how schopný rozpoznávať riziká pri zaobchádzaní s týmito produktmi/systémami 
a predchádzať možným ohrozeniam.

1.1 Všeobecné právne upozornenia

EVVA uzatvára zmluvu o používaní Xesar na základe svojich VOP EVVA (Všeobecných 
obchodných podmienok), ako aj svojich VLP EVVA (Všeobecných licenčných podmie-
nok) pre softvér k tomuto produktu.

VOP EVVA a VLP EVVA môžete nájsť na:

 https://www.evva.com/sk-sk/impressum 

Nezabudnite, že z používania systému Xesar môžu vyplývať zákonné povin-
nosti v oblasti ochrany údajov, najmä čo sa týka povolenia, hlásenia a re-
gistrácie (napríklad ak je vytvorený spoločný informačný systém), ako aj pri 
použití vo firme spolurozhodovacie práva personálu. Zodpovednosť za použí-
vanie produktu v súlade so zákonmi má prevádzkovateľ. 

Hore uvedené informácie musíte zohľadniť v rámci ručenia definovaného v 
zákone o zodpovednosti výrobcu za chyby jeho výrobkov a poskytnúť ich 
prevádzkovateľom a používateľom. Nedodržiavanie zbavuje EVVA povinnosti 
ručenia. 

Používanie, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom, resp. opravné práce ne-
schválené EVVA, resp. modifikácie, ako aj neodborný servis môžu viesť k funkčným 
poruchám a sú zakázané. Akékoľvek zmeny, ktoré neboli výslovne schválené spo-
ločnosťou EVVA, majú za následok stratu nárokov na ručenie, záruku a samostatne 
 dohodnutých záručných podmienok.

Systémové komponenty uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich 
zvierat. Hrozí nebezpečenstvo udusenia pri prehltnutí malých častí.

https://www.evva.com/sk-sk/impressum
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Architektom a konzultačným inštitúciám poskytuje EVVA všetky potreb-
né informácie o produkte tak, aby mohli splniť informačné a inštruktážne 
 povinnosti podľa zákona o zodpovednosti výrobcu za chyby výrobku.

Špecializovaní predajcovia a pracovníci musia dodržať všetky pokyny z doku-
mentácie EVVA a v prípade potreby ich poskytnúť zákazníkovi.

Ďalšie informácie získate z produktového katalógu EVVA:

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

1.2 Podpora EVVA

So systémom Xesar máte k dispozícii osvedčený uzamykací systém s vysokou úrov-
ňou technickej vyspelosti. Ak potrebujete ďalšiu podporu, obráťte sa priamo na svojho 
EVVA-Partnera.

Zoznam certifikovaných EVVA-Partnerov nájdete tu:

 https://www.evva.com/sk-sk/vyhadavanie-predajcov/ 

Ak chcete vyhľadať EVVA-Partnerov, ktorí distribuujú elektronické uzamykacie systémy 
EVVA a disponujú kvalifikovanými odbornými vedomosťami, aktivujte možnosť filtra 
„Partner pre elektroniku“.

 https://www.evva.com/sk/xesar/support/

Všeobecné informácie o systéme Xesar nájdete tu:

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

https://www.evva.com/sk-sk/xesar
https://www.evva.com/sk-sk/vyhadavanie-predajcov/
https://www.evva.com/at-de/service/downloads/
https://www.evva.com/sk/xesar/support/
https://www.evva.com/sk-sk/xesar
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1.3 Vysvetlenie symbolov

V systémovej príručke sa kvôli lepšej názornosti používajú nasledujúce symboly:

Symbol Význam

Pozor, nebezpečenstvo vecnej škody, keď sa nedodržia zodpoveda-
júce bezpečnostné opatrenia

Upozornenia a doplňujúce informácie

Tipy a odporúčania

Vyhnúť sa, resp. chybové hlásenia

Voliteľné možnosti

Vľavo

Krok pri pokynoch na akciu
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1.4 Vysvetlenie symbolov softvéru Xesar

V softvéri Xesar, Manažérovi inštalácií a Manažérovi periférií sa používajú nasledujúce 
symboly:

1.4.1 Všeobecné

# Význam Symbol Vysvetlenie

1 Potvrdiť/uložiť Potvrdenie alebo uloženie zadaní

2 Pridať Pridanie napr. novej osoby alebo montážneho 
miesta

3 Zahodiť zadanie Zahodenie zadania

4 Odstrániť Odstránenie napr. systému, časového profilu 
alebo montážneho miesta

5 Editovať Editovanie systému (Manažér inštalácií)

6 Spustiť aplikáciu Spustenie systému (Manažér inštalácií) alebo 
spustenie spojenia medzi kódovacou stanicou 
a softvérom Xesar (Manažér periférií)

7 Zastaviť aplikáciu Zastavenie systému (Manažér inštalácií) 
 alebo spustenie spojenia medzi kódova-
cou stanicou a softvérom Xesar (Manažér 
 periférií)

8 Stiahnuť Stiahnutie, napr. informácií podpory

9 Ďalej Ďalej k ďalšiemu zadaniu

10 Načítať/preniesť Načítanie administrátorskej karty

11 Filtrovať Zobrazenie možných nastavení filtra danej 
funkcie

12 Aktualizovať/spojiť Na ovládacom paneli sa v backende vykoná 
úloha

13 Neaktualizované/čakať na ak-
tualizáciu/stiahnuť aktualizáciu

Je dostupná aktualizácia a dá sa stiahnuť
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# Význam Symbol Vysvetlenie

14 Vyhľadať Hľadanie konkrétneho záznamu udalosti

15 Rozbaliť Zväčšenie viditeľného poľa

16 Zbaliť Zmenšenie viditeľného poľa

17 Prejsť na Otvorenie okna prehliadača pre softvér Xesar

18 Systémový protokol Zobrazenie všetkých akcií, ktoré používatelia 
a systém vykonali v softvéri Xesar.

19 Filtrované podľa oblastí Zobrazenie všetkých oblastí, ku ktorým má 
osoba prístupové oprávnenie

20 Filtrované podľa montážnych 
miest

Zobrazenie všetkých montážnych miest, ku 
ktorým má osoba prístupové oprávnenie

21 Filtrované podľa prístupových 
médií

Zobrazenie všetkých prístupových médií, 
 ktoré má priradené daná osoba

22 Filtrované podľa osôb Filtrovanie podľa osôb

23 Môj profil Editovanie môjho používateľského profilu: 
pridanie popisu a zmena osobného hesla

24 Zobrazovaný jazyk Zmena nastavenia jazyka

25 Zobrazenie kusových kreditov 
KeyCredit

Zobrazenie počtu použiteľných kreditov 
KeyCredit (napr. v dôsledku zmeny oprávnení 
alebo vydaním nových prístupových médií)

26 Zobrazenie kreditov KeyCredit 
Lifetime

Zobrazenie, kedy bol použitý kredit KeyCredit 
Lifetime

27 Protokol udalostí Zobrazenie udalostí, napr. konkrétnej osoby 
(tu sa filtrovane zobrazujú všetky prístupové 
udalosti tejto osoby)

28 Texty pomoci

 

Zobrazenie textov pomocníka

29 Export zoznamov

 

Exportovanie zobrazeného zoznamu ako csv 
alebo xls súboru
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# Význam Symbol Vysvetlenie

30 Nastavenie zoznamového 
 náhľadu

Prispôsobenie zobrazenia zoznamov (výber 
stĺpca, počet riadkov na stranu, uloženie 
 nastavení a resetovanie)

31 Tlačidlo zálohy V Manažérovi inštalácií sa vytvorí záloha 
údajov systému

32 Odhlásenie Ukončenie relácie

33 Batéria plná Batéria je plne nabitá

34 Upozornenie na vybitú batériu Batéria je vybitá; čo najskôr vymeňte 
 batérie.

35 Komponent s rozhraním kábla Prístupové komponenty, ktoré je možné 
 synchronizovať iba pri káblovom spojení s 
tabletom

36 Komponent s bezdrôtovým 
rozhraním BLE; BLE je aktivo-
vaný

Prístupové komponenty, ktoré je možné 
 synchronizovať s bezdrôtovým BLE a pri 
 káblovom spojení s tabletom; funkcia BLE 
prístupového komponentu je aktivovaná

37 Komponent s bezdrôtovým 
rozhraním BLE; BLE je deakti-
vovaný

Prístupové komponenty, ktoré je možné 
 synchronizovať s bezdrôtovým BLE a pri 
 káblovom spojení s tabletom; funkcia BLE 
komponentu je deaktivovaná

38 Výstraha Napr. sú niektoré montážne miesta stále 
 nezabezpečené
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1.4.2 Stavy prístupových médií

# Význam Vizualizácia Vysvetlenie

1 Nezabezpečené zablokované 
prístupové médium  

Prístupové médium je zablokované. 
 Niektoré montážne miesta sú stále 
 nezabezpečené. Prineste čiernu listinu 
pomocou tabletu alebo aktualizovaného 
prístupového média na nezabezpečené 
montážne miesta.

2 Bezpečne zablokované prístu-
pové médium

Prístupové médium je zablokované. 
 Všetky montážne miesta sú zabezpečené. 
Systém je zabezpečený.

3 Neoprávnené prístupové 
 médium

Prístupové médium nemá žiadne opráv-
nenie. Dôvodom je napr. to, že došlo k 
vypršaniu časového obdobia oprávnenia.

4 Aktuálne platné Prístupové médium je platné a podľa 
 profilu oprávnenia sa smie používať.

5 Aktuálne neplatné Prístupové médium je aktuálne neplatné.

6 Aktuálne platné prístupové 
médium sa pri aktualizácii 
stane neplatným prístupovým 
médiom

Prístupové médium je aktuálne platné.  
Avšak po aktualizácii na online nástennej 
čítačke alebo na kódovacej stanici sa sta-
ne neplatným.

7 Aktuálne neplatné  prístupové 
médium sa pri aktualizácii 
stane platným prístupovým 
médiom

Prístupové médium je aktuálne neplatné.  
Avšak po aktualizácii na online  nástennej 
čítačke alebo na kódovacej stanici sa 
 stane platným.

8 Aktuálne neplatné prístupové 
médium s intervalom platnosti 
na prístupovom médiu, ktorý 
sa nachádza v budúcnosti

Prístupové médium je aktuálne neplatné.  
Zostane neplatné aj po aktualizácii na on-
line nástennej čítačke alebo na kódovacej 
stanici.

9 Deaktivované (zablokované) 
prístupové médium

Prístupové médium bolo deaktivované, 
žiadne montážne miesta už nie sú ne-
zabezpečené; kalendár už nehrá žiadnu 
rolu.
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2 Kontrolný zoznam projektu a 
 systémové požiadavky 

2.1 Úvod

Tento dokument slúži na podporu projektovania systémov Xesar 3.1. Obsahuje 
3  časti. 

Časť 1 je Kontrolný zoznam projektu, v ktorom sa systematicky zisťujú a dokumen-
tujú dôležité požiadavky a údaje nového systému Xesar 3.1 na účely ďalšieho pláno-
vania. 

Časť 2 opisuje technické systémové požiadavky pre systém Xesar 3.1 na PC a systém 
Xesar 3.1 na serveri. 

Časť 3 obsahuje ako prílohu podrobné technické informácie o distribučnom pohľade a 
systémovej komunikácii systému Xesar 3.1.

Používajte tento dokument ako podporu pri plánovaní vášho systému 
 Xesar 3.1.

Na účely objasnenia potrebnej IT infraštruktúry podľa systémových požiadaviek 
 Xesar 3.1 sa obráťte na svojho IT administrátora. 

V prípade otázok ku kontrolnému zoznamu projektu alebo systémovým po-
žiadavkám Xesar 3.1 sa obráťte na svojho obchodného zástupcu EVVA alebo 
technickú kanceláriu EVVA.
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3 Kontrolný zoznam projektu

Názov projektu:

Kontaktné osoby:

Projekt:

Telefón:

E-mail:

IT:

Telefón:

E-mail:

Adresa systému:

Želaný termín dokončenia:
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3.1 Požiadavky na systém – infraštruktúra

Druh systému
Podrobný popis systémových požiadaviek nájdete v častiach: 
• Inštalácia systému Xesar 3.1 na jednom mieste
• Inštalácia systému Xesar 3.1 na viacerých miestach

Jedno miesto: typ PC s Windows 10 PRO:

Viacero miest: serverová inštalácia: 
• Administrátorské PC: PC s Windows 10 PRO, typ: 

• Klientske PC: typ: 

• Server k dispozícii? Áno / Nie

Keď áno: 
Hardvér servera:

Operačný systém servera: 

Hypervízor napr. VMware: 

(Pozrite si tiež kapitolu Systémové požiadavky na prevádzku servera 
 Xesar 3.1)

Používa sa server iba pre Xesar? Áno / Nie

Ak nie:  
Aké iné aplikácie okrem Xesar ešte bežia na serveri?
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Typ systému

Nový systém 

Modernizácia existujúceho systému verzia Xesar: X2.2  X3.0

Pred modernizáciou na Xesar 3.1 sa existujúci systém musí aktualizovať na 
verziu Xesar 2.2 V2.2.38.43 a musia byť nahrané posledné platné verzie fir-
mvéru Xesar 2.2! Ďalej sa musia vykonať všetky otvorené údržbové úlohy. 

Je pri existujúcom systéme k dispozícii konfigurácia 2 nástenné čítačky – 1 riadiaca 
jednotka?

Áno Nie

Sieť

WLAN k dispozícii (predpoklad na synchronizáciu tabletu Xesar) 
Názov siete: Heslo: 

LAN k dispozícii

Porty konfigurovateľné

(Pozrite si tiež kapitolu Systémové požiadavky na sieť) 

Zálohovanie a zabezpečenie údajov sú definované a lokálne k dispozícii (zod-
povednosť za zabezpečenie údajov je na prevádzkovateľovi/používateľovi). 

Požiadavky na rozhranie

Prenos dát alebo riadenie sú požadované zo strany systému tretej strany

Popis požiadavky na rozhranie: 

Špecifikácia rozhrania systému tretej strany k dispozícii

Popis: 
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3.2 Konfigurácia systému

Želaný platobný model  
(Keycredits 12 a 36 mesiacov sa na Xesar 3.1 nedajú preniesť)

Kusové Keycredits (10/50/100)  Keycredit Xesar Lifetime

Počet pracovísk

Počet pracovísk s kódovacou stanicou:  
(so správou systémov a prístupových médií, potrebné práva pre správcu PC)

Počet pracovísk bez kódovacej stanice: (len správa systému)

Počet tabletov Xesar: (na účely údržbových a konfiguračných úloh)

Plánovaný počet dverí (montážnych miest) v konečnej konfigurácii  
ks  

Elektronické prístupové komponenty

Kovanie:  ks 

Kľučky: ks 

Online nástenná čítačka: ks 

Offline nástenná čítačka: ks 

Cylindrické vložky: ks 

Ďalšie komponenty: ks 

Hybridný systém (elektronické komponenty a mechanické cylindrické vložky)

Počet systémov EVVA:

Počet mechanických cylindrických vložiek:  ks 
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Plánovaný počet prístupových médií  ks

Karty:  ks 

Prívesky na kľúče:  ks 

Kombinované kľúče:   ks 

Existujúce mechanické uzamykacie systémy
Počet systémov EVVA 
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3.3 Projektovanie systému

Systém s viacerými distribuovanými pracoviskami  
(inštalácia na viacerých miestach):

Vlastná alebo cudzia správa systému:  
(napr. EVVA-Partner, poskytovateľ IT služieb) 

Lokalita servera: 

Sieť prístupového systému:  

Plánované budúce rozšírenie systému:

Želaná projektovacia podpora: 

Frekvencia zmien prístupových oprávnení:

Vytvorenie uzamykacieho plánu a udeľovanie oprávnenia:

Kontrola vlastných prístupových médií zákazníka (segmentácia médií od iných 
výrobcov):

Zohľadňované predpisy o požiarnej ochrane:

Zohľadňované predpisy pre únikové cesty:

Zohľadňované požiadavky na ochranu údajov (napr. GDPR):

Zohľadňovaná ochrana zamestnancov:

Údržba a podpora (zmluva na údržbu):
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Iné dohody:
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4 Systémové požiadavky pre inšta-
láciu systému na  jednom  mieste a 
inštaláciu na viacerých miestach

Xesar sa môže prevádzkovať ako inštalácia na jednom mieste, ako aj inštalácia na 
viacerých miestach. Nižšie sú uvedené systémové požiadavky.

4.1 Inštalácia systému Xesar 3.1 na jednom mieste

Prevádzka ako systém Xesar na PC sa neodporúča pre trvalú prevádzku 24/7 a pou-
žitie s online komponentmi (napr. online nástenná čítačka). Ak nie je PC pre systém 
 Xesar na PC v prevádzke, online nástenná čítačka je v režime offline a prístupové 
 médiá sa neaktualizujú. Prevádzka prístupového systému je naďalej zaručená.
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Na prevádzku systému Xesar na PC musia byť splnené tieto minimálne požiadavky:

• Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, 1-2-Core 2,4 GHz alebo vyšší
• Hardvérová podpora na účely virtualizácie
• Operačná pamäť (RAM): ≥ 8 GB (s OS); 4 GB voľnej pamäte na inštaláciu
• Pamäť na pevnom disku: ≥ 60 GB
• Priamy prístup na internet bez proxy na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií a 

na prístup k autentickej a nemanipulovanej dodávke softvéru zaistenej zo strany 
EVVA

• Lokálna LAN s nízkou latenciou (ping < 10 ms, roundtrip < 30 ms);  
WLAN na synchronizáciu s tabletom Xesar a prístup k poskytovaným službám

• 1× USB Host 2.0
• 1× kódovacia stanica EVVA so slotom pre administrátorskú kartu a podporou pre 

bezkontaktné RFID karty (Mifare Desfire EV1; ISO 14443)
• Klávesnica a myš
• Rozlíšenie obrazovky: 1920 × 1080 pixelov
• Operačný systém: Windows 10/11 Pro 64-bitový 
• Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3, s aktivovaným Javascript
• Lokálna sieť: 

WLAN (Wireless): IEEE.802.11 g, n 
Protokoly:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (s TLS)

Služby na internete poskytované zo strany EVVA:

Služba URL: Port Adresy portu

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

Pevné

Licenčný servis https://license.evva.com:8072 Pevné

Katalóg služieb: Komunikácia online nástenná čítačka – server (backend)
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Obslužný 

program 

online kom-

ponentov

LAN/WLAN 9081
konfiguro-

vateľné
NWP Áno

Komunikácia so 

softvérom Xesar

Xesar Up-

dater

Obslužný 

program 

online kom-

ponentov
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Prípadne sa môžu realizovať tieto riešenia (konzultujte to s technickou kanceláriou 
EVVA):

• Prevádzka Manažéra inštalácií na virtuálnom počítači
• Prevádzka Manažéra inštalácií na iných operačných systémoch Windows
• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3

4.2 Inštalácia systému Xesar 3.1 na viacerých 
 miestach

Inštalácia na viacerých miestach pozostáva zo servera, administrátorského PC 
s kódovacou stanicou a administrátorskou kartou, ako aj eventuálne ďalších 
klientskych PC s kódovacou stanicou/bez kódovacej stanice. Voliteľne sa tiež 
môžu používať mobilné zariadenia prostredníctvom prehliadačového prístupu ako 
klient bez kódovacej stanice. Tablet Xesar sa používa ako údržbový prístroj na 
 správu systému. Tu je prehľad rozličných variantov:
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4.2.1 Systémové požiadavky na inštaláciu na viacerých 
miestach

Pre inštaláciu na viacerých miestach je predpokladom prevádzka servera v 
 režime 24/7. Musia byť splnené tieto minimálne požiadavky:

• Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64; minimálne Quad-Core ≥ 1,5 – 2,3 GHz
• Hardvérová podpora na účely virtualizácie
• Operačná pamäť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 2 GB pre serverový softvérový 

 zásobník)
• Pamäť na pevnom disku, odporúča sa SSD: ≥ 40 GB (pri dimenzovaní dbať na 

 veľkosť systému a plánovanú dobu chodu)
• Priamy prístup na internet bez proxy na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií a 

na prístup k autentickej a nemanipulovanej dodávke softvéru zaistenej zo strany 
EVVA

• Lokálna LAN s nízkou latenciou (ping < 10 ms, roundtrip < 30 ms)
• WLAN na synchronizáciu tabletu Xesar so serverom
• Možnosť prístupu z lokálnej LAN na server pre poskytované služby
• Docker Engine 1.12.0+ s podporou pre API 1.24 (inštalujú sa v priebehu inštalácie 

Dockera)

4.2.2 Katalóg služieb: správa inštalácie systému Xesar 3 na 
viacerých miestach

Pozrite si časť Serverová komunikácia 
• server – administrátorské PC
• server – klientske PC
• server – online nástenná čítačka

Otestované operačné systémy

OS Typ OS Verzia
Možnosť  

virtualizácie

Ubuntu Linux 18.04 / 20.04 LTS Server Áno
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Otestované Hypervisor

OS Verzia
Možnosť  

virtualizácie

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter Nie

VMWare1 VMWare ESXi 6.x Nie

Xesar musí v prevádzke pri komunikácii s online komponentmi spĺňať požia-
davky z hľadiska reálneho času. V prípade, že Windows Server 2016/2019 je 
k dispozícii nielen pre softvér Xesar, je nutné sa v prevádzke ako hypervízor 
postarať o to, aby boli trvalo priradené potrebné zdroje. 

Z dôvodu množstva možných operačných systémov EVVA nemôže otestovať kompati-
bilitu všetkých.

Ak sa má používať operačný systém, ktorý nebol otestovaný zo strany EVVA, konzul-
tujte to s príslušnou technickou kanceláriou EVVA.

Vzhľadom na neustály vývoj na IT trhu si vyžiadajte aktuálny zoznam kom-
patibility u svojho EVVA-Partnera alebo technickej kancelárie EVVA. 

4.2.3 Systémové požiadavky pre administrátorské PC s 
 kódovacou stanicou a  administrátorskou kartou

Na prevádzku softvéru systému Xesar (Manažér inštalácií) musia byť splnené tieto 
minimálne požiadavky:

• Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, 1-2-Core 2,4 GHz alebo vyšší
• Podpora na účely virtualizácie
• Operačná pamäť (RAM): ≥ 8 GB (s OS; min. 1 GB pre aplikácie Manažér inštalácií 

a Manažér periférií)
• Pamäť na pevnom disku: ≥ 10 GB
• Priamy prístup na internet bez proxy na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií a 

na prístup k autentickej a nemanipulovanej dodávke softvéru zaistenej zo strany 
EVVA

• Lokálna LAN na prístup k službám poskytovaným zo strany servera Xesar 3.1
• 1× USB Host 2.0

1 Kontajnerovo optimalizovaný operačný systém VMware odporúčaný pre VMware vSphere ESXi 6.x
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• 1× kódovacia stanica EVVA s podporou pre bezkontaktné RFID karty (Mifare 
 Desfire EV1; ISO 14443) a so slotom pre administrátorskú kartu

• Klávesnica a myš
• Operačný systém: Windows 10/11 Pro 64-bitový 
• Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3, s aktivovaným Javascript
• Docker Client s podporou pre API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (inštalujú sa v 

priebehu inštalácie Dockera na administrátorskom PC)

4.2.4 Katalóg služieb: správa systému so Xesar 3 – 
 administrátorské PC – server 

Pozrite si časť Serverová komunikácia 

PC operačné systémy

OS Verzia Prehliadač
Verifikované 

zo strany 
EVVA

Kódovacia 
stanica EVVA

Windows
10 Pro (V 1511 
(build 10586))

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

Áno Áno

Prípadne sa môžu realizovať tieto riešenia (konzultujte to s technickou kanceláriou 
EVVA):

• Prevádzka Manažéra inštalácií na virtuálnom počítači na serveri (administrátorská 
karta sa pripája cez klientske PC)

• Prevádzka Manažéra periférií na iných operačných systémoch (iba na požiadanie)
• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3
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4.2.5 Systémové požiadavky pre klientske PC s kódovacou 
stanicou bez  administrátorskej karty

Na prevádzku klientskeho PC s kódovacou stanicou v inštalácii na viacerých 
miestach musia byť splnené nasledujúce minimálne požiadavky:

• Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, 1-2-Core 2,4 GHz alebo vyšší
• Operačná pamäť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 512 MB pre aplikáciu Manažéra 

 periférií, 1 – 2 GB pre podporovaný prehliadač)
• Pamäť na pevnom disku: ≥ 2 GB
• Lokálna LAN s prístupom k službám poskytovaným zo strany servera Xesar 3.1
• 1 × USB Host 2.0
• 1 x kódovacia stanica EVVA s podporou pre bezkontaktné RFID karty (Mifare 

 Desfire EV1; ISO 14443)
• Klávesnica a myš
• Rozlíšenie obrazovky: 1920 × 1080 pixelov
• Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3, s aktivovaným Javascript

4.2.6 Katalóg služieb: server a pracoviská v systéme s 
 viacerými používateľmi –  klientske PC – server

Pozrite si prílohu ku kontrolnému zoznamu projektu Komunikácia klientske PC – 
 server (backend)

Operačné systémy

OS Verzia Prehliadač
Verifikované zo 

strany EVVA

Windows 7 Pro 64-bitový • Firefox, od  
verzie 97.0.1

• Chrome, od  
verzie 98.0.4758.102 

• Edge, od  
verzie 98.0.1106

Áno
Áno
Áno

Windows 8.1 Pro, 64-bitový

Windows 10 Pro, 64-bitový

Prípadne sa môžu realizovať tieto riešenia (konzultujte to s technickými kanceláriami 
EVVA):

• Prevádzka Manažéra periférií na iných operačných systémoch (iba na požiadanie)
• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3
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4.2.7 Systémové požiadavky pre klientske PC bez kódova-
cej stanice a bez  administrátorskej karty (PC/tablet/
smartfón)

Na prevádzku klienta bez kódovacej stanice v inštalácii na viacerých miestach musia 
byť splnené tieto minimálne požiadavky:

• Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, 1-2-Core 2,4 GHz alebo vyšší
• Operačná pamäť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; 1 – 2 GB pre podporovaný prehliadač)
• Pamäť na pevnom disku: ≥ 2 GB
• Lokálna LAN na prístup k webovým službám poskytovaným zo strany servera 

 Xesar 3.1
• Klávesnica a myš
• Rozlíšenie obrazovky: 1920 × 1080 pixelov
• Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3, s aktivovaným Javascript

4.2.8 Katalóg služieb: Server a pracoviská v systéme s 
 viacerými používateľmi

Pozrite si prílohu ku kontrolnému zoznamu projektu Komunikácia klientske PC – 
 server (backend)

Operačné systémy

OS Verzia Prehliadač
Otestované zo 
strany EVVA

Windows 7 Pro • Firefox, od  
verzie 97.0.1

• Chrome, od  
verzie 98.0.4758.102 

• Edge, od  
verzie 98.0.1106

Áno
Áno
Áno

Windows 8.1 Pro

Windows 10 Pro

Prípadne sa môžu realizovať tieto riešenia (konzultujte to s technickými kanceláriami 
EVVA):

• Porovnateľné prehliadače na iných operačných systémoch (iba na požiadanie)
• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3
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4.2.9 Systémové požiadavky pre sieť (lokálna sieť a 
 internet)

Lokálna sieť:
• Fast Ethernet 100Base-TX 100 Mbit, štandardná MTU (1500 bajtov) alebo lepšie
• Nízka latencia medzi prepojenými blokmi  

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

Protokoly:
• IPv4 
• HTTP/HTTPS (s TLS)
• MQTT (s TLS)
• EVVA NWP (so zabezpečením pri prenose; online nástenná čítačka)

Služby na internete poskytované zo strany EVVA:

Služba URL Port konfigurovateľný

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

Nie

Licenčný servis https://license.evva.com:8072 Nie

Služby poskytované v lokálnej sieti zo strany servera Xesar 3.1:

Služba URL Čo
Port konfi-
gurovateľ-

ný

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

Bezpečnostná služba https://<IP Installation>:8200 Spustenie Áno

Message Broker mqtts://<IP Installation>:1883 Periféria, rozhranie Áno

Správa https://<IP Installation>:8080 Prevádzka Áno

Obslužný program 
online komponentov

tcp://<IP Installation>:9085 Prevádzka Áno
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5 Príloha ku kontrolnému zoznamu 
projektu

5.1 Distribučný pohľad



XESAR 3.1 30 / 33

5.2 Serverová komunikácia
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1;2 Secure Shell 

(SSH)

LAN/WLAN 22 Konfigu-

rovateľ-

né

SSH Áno Nastavenie a 

konfigurácia 

OS a Docker 

Engine

Docker 

Machine, SSH 

Client

SSH Service 

(OS)

1;2 API služ-

ba Docker 

 Engine

LAN/WLAN 2376 Konfigu-

rovateľ-

né

HTTPS Áno Nastavenie 

kontajnerov a 

zväzkov

Docker Client Docker 

 Engine 

( Docker, OS)

1;2 Message 

 Broker

LAN/WLAN 1883 Konfigu-

rovateľ-

né

MQTTS Áno Asynchrón-

ne rozhranie 

systému 

 Xesar

Manažér 

 inštalácie

Message 

Broker

1;2 Služba na 

správu bez-

pečnostných 

informácií

LAN/WLAN 8200 Konfigu-

rovateľ-

né

HTTPS Áno Úložisko pre 

bezpečnostné 

informácie, 

heslá, kľúče

Manažér 

inštalácie, 

správa inšta-

lácie

Vault

3 Docker 

 Trusted 

 Registry  

sfw.evva.com

WAN 443; 

4443

443; 

4443

HTTPS Áno Poskytnutie 

 podpísaných 

Docker 

 Images a 

kontrola 

 podpisu

Docker 

Client, 

 Docker 

 Engine

Verejná 

 Docker 

 Trusted 

Registry 

(dodávka 

Container 

Image)

4 Licenčný 

 servis  

license.evva.

com

WAN 8072 8072 HTTPS Áno Registrácia 

inštalácie/

administrá-

torskej karty 

a načítanie 

kódov Key 

Credit

Manažér 

 inštalácie 

Xesar

Licenčný 

servis

5 Terminál ad-

ministrátor-

skej karty

USB Pev-

né

 – ISO 

14443

– Čítanie iden-

tifikačných 

médií a zapi-

sovanie na ne

Správa in-

štalácie pro-

stredníctvom 

Manažéra 

periférie (iba 

proxy)

Editor
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6 Frontendo-

vá webová 

služba správy 

inštalácie

LAN/WLAN 8080 Konfigu-

rovateľ-

né

HTTPS Áno Webová služ-

ba a dodáv-

ka webovej 

aplikácie pre 

prehliadač

Klientsko- 

serverový 

systém

7 Obslužný 

program 

 online kom-

ponentov

LAN/WLAN 9081 Konfigu-

rovateľ-

né

NWP Áno Komunikácia 

so softvérom 

Xesar

Online 

 nástenná 

 čítačka Xesar

Obslužný 

program 

online kom-

ponentov

*) Využitie:

Administrátorské PC s Manažérom inštalácie Xesar  
1: Spustenie systémov  
2: Zastavenie systémov  
3: Aktualizácia systémov 
4: Licenčná služba (dobitie kreditov KeyCredit) 
5: s editorom pre administrátorskú kartu  

Klientské PC  
5: Editor pre identifikačné médiá 
6: Komunikácia prehliadača klientského PC

Online nástenná čítačka  
7: Komunikácia online nástennej čítačky
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5.3 Komunikácia klientské PC - server (backend)
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Frontendová 

 webová služba 

správy inštalácie

LAN/WLAN 8080 Konfiguro-

vateľné

HTTPS Áno Webová služba a 

dodávka webovej 

aplikácie pre pre-

hliadač

Klientsko- 

serverový 

 systém

Message Broker* LAN/WLAN 1883 Konfiguro-

vateľné

MQTTS Áno Asynchrónne roz-

hranie systému 

Xesar

Manažér 

 periférie

Editor* USB Pevné – ISO 

14443

– Čítanie identifikač-

ných médií a zapi-

sovanie na ne

Správa inštalácie 

prostredníctvom 

Manažéra perifé-

rie (iba proxy)

* Iba pri klientskom PC s editorom

5.4 Komunikácia online nástenná čítačka – server 
(backend)
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Obslužný 

program 

online kom-

ponentov

LAN/WLAN 9081 Konfiguro-

vateľné

NWP Áno Komunikácia so 

softvérom Xesar

Online 

 nástenná 

 čítačka Xesar

Obslužný 

program 

online kom-

ponentov
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