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1

Inleiding
Dit document is een uittreksel van de Xesar 3.1-handleiding.
De producten of de systemen die het Xesar-systeemhandboek beschrijft, m
 ogen
alleen worden bewerkt/gebruikt door iemand die gekwalificeerd is. Gekwalificeerd
personeel is op basis van kennis in staat om bij de omgang met producten of systemen risico's te herkennen en mogelijk gevaar te vermijden.

1.1

Algemene wettelijke aanwijzingen
EVVA sluit de overeenkomst over het gebruik van Xesar af op basis van haar Algemene
Zakelijke Voorwaarden (EVVA-AGB) en haar Algemene Licentiebepalingen (EVVA-ALB)
met betrekking tot de software van het product.
De EVVA-AGB en EVVA-ALB zijn ter inzage beschikbaar op:
https://www.evva.com/be-nl/colofon/
https://www.evva.com/nl-nl/colofon/
Houd er rekening mee dat het gebruik van Xesar kan leiden tot wettelijke
verplichtingen met betrekking tot vergunningen, rapportages en registraties,
met name op het vlak van de Wet Gegevensbescherming (bv. wanneer een
systeem ontstaat dat informatie combineert), en bij gebruik in de onderneming tot het recht op inspraak van medewerkers. Verantwoordelijk voor de
rechtmatige toepassing van het product ligt geheel bij de exploitant.

De voorgaande informatie moet in overeenstemming met de in de productaansprakelijkheidswet vastgelegde aansprakelijkheid van de fabrikant voor
zijn producten aan de exploitant en gebruikers ter beschikking worden gesteld. Het niet opvolgen ervan ontslaat EVVA van haar aansprakelijkheid.
Onoordeelkundig gebruik of niet door EVVA toegestane herstellingen of modificaties,
alsook ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot storingen en zijn
derhalve verboden. Wijzigingen die niet nadrukkelijk door EVVA zijn vrijgegeven,
leiden tot het verlies van de rechten op aansprakelijkheid, garantie en afzonderlijk
overeengekomen garantievorderingen.
Houd de systeemcomponenten uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren. Gevaar voor verstikking door inslikken van kleine onderdelen.
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Aan architecten en adviserende instanties stelt EVVA alle vereiste
productinformatie beschikbaar om hun wettelijk vastgelegde informatie- en
instructieplicht volgens de productaansprakelijkheidswet na te komen.
De vakhandel en verwerkers moeten alle instructies in de EVVA-documentatie
in acht nemen den deze indien nodig ook doorgeven aan hun afnemers.
Extra informatie vindt u in de productcatalogus van EVVA:
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar

1.2

EVVA-Support
Met Xesar beschikt u over een uitgebalanceerd en gecontroleerd sluitsysteem. Wanneer u extra ondersteuning nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw
EVVA-partner.
De lijst van gecertificeerde EVVA-partners kunt u hier oproepen:
https://www.evva.com/be-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/
https://www.evva.com/nl-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/
Activeer de filteroptie “Elektronica-Partners” om gericht te zoeken naar EVVA-partners
die elektronische EVVA-sluitsystemen aanbieden en over gekwalificeerde vakkennis
beschikken.
http://support.evva.at/xesar/nl/
Algemene informatie over Xesar kunt u hier oproepen:
https://www.evva.com/be-nl/xesar
https://www.evva.com/nl-nl/xesar
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1.3

Betekenis van de symbolen
In het systeemhandboek gebruiken we voor de duidelijkheid de onderstaande
symbolen.
Symbool

Betekenis
Let op: risico op materiële schade wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.
Aanwijzingen en extra informatie
Tips en adviezen
Vermijden resp. foutmeldingen

Opties
Links
Stap bij handelingsinstructies

XESAR 3.1

7 / 41

1.4

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

1.4.1

Algemeen

#

Status

Symbool

Uitleg

1

Bevestigen / opslaan

Bevestigen of opslaan van ingevoerde
gegevens

2

Toevoegen

Toevoegen van bv. een nieuwe persoon of
montageplaats

3

Invoer verwijderen

Verwijderen van een invoer

4

Verwijderen

Verwijderen van bv. een systeem, tijdprofiel
of montageplaats

5

Bewerken

Bewerken van het systeem (Installation
Manager)

6

Applicatie opstarten

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

7

Applicatie beëindigen

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

8

downloaden

Download van bv. informatie voor technische
ondersteuning

9

Volgende

Doorgaan naar de volgende invoer

10

Laden / overdragen

Laden van de Admin-Card

11

Filteren

Weergave van mogelijke filterinstellingen van
de functie

12

Actualiseren / verbinden

Op het dashboard wordt in back-end een
taak uitgevoerd
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#

Status

Symbool

Uitleg

13

Niet geactualiseerd / wachten
op het actualiseren / update
downloaden

Er is een update beschikbaar die kan worden
gedownload

14

Zoeken

Zoeken naar een specifieke gebeurtenis

15

Uitklappen

Het weergaveveld vergroten

16

Inklappen

Het weergaveveld verkleinen

17

Ga naar

Het tabblad van de browser openen voor de
Xesar-software

18

Systeemprotocol

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

19

Gefilterd op zones

Geeft alle zones aan waarbij een persoon
over toegangsrechten beschikt

20

Gefilterd op montageplaats

Geeft alle montageplaatsen aan waarbij een
persoon over toegangsrechten beschikt

21

Gefilterd op sleutels

Geeft alle sleutels aan die aan een persoon
zijn toegewezen

22

Gefilterd op persoon

Filteren op persoon

23

Mijn profiel

Mijn gebruikersprofiel bewerken:
Beschrijving toevoegen en persoonlijk
wachtwoord veranderen

24

Weergegeven taal

Taalinstellingen veranderen

25

Weergave aantal KeyCredits

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

26

Weergave KeyCredit Lifetime

Verschijnt als KeyCredit Lifetime is ingewisseld

27

Protocol gebeurtenissen

Weergave van gebeurtenissen, bv. onder een
persoon (alle toegangsgebeurtenissen van de
persoon worden gefilterd weergegeven)
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#

Status

Symbool

Uitleg

28

Hulpteksten

Weergave van hulpteksten

29

Export van overzichten

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

30

Instelling weergave over
zichten

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

31

Back-up-knop

In de Installation Manager wordt een backup gemaakt van de systeemgegevens

32

Afmelden

Sessie beëindigen

33

Batterij vol

Batterij is vol

34

Batterijwaarschuwing

Batterij is leeg; vervang eerst de batterijen

35

Component met kabelinterface

Deurcomponenten die alleen met een kabelverbinding met de tablet gesynchroniseerd
kunnen worden

36

Component met draadloze
BLE-interface; BLE is geactiveerd

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

37

Component met draadloze
BLE-interface; BLE is uitgeschakeld

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

1.4.2
#
1

Status van sleutels
Status

Onveilig geblokkeerde sleutel

XESAR 3.1

Visualisering

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

Status

Visualisering

Uitleg

2

Opslaan geblokkeerde sleutel

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

3

Niet-bevoegde sleutel

De sleutel heeft geen rechten. Reden, bv.
de toegangsperiode werd overschreden.

4

Actueel geldig

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

5

Actueel ongeldig

De sleutel is momenteel ongeldig.

6

Actueel geldige sleutel wordt
een ongeldige sleutel bij actualisering

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

7

Actueel ongeldige sleutel
wordt een geldige sleutel bij
actualisering

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

8

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

De sleutel is momenteel ongeldig.

9

Gedeactiveerde sleutel

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

Upgrade en updates
Een upgrade naar Xesar 3.1 is alleen mogelijk vanaf Xesar 2.2- en
Xesar 3.0-systemen.
Dit geldt voor firmware en software.

Voor upgrades naar Xesar 3.1 gelden de volgende voorwaarden:
Xesar-software
Besturingssysteem van de pc: Windows 10 Pro

Xesar-tablet
WiFi is vereist

Xesar-deurcomponenten
Na het installeren moeten de Xesar-deurcomponenten
met de nieuwe firmware worden geactualiseerd

Xesar-wandlezers
Procedure bij configuratie “Besturing en twee
Xesar-wandlezers”:
Xesar-wandlezer uit het systeem demonteren en in
de oplevermodus terugzetten
Na het installeren van Xesar 3.1 de Xesar-wandlezer
in het systeem invoeren.
AdminCard
Als AdminCard moet de X2.2-kaart worden gebruikt
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Sleutels
Geen wijzigingen nodig

KeyCredits
Lifetime en tegoeden van het aantal KeyCredits worden
overgenomen.
KeyCredits Unlimited 12/36 maanden gaan verloren.

De volgende tablets zijn compatibel met Xesar 3.1:
Xesar-Tablet V2 (Acer Iconia One 7 (B1-770 en B-730HD)
Beperkte functies: geen BLE-functie, alleen kabelverbinding mogelijk
Xesar Tablet Ares BLE 4.2
Volledig functioneel, BLE en kabelverbinding
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3

Upgrade Xesar 2.2 naar Xesar 3.1
De bediening van de Xesar-software 3.1 verschilt duidelijk van de bediening
van de Xesar-software 2.2.
Wij bevelen dan ook aan om voor de overstap van Xesar 2.2 naar Xesar 3.1
een uitgebreide training in onze EVVA-academie te volgen.
Trainingsdata zijn verkrijgbaar bij EVVA Support.!
Voor de upgrade Xesar 2.2-systemen naar Xesar 3.1 moet u rekening houden met de
volgende punten

3.1

Vóór de upgrade
• Een Xesar 2.2-systeem kan alleen in dezelfde tijdzone worden geïmporteerd en
gebruikt.
• De bestaande AdminCard van uw Xesar 2.2-systeem blijft verder bruikbaar.
• De reeds bestaande sleutels zijn verder bruikbaar. Ze moeten hiervoor op het
codeerstation of bij een online-wandlezer geactualiseerd worden.
• Het aantal KeyCredits kan verder worden gebruikt.
• KeyCredit Unlimited (12 of 36 maanden) kan bij Xesar 3.1 niet meer worden
gebruikt, deze credits vervallen!
• Maak gebruik van KeyCredit Xesar Lifetime voor ongelimiteerd beheer met een
malige betaling!
• De licentie van Xesar Lifetime mag pas na de update naar Xesar 3.1 worden
ingewisseld.
• Voer alle openstaande onderhoudstaken van uw Xesar 2.2-systeem uit.
• Maak voor de zekerheid een handmatige back-up van uw Xesar 2.2-systeem.
• Maak schermafbeeldingen van de Xesar 2.2-logboeken.
Logboekgegevens kunnen niet van Xesar 2.2 in Xesar 3.1 worden overgenomen of
geïmporteerd.
• Voor een Xesar 2.2-systeem met de configuratie „Twee wandlezers met één
besturing“ moeten deze wandlezers voor de upgrade naar Xesar 3.x uit het
Xesar 2.2-systeem gedemonteerd worden om ze terug te zetten in de oplever
modus.
Na de upgrade naar Xesar 3.1 monteert u de twee wandlezers weer in het
systeem.
• De poorten die Xesar nodig heeft zijn: 8080, 1883, 8200, 9081. De firewall mag
de benodigde poorten niet blokkeren. Indien nodig kunnen de poorten achteraf
worden gewijzigd.
• Op uw Xesar-tablet moet de bestaande Xesar-onderhoudsapp worden gedeïnstalleerd. De nieuwe Xesar-onderhoudsapp 3.1 moet na de geslaagde upgrade handmatig op de Xesar-tablet worden geïnstalleerd (zie hoofdstuk „Handmatig deïnstalleren en installeren van de Xesar-onderhoudsapp“).
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• Bij het importeren van een Xesar 2.2-systeem met een autorisatieprofiel „Brandweer“ in Xesar 3.1 kan het gebeuren dat er in Xesar 3.0 nog een ander autorisatieprofiel voor de brandweer wordt aangemaakt. In dit geval moet een van deze twee
autorisatieprofielen voor de brandweer handmatig worden verwijderd.
• Nadat een Xesar 2.2-systeem is geïmporteerd in Xesar 3.1, mogen de componenten niet meer met het Xesar 2.2-systeem worden gesynchroniseerd en mag verder
alleen nog met Xesar 3.1 worden gewerkt.
• Na de upgrade worden voor alle componenten onderhoudstaken voor de firmwareupdate aangemaakt. Daarbij wordt de actuele firmware van de componenten voor
Xesar 3.1 met de Xesar-tablet samen met de actuele Xesar-onderhoudsapp doorgegeven aan de componenten.
• Voer deze onderhoudstaken voor de correcte werking van het systeem zo snel
mogelijk na de upgrade uit.

3.2

Upgradehandleiding Xesar 2.2 naar Xesar 3.1
Installeer de nieuwe Xesar 3.1 Installation Manager (zie installatiehandleiding
Xesar 3.1).
Steek de AdminCard van uw Xesar 2.2-systeem in het codeerstation.
Kies in de Xesar 3.1 Installation Manager onder pc-systemen „Herstel/Importeren“
Laad het databasebestand van uw Xesar 2.2-systeem en volg de aanwijzingen.
Het Xesar 2.2 databasebestand vindt u onder:
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<Nummer van de AdminCard>
Na de geslaagde upgrade vindt u uw installatie onder pc-systemen.
Voor hulp en meer informatie kunt u contact opnemen met uw EVVA-partner
of het technische bureau van EVVA.
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4

Upgradehandleiding van een
Xesar 3.0-pc-systeem naar
Xesar 3.1
Voor Xesar 3.0-systemen op een server neemt u voor de update contact op
met uw EVVA-support
Weergave Xesar-systemen op pc:
Hier worden pc-systemen weergegeven en beheerd die met de nieuwe Installation
Manager zijn geïnstalleerd. PC-systemen kunnen vanuit de weergave Serversystemen
naar de weergave pc-systemen worden verplaatst.
Weergave Xesar-systemen op server:
de weergave is identiek aan die van de Xesar 3.0 Installation Manager. Hier worden
systemen weergegeven die door Xesar 3.0 zijn geactualiseerd.

4.1

Updatestappen op de pc:
Maak in de aanwezige Installation Manager via een handmatige back-up een
actueel back-up bestand aan.
Beëindig de oude Installation Manager.
Installeer de nieuwe Installation Manager.
Steek de AdminCard van uw Xesar 3.0-systeem in het codeerstation.
U vindt uw Xesar-systeem onder Serversystemen.
Verwijder het systeem in de weergave Serversystemen.
Ga terug naar de startpagina van de nieuwe Installation Manager.
Klik in de weergave pc-systemen op Herstellen/Importeren en importeer het
laatste back-upbestand van het Xesar 3.0-systeem.
Volg de installatie-instructies.
Na de geslaagde update vindt u uw systeem onder pc-systemen.
Het verdere beheer van uw systeem vindt plaats onder de weergave pc-systemen.
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4.2

Updatestappen op de tablet
Deïnstalleer op uw Xesar-tablet de bestaande Xesar-onderhoudsapp.
Installeer de nieuwe Xesar-onderhoudsapp 3.1 na de geslaagde update handmatig op de Xesar-tablet (zie hoofdstuk “Handmatig deïnstalleren en installeren van
de Xesar-onderhoudsapp”).
Onder Xesar 3.1 is de lokale Docker-installatie niet meer nodig en kan na een
geslaagde update worden gedeïnstalleerd.

Voor hulp en meer informatie kunt u contact opnemen met uw EVVA-partner
of het Technische Bureau van EVVA.
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5

Xesar-onderhoudsapp
Deze handleiding beschrijft de bediening van de Xesar-onderhoudsapp op de tablet
ARES BLE 4.2. voor de configuratie van Xesar-deurcomponenten met Bluetooth Low
Energy-communicatie-interface, evenals oudere deurcomponenten met USB-interface.
Wanneer de Xesar-onderhoudsapp op een oudere tablet dan ARES BLE 4.2
wordt gebruikt, is de gebruikersinterface anders. (Zie hoofdstuk “Bediening
van de Xesar-onderhoudsapp op oudere Xesar-tablets”.)

5.1

Xesar-onderhoudsapp starten
Na het inschakelen van een nieuwe tablet verschijnt het startscherm met de selectie
voor de gewenste app voor Xesar 2.2- of Xesar 3.x-installaties.

Kies de overeenkomstige Xesar-onderhoudsapp voor de Xesar-versie van uw
installatie.
Vanaf Xesar 3.1:
zorg ervoor dat Bluetooth en de locatiezoekfunctie op uw tablet en de Xesar-
onderhoudsapp geactiveerd en toegestaan zijn. Bovendien moet de tablet zich in
het gedeelde WiFi-netwerk met de installatie-PC bevinden.
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Veeg het scherm van onder naar boven om naar de weergave van alle geïnstalleerde apps op de tablet te gaan.

Klik op het Xesar-icoon

XESAR 3.1

om de Xesar-onderhoudsapp te starten.
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De startpagina van de Xesar-onderhoudsapp bevat de volgende bedienings- en weergavegedeelten:
• Kopregel:
• Filterknop
• Instellingen
• Knop voor afmelden (logout)
• Informatieregel
• Tabregel van de twee weergavepagina's
• Lijst van de deurcomponenten binnen bereik
• Overzicht van de onderhoudstaken
• Weergave- en functieveld
• Knop voor synchroniseren met de Xesar-software

Gele knoppen zijn aanbevolen actieknoppen.
Witte knoppen zijn mogelijke actieknoppen.
Grijze knoppen zijn uitgeschakelde knoppen.
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5.2

Tablet met de Xesar-software verbinden
Om onderhoudstaken te kunnen uitvoeren, moet de tablet met de Xesar-software
worden verbonden.
Druk op de knop Synchroniseren met Xesar-software. U komt terecht op de
inlogpagina.
Voor een succesvolle login zijn de volgende gegevens nodig:
• Naam:
Xesar-tablet (vooringesteld)
De naam kan vrij worden gekozen, maximaal 50 tekens.
• Gebruikersnaam en wachtwoord:
toegangsgegevens van de gebruiker in de Xesar-software.
Om de tablet met de installatie te verbinden, moeten beide zich in hetzelfde
WiFi-netwerk bevinden.
Bij het gebruik van meerdere tablets in één installatie moet elke tablet een
eigen naam hebben.

Om de tablet met de installatie te verbinden, moeten in de velden “Xesar-server” en
“Poort” het IP-adres en de poort (standaard 8080) van de installatie worden ingevoerd.
Een eenvoudigere mogelijkheid is om het IP-adres van de server en het
poortadres met behulp van een QR-code door te geven.
Klik op de knop QR-code
Leg met de camera van de tablet de QR-code op de tabletpagina van de
Xesar-software vast.
De juiste gegevens worden automatisch in de login overgenomen.

Na het uitloggen en opnieuw inloggen blijven alle gegevens behouden, behalve het wachtwoord van de gebruiker.

XESAR 3.1

21 / 41

QR-code met IP-adressen en poortadressen op de dashboardpagina op de Xesar-
tablet:
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Om de QR-code met de tabletcamera te gebruiken, moet het opnemen van foto's en
video's op de tablet zijn toegestaan.

Druk op de knop QR-code en richt de camera van de tablet op de QR-code in de
tegel “Xesar-tablet” op de dashboardpagina. Het IP-adres en de poort van de installatie worden automatisch in de betreffende velden overgenomen.
Klik op Aanmelden
Als alle invoervelden, inclusief wachtwoord, zijn ingevuld, wordt de knop “Aanmelden” actief.
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Na een succesvolle authentificatie van de tablet begint de synchronisatie met de
installatie. Daarbij worden de onderhoudstaken naar de tablet overgedragen.
Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van de omvang en de hoeveelheid
gegevens.

Wanneer u in de installatie montageplaatsen in zones verdeeld hebt, verschijnt de
keuzemogelijkheid van de zones voor het uitvoeren van de betreffende onderhoud
staken.
U kunt een of meer zones selecteren.
Als u geen zones in de installatie hebt ingesteld,
worden alle onderhoudstaken zonder zoneselectie
weergegeven.
Het deel “Installatie” omvat alle zones en alle montageplaatsen. Bij de keuze “Installatie” worden alle
onderhoudstaken van de installatie weergegeven.
De naam van de geselecteerde zone of het aantal
geselecteerde zones worden in de kopregel weergegeven.
Bevestig de selectie met Verder.
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5.3

Onderhoudstaken
Na het synchroniseren met de Xesar-software wordt de lijst met alle openstaande
onderhoudstaken in het weergave- en functievenster weergegeven.

Veeg op het scherm naar rechts of klik op de paginakop Componenten binnen
bereik om naar het functievenster van de “Componenten binnen bereik” te gaan.
Hier kunt u de open onderhoudstaken uitvoeren na het verbinden met de deurcomponenten.
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Klik op de betreffende knop Verbinden om de tablet met alle Bluetooth-componenten
binnen bereik of met de met een kabel
aangesloten deurcomponenten te verbinden.

5.3.1

Verbinden met Bluetooth-componenten
Druk op de knop Bluetooth (BLE) Verbinden
om de tablet met alle
BLE-componenten binnen bereik te verbinden. Wanneer u voor het eerst op de
knop BLE Verbinden drukt, wordt de locatie opgevraagd en moet u dit toestaan.
Het zend- en ontvangstbereik tussen de tablet en de BLE-componenten is
afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden en bedraagt enkele meters.
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5.3.2

Weergave van de verbonden Bluetooth-componenten
binnen bereik
Hier vindt u de volgende functies en informatie:

  

 



 Pijlknop
opent en sluit het extra veld.
 Componentensymbool
geeft het componenttype van de montageplaats aan.
 Naam van de montageplaats
wordt weergegeven wanneer de deurcomponent in de installatie is ingebouwd.
Wanneer de deurcomponent in de oplevermodus is, wordt “Component” weerge
geven.
 ID van de montageplaats
wordt weergegeven wanneer de deurcomponent in de installatie is ingebouwd. Bij
deurcomponenten in de oplevermodus kan deze niet worden weergegeven.
 Batterijsymbool
geeft de batterijstatus van de deurcomponent aan ( “Batterij vol” of
“Batterij
bijna leeg”). Als de deurcomponent “Batterij bijna leeg” weergeeft, moeten de
batterijen onmiddellijk worden vervangen. (Zie ook het hoofdstuk “Signalen van de
gebeurtenissen”).
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Wanneer het signaal “Batterij bijna leeg” voor het eerst wordt weergegeven, zijn er
in een periode van 4 weken nog maximaal 1.000 openingen mogelijk. Het aantal
openingen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en kan dienovereenkomstig ook minder bedragen.
Als de batterijen niet worden vervangen en de batterijen leeg zijn, kan de deurcomponent alleen worden geopend met de optionele noodstroomadapter en een
sleutel met toegangsrecht algemene hoofdsleutel.
 Identificatieknop
Door op de identificatieknop te klikken, worden een optisch en een akoestisch
signaal bij de betreffende deurcomponent geactiveerd. Daarmee kan de gewenste
deurcomponent eenduidig worden geïdentificeerd.
 Onderhoudstaakknop
Door op de onderhoudstaakknop te klikken, wordt de betreffende onderhoudstaak
gestart. Als er meerdere BLE-componenten met onderhoudstaken met de tablet
zijn verbonden, kunnen alle taken worden geactiveerd door op de betreffende knop
te klikken.
De onderhoudstaken worden in de volgorde van selectie uitgevoerd.
Als een onderhoudstaak in de wachtrij niet moet worden uitgevoerd, kan deze uit
de voorselectie worden verwijderd door op het symbool “x” te klikken. Alle andere
onderhoudstaken worden uitgevoerd.
Tijdens het uitvoeren van een onderhoudstaak zijn alle knoppen uitgeschakeld en dus grijs.
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Gebruik de pijlknop om het extra veld te openen en meer informatie en functies
weer te geven. Hier vindt u de huidige firmwareversie van de deurcomponent en
de knop om de firmware te updaten als er een nieuwere versie beschikbaar is op
de tablet, evenals de knop om de deurcomponent te resetten. (Zie ook het hoofdstuk “Firmware-update”.)

5.3.3

Deurcomponent toevoegen
Wanneer een deurcomponent aan de installatie moet worden toegevoegd, worden de
mogelijke montageplaatsen voor het toevoegen weergegeven.
Selecteer de gewenste montageplaats en druk op Uitvoeren.
Voor identificatie kan de deurcomponent worden bediend met de identificatieknop.
De betreffende deurcomponent zendt een akoestisch en optisch signaal uit.
Om een nieuwe deurcomponent aan de installatie toe te voegen, moet de
pincode worden ingevoerd.
De viercijferige pincode kan vrij worden geconfigureerd in de Xesar-software
onder “Instellingen”.
U kunt de pincode ook uitschakelen.
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5.3.4

Configuratie met meerdere componenten
Om het onderhoud sneller te kunnen uitvoeren, selecteert u alle onderhoudstaken
voor de componenten binnen bereik. Deze onderhoudstaken worden uitgevoerd in de
volgorde waarin ze zijn geselecteerd.
U kunt de geselecteerde onderhoudstaken uit de volgorde verwijderen door er nogmaals op te klikken. Deze wordt niet uitgevoerd en blijft als “open onderhoudstaak”
bestaan.
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Als er geen BLE-componenten binnen bereik zijn, wordt het volgende scherm weergegeven nadat u op de knop BLE verbinden hebt gedrukt

5.3.5

Verbinden met een kabel-deurcomponent
Verbind de tablet en een deurcomponent met de USB-kabel
Druk op de knop Kabel Verbinden
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Voer vervolgens de onderhoudstaak uit.
Het succesvol uitvoeren van de onderhoudstaak wordt aangegeven door het
groene vinkje in de knop.

Synchroniseer de tablet met de Xesar-software nadat u alle onderhoudstaken
hebt uitgevoerd. Hierdoor worden de nieuwe statussen van de deurcomponenten
in de Xesar-software bevestigd en wordt de weergave van de open onderhoud
staken gereset.
Synchronisatietaken van de deurcomponenten voor het ophalen van toegangslogs en het instellen van de tijd in de deurcomponenten kunnen op elk gewenst moment worden uitgevoerd, zelfs zonder open onderhoudstaken.
Deactiveer de functie “Sync-taken verbergen” in de filter, zodat in de lijst met
onderhoudstaken de deurcomponenten voor synchronisatie worden weergegeven.
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5.4

Instellingen
Onder Instellingen kan de volgende informatie worden opgeroepen en instellingen
worden uitgevoerd.
• Versie van de Xesar-onderhoudsapp
geeft de huidige versie van de Xesar-onderhoudsapp weer.
• Overdracht van gebeurtenissenprotocol
Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het gebeurtenissenprotocol van de
deurcomponenten naar de tablet overgedragen voor alle onderhouds- en synchronisatietaken. Dit kan leiden tot een langere duur van de onderhoudstaken. Als het
selectievakje is uitgeschakeld, wordt het gebeurtenissenprotocol alleen bij synchronisatietaken overgedragen. Het gebeurtenissenprotocol bevat alle toegangen
en weigeringen van de deurcomponent en wordt via tabletsynchronisatie of XVN
doorgegeven aan de Xesar-software.
• Deurcomponenten-firmware
toont alle op de tablet aanwezige firmwareversies van de deurcomponenten.

• Firmwareversies actualiseren
Druk op Actualiseren om de firmwareversies op de tablet via internet van de
EVVA-server te actualiseren.
Voor het actualiseren van de firmwareversies is een internetverbinding van
de tablet via WiFi nodig.
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• Laatste controle
Datum van de laatste succesvolle controle van de firmwareversies

5.4.1

Firmware-update
Firmware-updates garanderen een veilige en probleemloze werking van de installatie.
Ze maken functionele verbeteringen en nieuwe functies van de deurcomponenten
mogelijk.
Deurcomponenten met verouderde firmware worden op het dashboard weergegeven.

Door de tablet met de Xesar-software te synchroniseren, worden de firmwareversies
in de Xesar-software op de tablet geladen. Als een deurcomponent een oudere firmwareversie heeft, kan deze deurcomponent met een firmware-update geactualiseerd
worden.
Om de firmware van een deurcomponent bij te werken, wordt een onderhoudstaak
aangemaakt en in de lijst met onderhoudstaken weergegeven.
Verbind de deurcomponent met de tablet (via kabel of draadloos met behulp van
BLE).
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Voer de onderhoudstaak uit door op de knop Onderhoudstaak te klikken.

5.4.2

Firmware-update in de oplevermodus
Als een deurcomponent zich in de oplevermodus bevindt, kan een firmware-update
ook worden uitgevoerd als de tablet niet met een installatie is verbonden.
Houd de firmware van alle deurcomponenten up-to-date en voer altijd firmware-updates uit.

Als er een nieuwere firmwareversie beschikbaar is dan de versie die in de Xesar-software is geïnstalleerd, dan kan de nieuwe firmwareversie op de tablet worden geladen
onder “Instellingen” via Update. Hiervoor moet de tablet via WiFi over het internet
met de EVVA-server verbonden zijn. Deze actuele firmware kan desgewenst - zoals
hierboven beschreven - op de betreffende deurcomponenten worden geladen. Hiervoor worden geen onderhoudstaken aangemaakt.
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In de weergave “Componenten binnen bereik” klapt u de detailweergave van de
betreffende deurcomponent open en voert u de firmware-update uit.

5.5

Filter
Onder de filteropties kunnen instellingen voor de weergaven van de pagina's “Componenten binnen bereik” en “Lijst met onderhoudstaken” worden uitgevoerd.
• Alleen componenten met beschikbare onderhoudstaken weergeven
Als het selectievakje is ingeschakeld en een scan wordt uitgevoerd, worden alleen
de BLE-componenten binnen bereik van de betreffende installatie en deurcomponenten in de oplevermodus weergegeven waarvoor een onderhoudstaak bestaat.
Deurcomponenten van andere systemen die ook binnen bereik zijn, worden niet
weergegeven.
Als alle beschikbare deurcomponenten binnen bereik moeten worden weergegeven,
moet het selectievakje worden uitgeschakeld.
• Lijst met onderhoudstaken
Activeer “Alleen uitstaande onderhoudstaken weergeven” om alleen de onder
houdstaken weer te geven die nog open staan. Taken die al zijn voltooid worden
verborgen.
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• Sync-taken verbergen
Als het selectievakje is ingeschakeld, worden in de lijst met onderhoudstaken
alleen deurcomponenten met onderhoudstaken weergegeven en worden deurcomponenten met mogelijke synchronisatietaken verborgen.

5.6

Een deurcomponent resetten in de oplever
modus
Als een deurcomponent in de Xesar-software uit de installatie is verwijderd, wordt
deze na het uitvoeren van de betreffende onderhoudstaak gereset in de oplever
modus. In deze toestand kan deze op een andere montageplaats of in een andere
installatie worden toegevoegd.
Een defecte deurcomponent wordt in de Xesar-software met “Defecte component verwijderen” uit de installatie verwijderd.
Als een deurcomponent per vergissing als defect wordt verwijderd, kan deze
met een reset op de tablet in de oplevermodus worden gezet en weer aan de
installatie worden toegevoegd. Als de component via BLE wordt gereset, dan
moet de filter “Alleen configuratietaken weergeven” gedeactiveerd worden,
zodat de component via BLE-scan gevonden wordt.

Als een deurcomponent met gedeactiveerde BLE-zendfunctie in de oplevermodus wordt gereset, wordt de BLE-functie geactiveerd.
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5.7

Overige weergaven
Als de tijd of de locatiegegevens van de tablet in het besturingssysteem worden gewijzigd, worden om veiligheidsredenen de op de tablet opgeslagen gegevens gewist
en wordt het volgende bericht weergegeven:
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5.8

Beheer van de gegevens op de tablet
Als gegevens opgeslagen moeten blijven nadat de tablet is uitgeschakeld voor het
later uitvoeren van onderhoudstaken, moet dit worden geselecteerd op het dashboard
onder “Instellingen > Beheer van de gegevens op de tablet” “Gegevens op tablet
bewaren”.

Als het selectievakje is ingeschakeld, worden veiligheidsrelevante gegevens
op de tablet bewaard, zelfs nadat deze is uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat de tablet alleen door bevoegde personen wordt bediend.

5.9

Bediening van de Xesar-onderhoudsapp op
oudere tablets
De Xesar-onderhoudsapp kan ook op een oudere tablet, ARES BLE 4.2, worden gebruikt. Door het ontbreken van de BLE- en camerafuncties zijn de volgende acties
echter niet uitvoerbaar:
• Draadloze configuratie van G2.1 BLE-componenten
(Verbinden-knop is uitgeschakeld; verbinding via kabel is mogelijk)
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• QR-code scannen is niet mogelijk.
(Het IP-adres en poortnummer voor de synchronisatie van de tablet moeten
handmatig worden ingevoerd.)
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