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Stopka redakcyjna

Kod produktu: I.AN.INS.X.UPD.R2-2.R3-1.SPL | 23R1

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

Wydawca 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Za treść odpowiedzialna jest firma 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

W momencie publikacji nowego podręcznika niniejsze wydanie przestaje obowiązywać.

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

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

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

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

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

Ten dokument jest fragmentem instrukcji systemu Xesar 3.1.

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

1.1 Ogólne wskazówki prawne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Wsparcie firmy EVVA

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

Listę certyfikowanych partnerów EVVA można znaleźć tutaj:

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

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

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

Ogólne informacje o systemie Xesar można znaleźć tutaj:

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

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

W podręczniku systemowym stosuje się wymienione znaki dla lepszego obrazowania:

Symbol Znaczenie

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

Wskazówki i dodatkowe informacje

Porady i rekomendacje

Unikanie błędów i komunikaty o błędach

Opcje

Linki

Krok w instrukcjach roboczych



XESAR 3.1 8 / 41

1.4 Objaśnienie symboli w oprogramowaniu Xesar

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

1.4.1 Ogólnie

# Stan Symbol Objaśnienie

1 Potwierdź / zapisz Potwierdzenie lub zapis danych

2 Dodaj Dodawanie np. nowej osoby lub punktu 
 instalacji

3 Odrzuć wpis Odrzucenie wpisu

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

5 Edytuj Edycja instalacji (Menedżer instalacji)

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

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

8 Pobierz Pobieranie np. informacji o pomocy 
 tech nicznej

9 Dalej Przejście do następnego wpisu

10 Ładuj / przenieś Ładowanie karty administratora

11 Filtruj Wyświetlanie ustawień filtra dostępnych dla 
danej funkcji

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

13 Nie zaktualizowano / czekanie 
na aktualizację / pobieranie 
aktualizacji

Dostępna jest aktualizacja i można ją pobrać

14 Poszukiwanie Szukanie specjalnego wpisu dotyczącego 
zdarzenia

15 Rozwiń Rozszerzenie pola widzenia

16 Zwiń Zredukowanie pole widzenia

17 Idź do Otwieranie okna przeglądarki oprogramowa-
nia Xesar

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

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

20 Filtrowanie wg punktu insta-
lacji

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

21 Filtrowanie wg nośników do-
stępowych

Wskazuje wszystkie nośniki dostępowe, które 
są przyporządkowane danej osobie

22 Filtrowanie według osób Filtrowanie według osób

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

24 Wyświetlany język Zmiana ustawień językowych

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

26 Wskaźnik KeyCredit Lifetime Wyświetlany, gdy został wykorzystany 
 KeyCredit Lifetime

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

28 Teksty pomocy

 

Wyświetlanie tekstów pomocy
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# Stan Symbol Objaśnienie

29 Eksport list

 

Eksport wyświetlonej listy jako pliku csv lub 
xls

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

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

32 Wyloguj Zakończ sesję

33 Bateria w pełni naładowana Bateria jest całkowicie naładowana

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

35 Komponent z interfejsem ka-
blowym

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

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

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

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

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

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

# Stan Wizualizacja Objaśnienie

1 Niepewnie zablokowany nośnik 
identyfikacji  

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

2 Bezpiecznie zablokowany no-
śnik identyfikacji

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

3 Nieuprawniony nośnik identy-
fikacji

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

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

5 Aktualnie nieważny Nośnik identyfikacji jest aktualnie 
 nieważny.

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

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

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

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

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

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

9 Bezpiecznie zablokowany 
 nośnik identyfikacji

Nośnik identyfikacji został dezaktywo-
wany, nie istnieją niepewne  miejsca 
 instalacji i kalendarz nie ma już 
 zna czenia.
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2 Aktualizacja i uaktualnienie wersji

Zmiana wersji na Xesar 3.1 jest możliwa tylko w systemach z wersją Xesar 
2.2 i Xesar 3.0.

Dotyczy to oprogramowania użytkowego!

W przypadku aktualizacji do wersji Xesar 3.1 spełnione muszą być następujące 
 warunki:

Oprogramowanie Xesar  
- system operacyjny komputera PC: Windows 10 Pro

Tablet Xesar 
wymagany jest WLAN (sieć lokalna) 

Komponenty dostępu Xesar 
Po instalacji komponenty dostępu systemu Xesar muszą 
zostać uaktualnione za pomocą nowego oprogramowania

Czytniki naścienne Xesar 
Procedura w przypadku układu „Centralka sterująca i 
dwa czytniki naścienne Xesar”:

 Wymontuj czytnik ścienny Xesar z systemu i prze-
staw go w tryb fabryczny.

.  Po zainstalowaniu wersji Xesar 3.1 czytniki naścienne 
Xesar należy zamontować w systemie.

Karta administratora 
 Jako karty administratora należy użyć karty X2.2
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Nośniki dostępowe 
Nośniki z systemów X2.2 po aktualizacji muszą zostać 
zaktualizowane na czytniku naściennym online lub stacji 
kodującej.

Jednostki KeyCredit 
Posiadane ilości KeyCredit oraz lifetime zostaną 
 zachowane.

KeyCredits Unlimited na 12/36 miesięcy zostaną 
 utracone.

System Xesar 3.1 obsługuje następujące tablety:

Tablet Xesar V2 (Acer Iconia One 7 (B1-770 i B-730HD) 
Ograniczone funkcje: brak funkcji BLE, możliwe tylko połączenie kablowe

TabletXesar Ares BLE 4.2 Pełna funkcjonalność, BLE i połączenie kablowe 
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3 Uaktualnienie z wersji Xesar 2.2 
do Xesar 3.1

Obsługa oprogramowania Xesar 3.1 różni się znacznie od obsługi oprogramo-
wania Xesar 2.2.  
Dlatego zalecamy, aby przed przejściem z wersji Xesar 2.2 na Xesar 3.1 
 odbyć gruntowne szkolenie w naszej Akademii EVVA. 
Terminy szkoleń można uzyskać w Dziale Wsparcia Technicznego EVVA!

W przypadku uaktualnienia instalacji Xesar 2.2 do Xesar 3.1 należy uwzględnić nastę-
pujące zagadnienia:

3.1 Przed uaktualnieniem

• System Xesar 2.2 może być importowany i używany tylko w tej samej strefie 
 czasowej.

• Istniejąca karta administratora (AdminCard) systemu Xesar 2.2 może być nadal 
używana.

• Istniejące już nośniki dostępowe mogą być dalej używane. W tym celu należy je 
zaktualizować na stacji kodującej lub czytniku naściennym online.

• Jednostki KeyCredit mogą być dalej wykorzystywane.
• W systemie Xesar 3.1 KeyCredit Unlimited (12 lub 36 miesięcy) nie mogą być dalej 

używane  - przepadają!
• W celu nieograniczonego korzystania w ramach jednorazowej płatności należy sko-

rzystać z wariantu KeyCredit Xesar Lifetime!
• Licencję Xesar Lifetime można aktywować dopiero po aktualizacji do wersji Xesar 

3.1. 
• Należy wykonać wszystkie otwarte zadania konserwacyjne systemu Xesar 2.2. 
• Dla bezpieczeństwa należy wykonać ręczną kopię bezpieczeństwa systemu 

 Xesar 2.2.
• Należy wykonać zrzuty ekranu z protokołów zdarzeń Xesar 2.2.  

Dane protokołu zdarzeń z wersji Xesar 2.2 nie mogą być przeniesione ani importo-
wane do Xesar 3.1. 

• Jeżeli używasz systemu Xesar 2.2 w układzie „Dwa czytniki naścienne Xesar z 
 jedną jednostką sterującą”, przed uaktualnieniem do wersji Xesar 3.0 należy te 
czytniki wymontować z systemu i ustawić na tryb fabryczny  
Po uaktualnieniu do wersji Xesar 3.1 oba czytniki naścienne należy ponownie 
 zamontować w systemie.

• Porty potrzebne do obsługi systemu Xesar to: 8080, 1883, 8200, 9081. Zapora sie-
ciowa  (firewall) nie może blokować wymaganych portów. W razie potrzeby porty 
można później zmienić. 
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• Z tabletu Xesar należy odinstalować istniejącą aplikację serwisową Xesar. Nowa 
aplikacja serwisowa Xesar 3.1 po pomyślnej aktualizacji musi zostać ręcznie zains-
talowana na tablecie Xesar (patrz: Rozdział „Ręczna deinstalacja i instalacja apli-
kacji serwisowej Xesar”).

• Jeżeli system Xesar 2.2 zostanie zaimportowany do systemu Xesar 3.1 z profilem 
uprawnień „Straż pożarna”, może się zdarzyć sytuacja, że w systemie Xesar 3.0 
zostanie utworzony kolejny profil uprawnień dla Straży pożarnej. W takim przypad-
ku, jeden profil Straży pożarnej trzeba usunąć ręcznie.

• Po zaimportowaniu instalacji Xesar 2.2 do Xesar 3.1, komponenty nie będą już 
zsynchronizowane z instalacją Xesar 2.2 i działać będą tylko z Xesar 3.1.

• Po uaktualnieniu zostaną utworzone zadania konserwacyjne dla wszystkich kom-
ponentów, służące aktualizacji oprogramowania. Bieżąca wersja oprogramowania 
komponentów systemu Xesar 3.1 zostanie przeniesiona za pomocą tabletu Xesar i 
aktualnej aplikacji serwisowej Xesar na komponenty.

• Aby zapewnić bezpieczeństwo działania systemu, wspomniane zadania konserwa-
cyjne należy wykonać możliwie jak najszybciej po aktualizacji. 

3.2 Aktualizacja z wersji Xesar 2.2 do Xesar 3.1

 Zatrzymaj system Xesar 2.2.
 Zainstaluj nowy Menedżer Instalacji Xesar 3.1 (patrz: Instrukcja instalacji 

 Xesar 3.1).
 Włóż kartę administratora (AdminCard) systemu Xesar 2.2 do stacji kodowania.
 W Menedżerze Instalacji Xesar 3.1, w sekcji Systemy Komputerowe, należy wy-

brać „Przywróć/Importuj”.
 Należy załadować plik bazy danych instalacji Xesar 2.2 i postępować zgodnie z 

instrukcjami. Plik bazy danych Xesar 2.2 znajduje się na ścieżce:  
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<Nummer der Admin-Karte>.

Po pomyślnej aktualizacji, system można znaleźć w sekcji Systemy Komputerowe.

W sprawie pomocy i dalszych informacji, należy się zwróć do lokalnego part-
nera EVVA lub Działu Wsparcia Technicznego EVVA.
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4 Instrukcja uaktualnienia systemu 
PC Xesar 3.0 do  wersji   Xesar 3.1

W przypadku systemów Xesar 3.0 na serwerze, przed aktualizacją należy się 
zwróć do Działu Wsparcia Technicznego EVVA

Widok systemów (instalacji) Xesar na komputerze PC: 
Tutaj są wyświetlane i zarządzane Systemy Komputerowe, które zostały zainstalowane 
przy użyciu nowego Menedżera Instalacji. Systemy Komputerowe można przesunąć z 
widoku Systemy Serwerowe do widoku Systemy Komputerowe.

Widok systemów (instalacji) Xesar na serwerze: 
Wskazanie jest takie samo, jak w Menedżerze Instalacji Xesar 3.0. Tutaj wyświetlane 
są instalacje, zaktualizowane przez system Xesar 3.0.

4.1 Etapy aktualizacji na komputerze:

 W istniejącym Menedżerze Instalacji, za pomocą ręcznej kopii bezpieczeństwa, 
należy utworzyć aktualny plik kopii zapasowej. 

 Zamknij poprzednią wersję Menedżera instalacji.
 Zainstaluj nowego Menedżera Instalacji.
 Włóż kartę administratora (AdminCard) systemu Xesar 3.0 do stacji kodującej.

System Xesar można znaleźć w sekcji Systemy Serwerowe.

 Usuń system w widoku Systemów Serwerowych.
 Należy wróć do strony startowej nowego Menedżera Instalacji. 
 W widoku Systemy Komputerowe należy kliknąć Przywróć/Importuj i zaimporto-

wać ostatni plik kopii zapasowej systemu Xesar 3.0.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Po pomyślnej aktualizacji system znajdzie się w sekcji Systemy Komputerowe.
Dalsze zarządzanie instalacją odbywa się w widoku Systemy Komputerowe.
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4.2 Kroki aktualizacji na tablecie

 Odinstaluj na tablecie Xesar istniejącą aplikację serwisową Xesar.

 Po pomyślnej aktualizacji, zainstaluj ręcznie nową aplikację serwisową Xesar 3.1 
na tablecie Xesar (patrz: Rozdział „Ręczne odinstalowanie i instalacja aplikacji 
serwisowej Xesar”).

W systemie Xesar 3.1 lokalna instalacja oprogramowania Docker nie jest już 
potrzebna i po pomyślnej aktualizacji można go odinstalować. 

W sprawie pomocy i dalszych informacji należy zwrócić się do lokalnego 
 partnera EVVA lub Działu Wsparcia Technicznego EVVA.
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5 Aplikacja serwisowa Xesar

Niniejsza instrukcja opisuje obsługę aplikacji serwisowej Xesar na tablecie ARES 
BLE 4.2. do konfiguracji komponentów dostępowych Xesar z interfejsem komunika-
cyjnym Bluetooth Low Energy, a także starszych komponentów dostępowych z inter-
fejsem USB.

Jeśli aplikacja serwisowa Xesar jest użytkowana na starszym tablecie jako 
ARES BLE 4.2, interfejs użytkownika jest inny. (Patrz rozdział „Obsługa 
 aplikacji serwisowej Xesar na starszych tabletach Xesar”).

5.1 Uruchamianie aplikacji serwisowej Xesar

Po włączeniu nowego tabletu pojawi się ekran startowy. za pomocą wyboru żądanej 
aplikacji dla systemów Xesar 2.2 lub Xesar 3.x.

 Należy wybrać aplikację serwisową Xesar w wersji odpowiedniej do danej 
 insta lacji.

 Od wersji Xesar 3.1: 
należy się upewnić, czy funkcja Bluetooth i odczyt lokalizacji na tablecie oraz 
 aplikacja serwisowa Xesar są aktywowane i dopuszczone. Ponadto tablet musi 
znajdować się we wspólnej lokalizacji WLAN z komputerem systemowym.
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 Aby przejść do widoku wszystkich zainstalowanych aplikacji na tablecie, należy 
przesuwać palcem po ekranie od dołu do góry.

 

 Kliknij ikonę Xesar , aby uruchomić aplikację serwisową Xesar. 
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Strona startowa aplikacji serwisowej Xesar zawiera następujące obszary obsługi i 
 wyświetlania:

• Nagłówek: 
• Przycisk filtra 
• Ustawienia
• Przycisk wylogowania (Logout)

• Wiersz informacji
• Linia zakładek na obu stronach widoku

• Lista komponentów dostępowych w zasięgu
• Lista zadań konserwacyjnych

• Pole wyświetlania i funkcji
• Przycisk do synchronizacji z oprogramowaniem Xesar

 

Żółte przyciski są zalecanymi przyciskami, które można aktywować. 
Białe przyciski umożliwiają działanie. 
Szare przyciski są nieaktywne.
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5.2 Połączenie tabletu z oprogramowaniem Xesar

Aby móc wykonywać zadania konserwacyjne, tablet musi być połączony z oprogramo-
waniem Xesar. 

 Należy nacisnąc przycisk synchronizacji z oprogramowaniem Xesar. Nastąpi 
przejście do strony logowania.

Aby logowanie zakończyło się pomyślnie, należy wprowadzić następujące dane:

• Nazwa: 
Tablet Xesar (domyślny) 
 Nazwę można wybrać dowolnie, maksymalnie 50 znaków.

• Nazwa użytkownika i hasło: 
dane dostępowe użytkownika w oprogramowaniu Xesar.

W celu połączenia tabletu z instalacją oba te komponenty muszą znajdować 
się w tej samej sieci WLAN

W przypadku używania kilku tabletów w ramach jednego systemu każdy 
 tablet musi mieć własną nazwę.

W celu połączenia tabletu z instalacją należy w polach „Serwer Xesar” i „Port” wpro-
wadzić adres IP i port (standard 8080) systemu.

Łatwiejszym sposobem jest przejęcie adresu IP serwera i adresu portu za 
 pomocą kodu QR.

 Należy kliknąć przycisk Kod QR
 Za pomocą aparatu w tablecie należy zarejestrować kod QR na stronie 

tabletu oprogramowania Xesar. 

Do logowania są automatycznie wprowadzane Prawidłowe dane.

Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu wszystkie wpisy oprócz hasła użyt-
kownika zostaną zachowane.
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Kod QR z adresami IP i portów na stronie panelu sterowania tabletu Xesar:
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W celu zastosowania kodu QR za pomocą aparatu w tablecie należy zezwolić na robie-
nie zdjęć i nagrywanie filmów wideo na tablecie.

 Nacisnąć przycisk kod QR i skierować aparat tabletu na kod QR znajdujący się na 
kafelku „Tablet Xesar” na stronie panelu sterowania. Adres IP i port instalacji są 
automatycznie kopiowane do odpowiednich pól.

 Kliknąć przycisk Zaloguj 
Jeśli wszystkie pola wprowadzania, łącznie z hasłem, zostały wypełnione, przycisk 
„Zaloguj” będzie aktywny.
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Po pomyślnym uwierzytelnieniu tabletu uruchamia się synchronizacja z instalacją. 
Wówczas zadania konserwacyjne są transferowane na tablet.  
W zależności od zakresu i ilości danych proces ten może potrwać kilka minut.

 

Jeśli miejsca instalacji zostały podzielone na strefy, pojawi się możliwość wyboru stref 
do wykonania określonych zadań konserwacyjnych.

 Można wybrać co najmniej jedną strefę lub kilka z nich.

 Jeśli w systemie nie zostały skonfigurowane żad-
ne strefy, wszystkie zadania konserwacyjne będą 
 wyświetlane bez wyboru obszaru.

 Obszar „Instalacja” obejmuje wszystkie obszary i 
wszystkie miejsca instalacji. W przypadku wybra-
nia opcji „Instalacja” wyświetlone zostaną wszyst-
kie zadania konserwacyjne instalacji.

 W nagłówku wyświetlana jest nazwa wybranego 
obszaru lub liczba wybranych stref.

 Należy potwierdzić wybór przyciskiemDalej.
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5.3 Zadania konserwacyjne

Po pomyślnej synchronizacji z oprogramowaniem Xesar, w oknie wyświetlacza i  funkcji 
wyświetlana jest lista wszystkich otwartych zadań konserwacyjnych

 Należy przeciągnąć palcem po ekranie w prawo lub kliknąć nagłówek strony Kom-
ponenty w zasięgu, aby przejść do okna funkcyjnego „Komponenty w zasięgu”.

 Tutaj można wykonać otwarte zadania konserwacyjne po połączeniu z komponen-
tami dostępowymi.
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 Należy kliknąć odpowiedni przycisk Połącz, aby połączyć tablet ze wszystkimi 
komponentami bluetooth  znajdującymi się w zasięgu, lub z komponentami 
dostępowymi  podłączonymi za pomocą kabla.

5.3.1 Łączenie z komponentami Bluetooth

 Należy nacisnąć przycisk połączenia Bluetooth (BLE) , aby połączyć tablet 
ze wszystkimi komponentami BLE znajdującymi się w zasięgu. Po pierwszym na-
ciśnięciu przycisku Połącz BLE zostanie wyświetlone zapytanie o lokalizację, na 
którą należy zezwolić.

Zasięg transmisji i odbioru między tabletem a komponentami BLE jest zależny 
od warunków budowlanych i wynosi kilka metrów.
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5.3.2 Widok podłączonych komponentów Bluetooth w 
 zasięgu

Tutaj zawarte są następujące funkcje i informacje:

   

 Przycisk strzałki 
otwiera i zamyka pole dodatkowe

 Symbol komponentu 
przedstawia typ komponentu miejsca instalacji

 Nazwa miejsca instalacji  
jest wyświetlana, jeśli w systemie jest zainstalowany komponent dostępu. Jeśli 
komponent dostępowy jest w trybie serwisowym, wyświetla się komunikat „Kom-
ponent”.

 ID miejsca instalacji 
jest wyświetlany, jeśli w systemie jest zainstalowany komponent dostępu.. W przy-
padku komponentów dostępowych w trybie serwisowym nie można ich wyświetlić.

 Symbol baterii 
pokazuje status akumulatora komponentu dostępu (  „Bateria pełna” lub  „Ba-
teria słaba”). Jeżeli zostanie wyświetlony sygnał „Bateria słaba”, należy ją jak 
 najszybciej wymienić. (Patrz również rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”).
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 Po pierwszym wyświetleniu sygnału „Bateria słaba” możliwe jest wykonanie mak-
symalnie 1000 otwarć w okresie 4 tygodni. Liczba otwarć zależy od temperatury 
pomieszczenia i może być odpowiednio mniejsza.

 Jeśli nie przeprowadzono wymiany baterii i baterie są wyczerpane, komponent 
 dostępu można otworzyć tylko za pomocą opcjonalnego zasilacza awaryjnego i 
 nośnika dostępu z autoryzacją klucza generalnego.

 Przycisk identyfikacji 
Kliknięcie przycisku identyfikacji powoduje wyzwolenie optycznego i akustycznego 
sygnału na danym komponencie dostępu. W ten sposób można jednoznacznie zi-
dentyfikować żądany komponent dostępu.

 Przycisk zadania konserwacyjnego 
 Kliknięcie przycisku zadania konserwacyjnego uruchamia odpowiednie zadanie 
konserwacyjne. Jeśli do tabletu podłączonych jest kilka komponentów BLE z zada-
niami konserwacyjnymi, to wszystkie zadania można aktywować, klikając odpo-
wiedni przycisk. 

 Zadania konserwacyjne są wykonywane w kolejności, w jakiej zostały wybrane. 

 Jeśli zadanie konserwacyjne w kolejce nie ma być wykonane, to można je usunąć, 
klikając symbol „x” z preselekcji. Wszystkie inne zadania konserwacyjne zostaną 
wykonane.

Podczas wykonywania zadania konserwacyjnego wszystkie przyciski są nieak-
tywne i dlatego są szare.

 Za pomocą przycisku ze strzałką można otworzyć dodatkowe pole, aby wyświetlić 
dalsze informacje i funkcje. Tutaj można znaleźć aktualną wersję firmware kom-
ponentu dostępu oraz przycisk aktualizacji firmware, jeśli na tablecie dostępna 
jest nowsza wersja, a także przycisk resetowania komponentu dostępu. (Patrz 
także rozdział „Aktualizacja firmware”). 
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5.3.3 Dodawanie komponentu dostępu

Jeśli komponent kontroli dostępu ma zostać dodany do systemu, możliwe miejsca 
 instalacji zostaną wyświetlone do dodania. 

 Należy wybrać żądane miejsce instalacji i nacisnąćWykonaj.  
W celu identyfikacji można wysterować komponent dostępu za pomocą przycisku 
identyfikującego. Odpowiedni komponent dostępu generuje sygnał akustyczny i 
optyczny.

W celu dodania nowego komponentu dostępu do instalacji należy wprowadzić 
kod PIN.

Czterocyfrowy kod PIN można dowolnie skonfigurować w oprogramowaniu 
Xesar w sekcji „Ustawienia”.

Zapytanie o kod PIN można także wyłączyć .
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5.3.4 Konfiguracja wieloskładnikowa

Aby przyspieszyć przebieg konserwacji, należy wybrać wszystkie zadania konserwa-
cyjne komponentów w zasięgu. Zadania te zostaną wykonane zgodnie z kolejnością 
wyboru.  
Wybrane zadania konserwacyjne można usunąć, ponownie klikając w kolejności 
operacji. Nie zostanie ono wykonane i pozostanie zachowane jako „otwarte zadanie 
 konserwacyjne”.
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Jeśli żadne komponenty BLE nie znajdują się w zasięgu, po naciśnięciu przycisku 
 połączenia BLE wyświetlony zostanie następujący obraz:

5.3.5 Połączenie z komponentem dostępu przewodowego

 Należy połączyć tablet i komponent dostępu za pomocą kabla USB 

 Nacisnąć przycisk Połączkabel .
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 Następnie należy wykonać zadanie konserwacyjne.

 Pomyślne wykonanie zadania konserwacyjnego jest wskazywane za pomocą zielo-
nego symbolu „haczyka” w przycisku .

 

 Po wykonaniu wszystkich zadań konserwacyjnych należy zsynchronizować tablet z 
oprogramowaniem Xesar. W ten sposób potwierdzane są nowe stany komponen-
tów dostępu w oprogramowaniu Xesar i resetowane jest wyświetlanie otwartych 
zadań konserwacyjnych.

Zadania synchronizacji komponentów dostępu do odbierania loginów dostępu 
i ustawiania czasu zegarowego w komponentach dostępu można wykonać w 
każdej chwili, również bez otwartych zadań konserwacyjnych.

Wyłączyć w filtrze funkcję „Ukryj zadania synchronizacji”, aby na liście zadań 
konserwacyjnych komponentów dostępowych były wyświetlane komponenty 
dostępowe do synchronizacji.
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5.4 Ustawienia

W pozycji Ustawienia można wywołać następujące informacje i wprowadzić usta-
wienia.

• Wersja aplikacji serwisowej Xesar 
wskazuje aktualną wersję aplikacji serwisowej Xesar.

• Przesyłanie protokołów zdarzeń 
Przy aktywnym polu wyboru protokół zdarzeń jest przesyłany z komponentów 
 dostępu do tabletu w przypadku wszystkich zadań konserwacyjnych i synchroniza-
cyjnych. Może to prowadzić do dłuższego czasu trwania zadań konserwacyjnych. 
W przypadku wyłączonego pola wyboru protokół zdarzeń jest przesyłany tylko w 
przypadku zadań synchronizacji. Protokół zdarzeń zawiera wszystkie dostępy i od-
mowy ze strony komponentów dostępu i jest przesyłany za pomocą synchronizacji 
tabletu lub przez XVN do oprogramowania Xesar.

• Firmware komponentów dostępowych 
wyświetla wszystkie wersje firmware komponentów dostępowych dostępne na 
 tablecie.  

• Aktualizacja wersji firmware  
Nacisnąć Aktualizuj, aby zaktualizować wersje firmware na tablecie przez Internet 
z serwera EVVA.

Do aktualizacji wersji firmware niezbędne jest połączenie tabletu z Internetem 
za pomocą sieci WLAN.
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• Ostatnia kontrola 
Data ostatniej pomyślnej kontroli wersji firmware

  

5.4.1 Aktualizacja firmware 

Aktualizacje firmware zapewniają bezpieczną i bezproblemową eksploatację systemu. 
Umożliwiają one funkcjonalne ulepszenia i nowe funkcje komponentów dostępu.

Komponenty dostępu z nieaktualnym oprogramowaniem sprzętowym są 
 wyświetlane na panelu sterowania.

Poprzez synchronizację tabletu z oprogramowaniem Xesar następuje wczytanie do 
tabletu wersji oprogramowania firmware zawartych w oprogramowaniu Xesar. Jeśli 
komponent dostępu ma starszą wersję firmware, można go zaktualizować za pomocą 
aktualizacji firmware.

W celu aktualizacji firmware komponentu dostępu zostanie utworzone zadanie kon-
serwacyjne i wyświetlone na liście zadań konserwacyjnych.

 Połącz komponent dostępu z tabletem (za pomocą kabla lub bezprzewodowo, 
 poprzez BLE).
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 Wykonaj zadanie konserwacyjne, klikając przycisk zadania konserwacyjnego.

 

5.4.2 Aktualizacja firmware w trybie serwisowym

Jeśli komponent kontroli dostępu znajduje się w trybie serwisowym, aktualizację firm-
ware można wykonać także wówczas, gdy tablet nie jest połączony z systemem.

Należy zawsze aktualizować oprogramowanie firmware wszystkich kompo-
nentów dostępowych i przeprowadzać aktualizacje firmware.

Jeśli dostępna jest nowsza wersja firmware, niż zainstalowana w oprogramowaniu 
Xesar, nową wersję firmware można pobrać za pomocą aktualizacji na tablet w sekcji 
„Ustawienia”. W tym celu tablet musi być połączony z serwerem EVVA przez internet, 
za pośrednictwem sieci WLAN. To aktualne firmware można w razie potrzeby – zgod-
nie z powyższym opisem – wczytać do określonych komponentów dostępu. Nie są w 
tym celu tworzone żadne zadania konserwacyjne.
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 W widoku „Komponenty w zasięgu” otwórz widok szczegółowy określonego kom-
ponentu dostępu i wykonaj aktualizację firmware.

 

5.5 Filtr

W opcjach filtrowania można wprowadzać ustawienia widoków stron „Komponenty w 
zasięgu” i „Lista zadań konserwacyjnych”.

• Wyświetlanie tylko komponentów z istniejącymi zadaniami konserwa-
cyjnymi  
Jeśli pole wyboru jest aktywowane i wykonywane jest skanowanie, wówczas 
 wyświetlane są tylko znajdujące się w zasięgu komponenty BLE danej instaslacji 
i komponentów dostępowych w trybie serwisowym, dla których istnieje zadanie 
 konserwacyjne. Nie są wyświetlane komponenty dostępowe innych systemów, 
 które znajdują się również w zasięgu.  
Jeśli mają być wyświetlane wszystkie istniejące komponenty dostępowe znajdujące 
się w zasięgu, to należy zdezaktywować pole wyboru.

• Aktywować listę zadań konserwacyjnych  
„Pokaż tylko otwarte zadania konserwacyjne”, aby wyświetlić tylko te zadania 
 konserwacyjne, które są jeszcze otwarte. Już wykonane zadania są ukrywane.
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• Ukrywanie zadań synchronizacji 
Po zaznaczeniu pola wyboru na liście zadań konserwacyjnych wyświetlane są tyl-
ko komponenty dostępu z zadaniami konserwacyjnymi, a komponenty dostępu z 
możliwymi zadaniami synchronizacji są ukrywane.

 

5.6 Resetowanie komponentu dostępowego do 
 trybu serwisowego

Jeśli komponent dostępu w oprogramowaniu Xesar został usunięty z instalacji, to 
po wykonaniu odpowiedniego zadania konserwacyjnego zostanie on zresetowany do 
 trybu serwisowego. W tym stanie można dodawać w innym miejscu instalacji lub w 
innym systemie.

Uszkodzony komponent dostępu jest usuwany z instalacji w oprogramowaniu 
Xesar za pomocą funkcji „Usuń uszkodzony komponent”.

Jeśli komponent dostępu zostanie omyłkowo usunięty jako uszkodzony, moż-
na go zresetować na tablecie i ponownie dodać do instalacji. Jeśli komponent 
zostanie zresetowany przez BLE, to należy wyłączyć filtr „Wyświetlanie tylko 
zadań konfiguracyjnych”, aby komponent został znaleziony poprzez skan BLE.
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Jeśli komponent dostępu z dezaktywowaną funkcją wysyłania BLE zostanie 
zresetowany do trybu serwisowego, to nastąpi aktywacja funkcji BLE.

5.7 Dalsze ekrany

Jeśli czas zegarowy lub dane lokalizacyjne tabletu zostaną zmienione w systemie ope-
racyjnym, ze względów bezpieczeństwa dane zapisane na tablecie zostaną skasowane 
i wyświetlona zostanie następująca wskazówka:
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5.8 Zarządzanie danymi na tablecie

Jeśli dane mają pozostać zapisane także po wyłączeniu tabletu w celu późniejszego 
wykonania zadań konserwacyjnych, należy wybrać na pulpicie w opcji „Ustawienia > 
Zarządzanie danymi na tablecie” > „Zachowaj dane na tablecie”.

Jeśli okienko jest aktywne, dane dotyczące bezpieczeństwa pozostają na 
 tablecie nawet po wyłączeniu tabletu. 
Należy się upewnić, że tablet jest obsługiwany wyłącznie przez osoby upraw-
nione.

5.9 Obsługa aplikacji serwisowej Xesar na stars-
zych tabletach

Aplikację serwisową Xesar można stosować także na starszym tablecie, jako ARES 
BLE 4.2. Jednak z powodu brakujących funkcji BLE i kamery nie można wykonać 
 następujących czynności:

• Bezprzewodowa konfiguracja komponentów G2.1 BLE  
(przycisk „Połącz” jest nieaktywny; możliwe jest połączenie za pomocą kabla) 
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• Skanowanie kodu QR nie jest możliwe.  
(Adres IP i numer portu do synchronizacji tabletu należy wprowadzić ręcznie).  
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