Upgrade a aktualizace

Impressum
Kód výrobku: I.AN.INS.X.UPD.R2-2.R3-1.SCS | 22R1
Verze: Xesar 3.1 | 3.1.x
Edice: 02/2022 CZ
Původní návod k obsluze byl napsán v němčině.
Vydavatel
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Za obsah odpovídá
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
Toto vydání pozbývá platnosti vydáním nové příručky.
Aktuální vydání najdete v části se soubory EVVA ke stažení:
https://www.evva.com/cz-cz/sluzby/ke-stazeni/
Všechna práva vyhrazena. Tato příručka se bez písemného souhlasu výrobce nesmí v
jakékoli formě rozmnožovat nebo za použití elektronických, mechanických či chemických metod kopírovat nebo zpracovávat, a to ani zčásti.
Za chyby technického a tiskového charakteru a za jejich následky neručíme. Informace
v této příručce jsou však pravidelně kontrolovány a opravovány.
Všechny ochranné známky a ochranná práva jsou respektovány. Změny ve smyslu
technického pokroku mohou být prováděny bez předchozího upozornění.

XESAR 3.1

2 / 41

Obsah
1

ÚVOD.................................................................................................. 5

1.1

Všeobecné právní informace.............................................................................. 5

1.2

Podpora EVVA.................................................................................................. 6

1.3

Vysvětlení symbolů.......................................................................................... 7

1.4
1.4.1
1.4.2

Vysvětlivky symbolů softwaru Xesar................................................................... 8
Obecné........................................................................................................... 8
Stavy přístupových médií.................................................................................10

2

UPGRADE A AKTUALIZACE.................................................................. 12

3

UPGRADE Z VERZE SYSTÉMU XESAR 2.2 NA XESAR 3.1......................... 14

3.1

Před upgradem...............................................................................................14

3.2

Pokyny pro upgrade z Xesar 2.2 na Xesar 3.1.....................................................15

4

NÁVOD K UPGRADU POČÍTAČOVÉHO
SYSTÉMU XESAR 3.0 NA XESAR 3.1..................................................... 16

4.1

Postup aktualizace na PC:................................................................................16

4.2

Postup aktualizace na tabletu...........................................................................17

5

APLIKACE ÚDRŽBA XESAR.................................................................. 18

5.1

Spuštění aplikace Údržba Xesar.........................................................................18

5.2

Propojení tabletu se softwarem Xesar................................................................21

5.3
5.3.1
5.3.2

Úkony údržby.................................................................................................25
Připojení s komponenty Bluetooth.....................................................................26
Přehled připojených komponent Bluetooth v dosahu............................................27

XESAR 3.1

3 / 41

5.3.3
5.3.4
5.3.5

Přiřazení přístupové komponenty......................................................................29
Vícesložková konfigurace.................................................................................30
Propojení s přístupovou komponentou kabelem...................................................31

5.4
5.4.1
5.4.2

Nastavení......................................................................................................33
Aktualizace firmwaru ......................................................................................34
Aktualizace firmwaru v montážním režimu..........................................................35

5.5

Filtr...............................................................................................................36

5.6

Reset přístupové komponenty do montážního režimu...........................................37

5.7

Další zobrazení...............................................................................................38

5.8

Správa dat v tabletu........................................................................................39

5.9

Ovládání aplikace Údržba Xesar na starších t abletech...........................................39

XESAR 3.1

4 / 41

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

Upgrade a aktualizace
Upgrade na verzi Xesar 3.1 je možný pouze u zařízení se systémy Xesar 2.2 a
Xesar 3.0.
Platí pro firmware a software.

Pro upgrade na verzi Xesar 3.1 platí následující předpoklady:
Software Xesar
operační systém počítače: Windows 10 Pro

Tablet Xesar
předpokladem je WLAN

Přístupové komponenty Xesar
Po instalaci musí být přístupové komponenty aktualizovány novým firmwarem

Nástěnná čtecí jednotka Xesar
Postup při nastavení „Řídicí jednotka a dvě nástěnné
čtecí jednotky Xesar“:
Odmontujte nástěnnou čtecí jednotku Xesar ze
systému a uveďte ji do montážního režimu.
Po instalaci systému Xesar 3.1 zapojte nástěnnou
čtecí jednotku Xesar do systému.
Administrátorská karta
Jako administrátorská karta musí být použita karta X2.2
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Přístupová média
Nejsou nutné žádné změny

Kredity KeyCredits
Platnost a zůstatek kreditů KeyCredits bude převeden.
Kredity KeyCredits Unlimited budou vymazány po 12/36
měsících.

Systém Xesar 3.1 podporuje následující tablety:
Tablet V2 Xesar (Acer Iconia One 7 (B1-770 a B-730HD)
Integrované funkce: žádná funkce BLE, možné pouze kabelové připojení
Tablet Xesar Ares BLE 4.2
Plná funkce, BLE a kabelové připojení
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3

Upgrade z verze systému Xesar 2.2
na Xesar 3.1
Ovládání softwaru Xesar 3.1 se výrazně liší od ovládání softwaru Xesar 2.2.
Proto důrazně doporučujeme navštívit před přechodem ze systému Xesar 2.2
na Xesar 3.1 podrobné školení v naší akademii EVVA.
Termíny školení vám poskytne podpora EVVA.!
V případě upgradu ze systému Xesar 2.2 na Xesar 3.1 dodržujte následující body:

3.1

Před upgradem
• Systém Xesar 2.2 lze importovat a provozovat pouze v rámci stejného časového
pásma.
• Stávající administrátorskou kartu vašeho systému Xesar 2.2 můžete nadále používat.
• Stávající přístupová média lze nadále používat. Musíte je však aktualizovat na
kódovací stanici nebo online nástěnné čtecí jednotce.
• Stávající kredity KeyCredits lze používat i nadále.
• Kredity KeyCredits Unlimited (s platností 12 nebo 36 měsíců) nelze u systému
Xesar 3.1 již znovu používat!
• Chcete-li zaplatit pouze jednou a kredity používat neomezeně, využijte programu
KeyCredit Xesar Lifetime!
• Licenci Xesar Lifetime je možné aktivovat teprve po aktualizaci na verzi Xesar 3.1.
• Proveďte všechny otevřené úkony údržby vašeho systému Xesar 2.2.
• Z bezpečnostních důvodů vytvořte manuální zálohu vašeho systému Xesar 2.2.
• Vytvořte snímky obrazovky protokolu událostí ze systému Xesar 2.2.
Údaje protokolu událostí nelze přenést resp. importovat ze systému Xesar 2.2 do
systému Xesar 3.1.
• Pokud v systému Xesar 2.2 používáte konfiguraci typu „Dvě nástěnné čtecí jednotky Xesar s řídicí jednotkou“, je nutné tyto nástěnné čtecí jednotky před upgradem
na systém Xesar 3.0 ze systému demontovat a nastavit do montážního režimu.
Po upgradu na systém Xesar 3.1 namontujte obě nástěnné čtecí jednotky zpět do
systému.
• Porty požadované pro Xesar jsou: 8080, 1883, 8200, 9081. Brána firewall nesmí
blokovat potřebné porty. V případě potřeby lze porty dodatečně změnit.
• Na vašem tabletu Xesar je nutné odinstalovat stávající aplikaci Údržba Xesar. Nová
aplikace Údržba Xesar 3.1 musí být po úspěšném upgradu manuálně nainstalována na tablet Xesar (viz kapitola „Ruční odinstalace a instalace aplikace Údržba
Xesar“).
• Je-li do systému Xesar 3.1 importován systém Xesar 2.2 s profilem oprávnění „Hasiči“, může nastat situace, že bude vytvořen další profil s oprávněním „Hasiči“. V
tomto případě je nutné provést manuální odstranění profilu s oprávněním pro hasiče.
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• Po provedení importu systému Xesar 2.2 do systému Xesar 3.1 již nesmí být
komponenty synchronizovány se systémem Xesar 2.2 a lze pokračovat pouze s
Xesar 3.1.
• Po upgradu se pro všechny komponenty vytvoří úkony údržby pro aktualizaci firmwaru. Aktuální firmware komponent pro Xesar 3.1 se přenese do komponent
pomocí tabletu Xesar a aktuální aplikace Xesar pro údržbu.
• Tyto úkony údržby proveďte co nejdříve po upgradu k zajištění funkčnosti systému.

3.2

Pokyny pro upgrade z Xesar 2.2 na Xesar 3.1
Nainstalujte nový Installation Manager Xesar 3.1 (viz návod k instalaci systému
Xesar 3.1).
Vložte administrátorskou kartu vašeho systému Xesar 2.2 do kódovací stanice.
V nástroji Installation Manager Xesar 3.1 zvolte v části Počítačové systémy možnost „Obnovení/import“
Načtěte soubor s databází vašeho systému Xesar 2.2 a postupujte podle pokynů.
Databázový soubor Xesar 2.2 najdete na:
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<Číslo administrátorské karty>
Po úspěšném upgradu najdete svůj systém v části Počítačové systémy.
Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, obraťte se na vašeho
partnera EVVA nebo na technické oddělení EVVA.
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4

Návod k upgradu počítačového
systému Xesar 3.0 na Xesar 3.1
U systémů Xesar 3.0 na serveru se před aktualizací obraťte na podporu
společnosti EVVA

Náhled systémů Xesar na PC:
Zde se zobrazují a spravují počítačové systémy, které byly nainstalovány pomocí
nového nástroje Installation Manager. Počítačové systémy lze z náhledu serverových
systémů přesunout do náhledu PC systémů.
Náhled systémů Xesar na serveru:
Zobrazení je stejné jako u nástroje Installation Manager Xesar 3.0. Zde se zobrazují
systémy, které byly aktualizovány ze systému Xesar 3.0.

4.1

Postup aktualizace na PC:
Ve stávajícím nástroji Installation Manager vytvořte pomocí manuální zálohy
aktuální záložní soubor.
Ukončete původní nástroj Installation Manager.
Nainstalujte nový Installation Manager.
Administrátorskou kartu vašeho systému Xesar 3.0 vložte do kódovací stanice.
Váš systém Xesar najdete v části Serverové systémy.
Demontujte systém v náhledu serverových systémů.
Vraťte se na úvodní stránku nástroje Installation Manager.
V náhledu PC systému klikněte na Obnova/import a importujte nejnovější záložní
soubor systému Xesar 3.0.
Postupujte podle pokynů k instalaci.
Po úspěšné aktualizaci najdete svůj systém v části Počítačové systémy.
Další správa vašeho systému se provádí pod náhledem PC systémů.
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4.2

Postup aktualizace na tabletu
Na tabletu Xesar odinstalujte stávající aplikaci Údržba Xesar.
Po úspěšné aktualizaci nainstalujte novou aplikaci Údržba Xesar 3.1 manuálně
na tablet Xesar (viz kapitola „Manuální deinstalace a instalace aplikace Údržba
Xesar“).
V systému Xesar 3.1 již nebude lokální instalace softwaru Docker potřeba a
po úspěšné aktualizaci ji lze odinstalovat.
Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, obraťte se na vašeho
partnera EVVA nebo na technické oddělení EVVA.

XESAR 3.1
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5

Aplikace Údržba Xesar
Tento návod popisuje obsluhu aplikace Údržba Xesar na tabletu ARES BLE 4.2. pro
konfiguraci přístupových komponent Xesar s komunikačním rozhraním Bluetooth Low
Energy, jakož i starších přístupových komponent s rozhraním USB.
Pokud je aplikace Údržba Xesar provozována na starším tabletu než ARES
BLE 4.2, je uživatelské rozhraní jiné. (Viz kapitola „Ovládání aplikace Údržba
Xesar na starších tabletech Xesar“.)

5.1

Spuštění aplikace Údržba Xesar
Po zapnutí nového tabletu se zobrazí úvodní obrazovka s volbou požadované aplikace
pro systémy Xesar 2.2 nebo Xesar 3.x.

Vyberte odpovídající aplikaci Údržba Xesar ve verzi vašeho systému Xesar.
Od verze Xesar 3.1:
Ujistěte se, že jsou na vašem tabletu aktivováno a schváleno připojení přes
Bluetooth , zjišťování polohy a také aplikace Údržba Xesar. Dále se musí tablet
nacházet ve společné WLAN s PC zařízením.

XESAR 3.1
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Přejeďte prstem po obrazovce zdola nahoru, abyste se dostali k zobrazení všech
nainstalovaných aplikací v tabletu.

Kliknutím na ikonu Xesar

XESAR 3.1

spustíte aplikaci Údržba Xesar.
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Úvodní stránka aplikace Údržba Xesar obsahuje následující oblasti obsluhy a
zobrazení:
• Záhlaví:
• Tlačítko filtru
• Nastavení
• Tlačítko pro odhlášení (log out)
• Informační řádek
• Záložka na obou stránkách náhledu
• Seznam přístupových komponent v dosahu
• Seznam úkonů údržby
• Zobrazovací a funkční pole
• Tlačítko synchronizace se softwarem Xesar

Žlutá tlačítka jsou doporučovaná akční tlačítka.
Bílá tlačítka jsou ta, která lze aktivovat.
Šedá tlačítka jsou deaktivovaná tlačítka.

XESAR 3.1
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5.2

Propojení tabletu se softwarem Xesar
Aby bylo možné provádět úkony údržby, musí být tablet propojen se softwarem Xesar.
Stiskněte tlačítko synchronizace se softwarem Xesar. Dostanete se na přihlašovací stránku.
Pro úspěšné přihlášení jsou potřebné následující údaje:
• Název:
tablet Xesar (výchozí nastavení) Název
Název je libovolně volitelný, maximálně 50 znaků.
• Uživatelské jméno a heslo:
přístupová data uživatele v softwaru Xesar.

Pro připojení tabletu k systému se musí oba nacházet ve stejné WLAN

Při použití více tabletů v jednom systému musí mít každý tablet své vlastní
označení.

Pro propojení tabletu se systémem je nutné do polí „Server Xesar“ a „Port“ zadat IP
adresu a port (standard 8080) systému.
Jednodušší možností je převzít IP adresu serveru a adresu portu pomocí QR
kódu.
Klikněte na tlačítko QR kód
Pomocí fotoaparátu tabletu si na stránce tabletu v softwaru Xesar zaznamenejte QR kód.
Správné údaje se automaticky přenesou do přihlášení.

XESAR 3.1
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Po odhlášení a novém přihlášení zůstanou zachovány všechny záznamy
kromě hesla uživatele.

QR kód s IP adresami a adresami portu na stránce ovládacího panelu tabletu Xesar:

XESAR 3.1
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Chcete-li použít QR kód s fotoaparátem tabletu, musíte na tabletu povolit pořizování
fotografií a videí.

Stiskněte tlačítko QR kódu a namiřte fotoaparát tabletu na QR kód v dlaždici
„Tablet Xesar“ na stránce ovládacího panelu. IP adresa a port zařízení se automaticky přenesou do příslušných polí.
Klikněte na Přihlásit se
Po vyplnění všech vstupních polí, včetně hesla, bude aktivováno tlačítko „Přihlásit
se“.
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Po úspěšné autentizaci tabletu se spustí synchronizace se systémem. Úkony údržby
se přitom přenesou do tabletu.
Tento proces může v závislosti na rozsahu a množství dat trvat několik minut.

Pokud jste v zařízení rozdělili přístupová místa do příslušných oblastí, budete je moci
vybrat pro provádění příslušných úkonů údržby.
Je možné vybrat jednu nebo více oblastí.
Pokud jste v systému nenastavili žádné oblasti, zobrazí se všechny úkony údržby
bez výběru oblastí.
Oblast „Instalace“ zahrnuje všechny oblasti a
všechna přístupová místa. Pokud vyberete „Instalace“, zobrazí se všechny úkony údržby systému.
V záhlaví se zobrazí název vybrané oblasti nebo
počet vybraných oblastí.
Svůj výběr potvrďte tlačítkem Další.

XESAR 3.1
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5.3

Úkony údržby
Po úspěšné synchronizaci se softwarem Xesar se seznam všech otevřených úkonů
údržby zobrazí v indikačním a funkčním okně

Přejetím prstem doprava po obrazovce nebo kliknutím na záhlaví stránky Komponenty v dosahu přepnete do funkčního okna „Komponenty v dosahu“.
Zde můžete provádět otevřené úkony údržby po připojení k přístupovým komponentám.

XESAR 3.1
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Kliknutím na příslušné tlačítko Připojit připojíte tablet ke všem komponentám
Bluetooth
v dosahu, nebo
k přístupovým komponentám připojeným
kabelem.

5.3.1

Připojení s komponenty Bluetooth
Stisknutím tlačítka Bluetooth (BLE) Připojit
připojíte tablet ke všem komponentám BLE v dosahu. Při prvním stisknutí tlačítka pro připojení BLE se zobrazí
dotaz na polohu, který musíte povolit.
Dosah přenosu a příjmu mezi komponentami tabletu a BLE závisí na stavebních podmínkách a činí několik metrů.

XESAR 3.1
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5.3.2

Přehled připojených komponent Bluetooth v dosahu
Zde najdete následující funkce a informace:

  

 



 Tlačítko se šipkou
otevírá a zavírá další pole
 Symbol komponenty
zobrazuje typ komponenty na přístupovém místě
 Název přístupového místa
se zobrazí, pokud je v zařízení nainstalována přístupová komponenta. Pokud je
přístupová komponenta v montážním režimu, zobrazí se „Komponenta“.
 ID přístupového místa
se zobrazí, pokud je v zařízení nainstalována přístupová komponenta. U přístupových komponent v montážním režimu to nelze zobrazit.
 Symbol baterie
ukazuje stav baterie přístupové komponenty ( „Nabitá baterie“ nebo
„Slabá
baterie“). Pokud se na přístupové komponentě zobrazí „Slabá baterie“, je nutné
baterie neprodleně vyměnit. (Viz také kapitola „Signalizace událostí“.)
Pokud se signál „Slabá baterie“ zobrazí poprvé, lze během následujících 4 týdnů
provést maximálně 1 000 otevření. Počet otevření závisí na pokojové teplotě a
může být analogicky i nižší.
XESAR 3.1
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Pokud nejsou baterie vyměněny a baterie jsou vybité, je možné přístupovou
komponentu otevřít pouze pomocí volitelného nouzového napájecího zdroje a
přístupového média s oprávněním generálního klíče.
 Identifikační tlačítko
Kliknutím na identifikační tlačítko se spustí optický a akustický signál na příslušné
přístupové komponentě. Tím lze jednoznačně identifikovat požadovanou přístupovou komponentu.
 Tlačítko údržby
Kliknutím na tlačítko údržby se spustí příslušný úkon údržby. Pokud je s tabletem
spojeno více komponent BLE s úkony údržby, lze všechny úkony aktivovat kliknutím na příslušné tlačítko.
Úkony údržby se provádějí v pořadí, v jakém byly vybrány.
Pokud úkon údržby ve frontě nemá být proveden, můžete ho z předvolby odstranit
kliknutím na symbol „x“. Všechny ostatní úkony údržby proběhnou.
Během provádění úkonu údržby jsou všechna tlačítka deaktivována, a proto
jsou šedá.

Pomocí tlačítka se šipkou otevřete pole pro zobrazení dalších informací a funkcí.
Zde najdete aktuální verzi firmwaru přístupové komponenty a tlačítko pro aktualizaci firmwaru, pokud je na tabletu k dispozici novější verze, a také tlačítko pro
resetování přístupové komponenty. (Viz také kapitola „Aktualizace firmwaru“.)
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5.3.3

Přiřazení přístupové komponenty
Pokud má být do systému přidána přístupová komponenta, zobrazí se možná přístupová místa pro přidání.
Zvolte požadované přístupové místo a stiskněte Spustit.
K identifikaci lze pomocí identifikačního tlačítka řídit přístupovou komponentu.
Příslušná přístupová komponenta vydává akustickou a optickou signalizaci.
Pro přidání nové přístupové komponenty do systému je nutné zadat PIN kód.
Čtyřmístný PIN kód lze volně nakonfigurovat v softwaru Xesar v části „Nastavení“.
Dotaz na PIN kód lze také deaktivovat.
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5.3.4

Vícesložková konfigurace
Chcete -li provádět údržbu rychleji, vyberte všechny úkony údržby komponent v
dosahu. Tyto úkony údržby se provádějí v pořadí, v jakém byly vybrány.
Vybrané úkony údržby lze odebrat ze sekvence opětovným kliknutím. Neprovede se a
zůstane jako „otevřený úkon údržby“.

Pokud nejsou v dosahu žádné komponenty BLE, zobrazí se po stisknutí připojovacího
tlačítka BLE následující obrázek

XESAR 3.1
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5.3.5

Propojení s přístupovou komponentou kabelem
Propojte tablet a přístupovou komponentu USB kabelem
Stiskněte tlačítko Připojit kabelem

.

Poté proveďte úkon údržby.
Úspěšné provedení úkonu údržby je indikováno zeleným symbolem fajfky v
tlačítku.
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Po provedení všech úkonů údržby synchronizujte tablet se softwarem Xesar. Tím
se potvrdí nové stavy přístupových komponent v softwaru Xesar a resetuje se
zobrazení otevřených úkonů údržby.
Synchronizační úlohy přístupových komponent pro načtení přístupových protokolů a nastavení času u přístupových komponent lze provádět kdykoli i bez
otevřených úkonů údržby.
Deaktivujte ve filtru funkci „Skrýt úlohy synchronizace“, aby se v seznamu
úkonů údržby zobrazily přístupové komponenty pro synchronizaci.

XESAR 3.1
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5.4

Nastavení
V části Nastavení je možné vyvolat následující informace a provést následující
nastavení.
• Verze aplikace Údržba Xesar
zobrazuje aktuální verzi aplikace Údržba Xesar.
• Přenos protokolu událostí
Pokud je zaškrtávací políčko aktivováno, protokol událostí se přenese z přístupových komponent do tabletu pro všechny úlohy údržby a synchronizace. To může
vést k delšímu trvání úkonů údržby. Pokud je zaškrtávací políčko deaktivováno,
protokol událostí se přenáší pouze pro synchronizační úlohy. Protokol událostí o
 bsahuje všechny přístupy a odmítnutí přístupové komponenty a do softwaru
Xesar se přenáší prostřednictvím synchronizace tabletu nebo prostřednictvím XVN.
• Firmware přístupových komponent
zobrazuje všechny verze firmwaru přístupových komponent, které jsou na tabletu
k dispozici.

• Aktualizace verzí firmwaru
Stisknutím tlačítka Aktualizovat aktualizujete verze firmwaru na tabletu ze
serveru EVVA přes internet.
Chcete -li aktualizovat verze firmwaru, musí být tablet připojen k internetu
prostřednictvím sítě WLAN.

XESAR 3.1
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• Poslední kontrola
Datum poslední úspěšné kontroly verzí firmwaru

5.4.1

Aktualizace firmwaru
Aktualizace firmwaru zajišťují bezpečný a bezproblémový provoz systému. Umožňují
funkční vylepšení a nové funkce přístupových komponent.
Přístupové komponenty se zastaralým firmwarem se zobrazují na ovládacím
panelu.

Synchronizací tabletu se softwarem Xesar se do tabletu načtou verze firmwaru obsažené v softwaru Xesar. Pokud má přístupová komponenta starší verzi firmwaru, lze
tuto přístupovou komponentu aktualizovat aktualizací firmwaru.
Chcete -li aktualizovat firmware přístupové komponenty, vytvoří se úkon údržby,
který se zobrazí v seznamu úkonů údržby.
Propojte přístupovou komponentu s tabletem (přes kabel nebo bezdrátově pomocí
BLE).
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Úkon údržby proveďte kliknutím na tlačítko úkonu údržby.

5.4.2

Aktualizace firmwaru v montážním režimu
Pokud je přístupová komponenta v montážním režimu, lze aktualizaci firmwaru
provést i v případě, že tablet není připojen k systému.
Udržujte firmware všech přístupových komponent aktuální a vždy provádějte
aktualizace firmwaru.

Je-li k dispozici novější verze firmwaru, než která je nainstalována v softwaru X
 esar,
lze novou verzi firmwaru nahrát do tabletu v části „Nastavení“ prostřednictvím tabletu pomocí funkce Aktualizovat. K tomu musí být tablet připojen k serveru EVVA přes
internet a WLAN. Tento aktuální firmware lze podle potřeby načíst do příslušných
přístupových komponent - jak je popsáno výše. K tomu se nevytvářejí žádné úkony
údržby.
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V zobrazení „Komponenty v dosahu“ otevřete podrobné zobrazení příslušné
přístupové komponenty a proveďte aktualizaci firmwaru.

5.5

Filtr
Nastavení pro zobrazení stránek „Komponenty v dosahu“ a „Seznam úkonů údržby“
lze provést v rámci možností filtru.
• Zobrazit pouze komponenty s existujícími úkony údržby
Pokud je zaškrtávací políčko aktivováno a je provedeno skenování, zobrazí se
pouze komponenty BLE v dosahu příslušného systému a přístupové komponenty v
montážním režimu, pro které je k dispozici úkon údržby. Přístupové komponenty
jiných zařízení, které jsou také v dosahu, se nezobrazí.
Pokud mají být zobrazeny všechny dostupné přístupové komponenty v dosahu,
musí být zaškrtávací políčko deaktivováno.
• Seznam úkonů údržby
Aktivací „Zobrazit pouze otevřené úkony údržby“ zobrazíte pouze úkony údržby,
které jsou stále otevřené. Již vyřízené úkony se skryjí.
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• Skrýt úkony synchronizace
Pokud je zaškrtávací políčko aktivováno, v seznamu úkonů údržby se zobrazí
pouze přístupové komponenty s úkony údržby a přístupové komponenty s mož
nými úkony synchronizace jsou skryty.

5.6

Reset přístupové komponenty do montážního
režimu
Pokud byla ze systému odebrána přístupová komponenta v softwaru Xesar, vrátí se po
provedení příslušného úkonu údržby do montážního režimu. V tomto stavu může být
přidána na jiné přístupové místo nebo do jiného systému.
V softwaru Xesar je vadná přístupová komponenta odstraněna ze systému
pomocí „Odebrat vadnou komponentu“.
Pokud je přístupová komponenta omylem odstraněna jako vadná, je možné
ji prostřednictvím obnovení na tabletu nastavit do montážního režimu a opět
přidat do systému. Pokud je komponenta resetována prostřednictvím BLE,
pak musí být filtr „Zobrazit pouze úlohy konfigurace“ deaktivován, aby byla
komponenta nalezena pomocí BLE skenování.
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Pokud je přístupová komponenta s deaktivovanou funkcí odesílání BLE resetována do montážního režimu, aktivuje se funkce BLE.

5.7

Další zobrazení
Pokud se změní čas nebo údaje o poloze tabletu v operačním systému, pak se z
bezpečnostních důvodů smažou data uložená v tabletu a zobrazí se následující
upozornění:
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5.8

Správa dat v tabletu
Pokud se mají data ukládat i po vypnutí tabletu, aby bylo možné úkony údržby
provádět později, je třeba na hlavním panelu v části „Nastavení> Správa dat na
tabletu“ vybrat možnost „Uchovat data na tabletu“.

Pokud je zaškrtávací políčko aktivováno, data související s bezpečností zůstanou v tabletu zachována i po vypnutí tabletu.
Ujistěte se, že tablet obsluhují pouze oprávněné osoby.

5.9

Ovládání aplikace Údržba Xesar na starších
tabletech
Aplikaci Údržba Xesar lze používat také na starším tabletu, jako ARES BLE 4.2. Z
důvodu chybějících funkcí BLE a fotoaparátu však nelze provést následující činnosti:
• Bezdrátová konfigurace komponent G2.1 BLE
(tlačítko propojení je deaktivováno; je možné připojení kabelem)
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• Skenování QR kódu není možné.
(IP adresa a číslo portu pro synchronizaci tabletu se musí zadávat ručně.)

XESAR 3.1

40 / 41

www.evva.com

