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1 Úvod

Tento dokument je výňatok zo systémovej príručky Xesar 3.1.

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

1.1 Všeobecné právne upozornenia

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

VOP EVVA a VLP EVVA môžete nájsť na:

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

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

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

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

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

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

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

Ďalšie informácie získate z produktového katalógu EVVA:

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

1.2 Podpora EVVA

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

Zoznam certifikovaných EVVA-Partnerov nájdete tu:

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

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

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

Všeobecné informácie o systéme Xesar nájdete tu:

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

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

V systémovej príručke sa kvôli lepšej názornosti používajú nasledujúce symboly:

Symbol Význam

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

Upozornenia a doplňujúce informácie

Tipy a odporúčania

Vyhnúť sa, resp. chybové hlásenia

Voliteľné možnosti

Vľavo

Krok pri pokynoch na akciu
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1.4 Vysvetlenie symbolov softvéru Xesar

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

1.4.1 Všeobecné

# Význam Symbol Vysvetlenie

1 Potvrdiť/uložiť Potvrdenie alebo uloženie zadaní

2 Pridať Pridanie napr. novej osoby alebo montážneho 
miesta

3 Zahodiť zadanie Zahodenie zadania

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

5 Editovať Editovanie systému (Manažér inštalácií)

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

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

8 Stiahnuť Stiahnutie, napr. informácií podpory

9 Ďalej Ďalej k ďalšiemu zadaniu

10 Načítať/preniesť Načítanie administrátorskej karty

11 Filtrovať Zobrazenie možných nastavení filtra danej 
funkcie

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

13 Neaktualizované/čakať na ak-
tualizáciu/stiahnuť aktualizáciu

Je dostupná aktualizácia a dá sa stiahnuť
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# Význam Symbol Vysvetlenie

14 Vyhľadať Hľadanie konkrétneho záznamu udalosti

15 Rozbaliť Zväčšenie viditeľného poľa

16 Zbaliť Zmenšenie viditeľného poľa

17 Prejsť na Otvorenie okna prehliadača pre softvér Xesar

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

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

20 Filtrované podľa montážnych 
miest

Zobrazenie všetkých montážnych miest, ku 
ktorým má osoba prístupové oprávnenie

21 Filtrované podľa prístupových 
médií

Zobrazenie všetkých prístupových médií, 
 ktoré má priradené daná osoba

22 Filtrované podľa osôb Filtrovanie podľa osôb

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

24 Zobrazovaný jazyk Zmena nastavenia jazyka

25 Zobrazenie kusových kreditov 
KeyCredit

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

26 Zobrazenie kreditov KeyCredit 
Lifetime

Zobrazenie, kedy bol použitý kredit KeyCredit 
Lifetime

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

28 Texty pomoci

 

Zobrazenie textov pomocníka

29 Export zoznamov

 

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

30 Nastavenie zoznamového 
 náhľadu

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

31 Tlačidlo zálohy V Manažérovi inštalácií sa vytvorí záloha 
údajov systému

32 Odhlásenie Ukončenie relácie

33 Batéria plná Batéria je plne nabitá

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

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

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

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

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

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

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

# Význam Vizualizácia Vysvetlenie

1 Nezabezpečené zablokované 
prístupové médium  

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

2 Bezpečne zablokované prístu-
pové médium

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

3 Neoprávnené prístupové 
 médium

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

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

5 Aktuálne neplatné Prístupové médium je aktuálne neplatné.

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

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

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

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

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

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

9 Deaktivované (zablokované) 
prístupové médium

Prístupové médium bolo deaktivované, 
žiadne montážne miesta už nie sú ne-
zabezpečené; kalendár už nehrá žiadnu 
rolu.
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2 Modernizácia a aktualizácie

Modernizácia na Xesar 3.1 je možná len od systémov Xesar 2.2 a Xesar 3.0 
vyššie.

Platí to pre firmvér a softvér.

Pre modernizácie na Xesar 3.1 platia nasledujúce predpoklady:

Softvér Xesar 
Operačný systém počítača: Windows 10 Pro

Tablet Xesar 
Predpokladom je WLAN

Prístupové komponenty 
Po inštalácii sa musia prístupové komponenty aktualizo-
vať novým firmvérom

Xesar – nástenná čítačka 
Postup pri zostave „Riadiaca jednotka a dve Xesar – 
 nástenné čítačky:

 Demontujte Xesar – nástenné čítačky zo systému a 
prepnite ich do konštrukčného režimu.

 Po inštalácii Xesar 3.1 zapojte do systému Xesar – 
nástenné čítačky.

Administrátorská karta 
Ako administrátorská karta sa musí použiť karta X2.2
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Prístupové médiá 
Médiá zo systémov X2.2 je po modernizácii na online 
nástennej čítačke alebo na kódovacej stanici nutné ak-
tualizovať.

Kredity KeyCredits 
Kredity Lifetime a zostatok kusových kreditov 
 KeyCredits sa prevezmú.

KeyCredits Unlimited na 12/36 mesiacov prepadnú.

Xesar 3.1 podporujú nasledujúce tablety:

Tablet Xesar V2 (Acer Iconia One 7 (B1-770 a B-730HD) 
Obmedzené funkcie: žiadna funkcia BLE, možné iba káblové spojenie

TabletXesar Ares BLE 4.2  
Plná funkcia, BLE a káblové spojenie
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3 Modernizácia Xesar 2.2 na 
 Xesar 3.1

Obsluha softvéru Xesar 3.1 sa výrazne odlišuje od obsluhy softvéru 
 Xesar 2.2.  
Preto dôrazne odporúčame, aby ste pred prechodom zo Xesar 2.2 na 
 Xesar 3.1 absolvovali podrobné školenie v našej akadémii EVVA. 
Termíny školení vám poskytne podpora EVVA.

Pri modernizácii Xesar 2.2 na Xesar 3.1 dodržte nasledujúce body:

3.1 Pred modernizáciou

• Systém Xesar 2.2 sa smie importovať a prevádzkovať iba v rovnakom časovom 
pásme.

• Existujúca administrátorská karta vášho systému Xesar 2.2 sa bude ďalej používať.
• Už prítomné prístupové médiá sa môžu používať ďalej. Na tento účel sa musia 

 aktualizovať na editore alebo online nástennej čítačke.
• Kusové kredity KeyCredits sa môžu používať ďalej.
• KeyCredit Unlimited (12, resp. 36 mesiacov) sa pri Xesar 3.1 nemôžu používať 

 ďalej, prepadávajú!
• Použite KeyCredit Xesar Lifetime na neobmedzené spravovanie s iba jednorazovým 

zaplatením!
• Licencia Xesar Lifetime sa smie aktivovať až po modernizácii na Xesar 3.1. 
• Vykonajte všetky otvorené údržbové úlohy v systéme Xesar 2.2. 
• Kvôli bezpečnosti manuálne zálohujte systém Xesar 2.2.
• Vytvorte snímky obrazovky z protokolov udalostí systému Xesar 2.2.  

Dáta protokolov udalostí sa nedajú prevziať, resp. importovať z Xesar 2.2 do Xesar 
3.1. 

• Keď v systéme so Xesar 2.2 používate zostavu „Dve Xesar – nástenné čítačky s 
jednou riadiacou jednotkou“, pred modernizáciou na Xesar 3.x tieto nástenné čí-
tačky vymontujte zo systému Xesar 2.2 a uveďte ich do konštrukčného režimu.  
Po modernizácii na Xesar 3.1 znova namontujte obe nástenné čítačky do systému.

• Xesar potrebuje tieto porty: 8080, 1883, 8200, 9081. Firewall nesmie blokovať po-
trebné porty. V prípade potreby je možné porty dodatočne zmeniť. 

• V tablete Xesar musíte odinštalovať existujúcu aplikáciu Údržba Xesar. Novú apli-
káciu Údržba Xesar 3.1 musíte po úspešnej modernizácii manuálne nainštalovať do 
tabletu Xesar (pozrite si kapitolu „Manuálne odinštalovanie a inštalácia aplikácie 
Údržba Xesar“).

• Ak sa importuje systém so Xesar 2.2 s pohotovostným profilom oprávnení do Xesar 
3.1, môže sa stať, že sa vytvorí ďalší pohotovostný profil oprávnení. V tomto prípa-
de manuálne odstráňte jeden pohotovostný profil oprávnení.
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• Po importovaní systému Xesar 2.2 do Xesar 3.1 už viac nie je možné synchroni-
zovať komponenty so systémom Xesar 2.2. Ďalej je možné spracúvať ich len so 
 systémom Xesar 3.1.

• Po modernizácii sa pre všetky komponenty vytvoria údržbové úlohy na aktualizáciu 
firmvéru. Pritom sa aktuálny firmvér komponentov pre Xesar 3.0 pomocou tabletu 
Xesar a aktuálnej aplikácie Údržba Xesar prenesie do komponentov.

• Vykonajte tieto údržbové úlohy čo najskôr po modernizácii, aby ste zabezpečili 
správnu funkčnosť a bezpečnosť systému. 

3.2 Návod na modernizáciu Xesar 2.2 na Xesar 3.1

 Zastavte systém Xesar 2.2.
 Nainštalujte nového Manažéra inštalácií Xesar 3.1 (pozrite si návod na inštaláciu 

Xesar 3.1).
 Zastrčte administrátorskú kartu systému Xesar 2.2 do editora.
 V Manažérovi inštalácií Xesar 3.1 zvoľte v možnosti PC systémy položku „Obnove-

nie/Import“.
 Načítajte databázový súbor systému Xesar 2.2 a postupujte podľa pokynov. Data-

bázový súbor Xesar 2.2 nájdete na:  
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<číslo administrátorskej karty>

Po úspešnej modernizácii nájdete svoj systém medzi PC systémami.

Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie, obráťte sa na svojho 
 EVVA-Partnera alebo technickú kanceláriu EVVA.
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4 Návod na modernizáciu PC 
 systému Xesar 3.0 na Xesar 3.1

V prípade systémov Xesar 3.0 na serveri sa pred aktualizáciou obráťte na 
podporu EVVA.

Zobrazenie systémov Xesar na PC: 
Tu sa zobrazujú a spravujú počítačové systémy, ktoré boli nainštalované s novým Ma-
nažérom inštalácií. PC systémy zo zobrazenia Serverové systémy je možné presunúť 
do zobrazenia PC systémy.

Zobrazenie systémov Xesar na serveri: 
Zobrazenie je rovnaké ako v Manažérovi inštalácií Xesar 3.0. Tu sa zobrazujú systémy, 
ktoré boli aktualizované zo systému Xesar 3.0.

4.1 Kroky modernizácie na PC:

 V existujúcom Manažérovi inštalácií vytvorte prostredníctvom manuálnej zálohy 
aktuálny záložný súbor.

 Ukončite starého manažéra inštalácií.
 Nainštalujte nového Manažéra inštalácií.
 Zastrčte administrátorskú kartu systému Xesar 3.0 do editora.

Systém Xesar nájdete medzi serverovými systémami.

 Odstráňte systém zo zobrazenia serverových systémov.
 Vráťte sa na úvodnú stránku nového Manažéra inštalácií.
 Kliknite v zobrazení PC systémov na obnovenie/import a importujte posledný 

 záložný súbor systému Xesar 3.0.
 Postupujte podľa pokynov na inštaláciu.

Po úspešnej aktualizácii nájdete svoj systém medzi PC systémami.
Ďalšie spravovanie vášho systému sa bude uskutočňovať prostredníctvom zobrazení 
PC systémov.
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4.2 Kroky modernizácie na tablete

 Odinštalujte z tabletu Xesar existujúcu aplikáciu Údržba Xesar.

 Novú aplikáciu Údržba Xesar 3.1 manuálne nainštalujte po úspešnej aktualizácii 
do tabletu Xesar (pozrite si kapitolu „Manuálne odinštalovanie a inštalácia apliká-
cie Údržba Xesar“).

V systéme Xesar 3.1 už nie je potrebná lokálna inštalácia Dockera a po 
úspešnej aktualizácii ho môžete odinštalovať. 

Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie, obráťte sa na svojho 
 EVVA-Partnera alebo technickú kanceláriu EVVA.
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5 Aplikácia Údržba Xesar

Tento návod opisuje obsluhu údržbovej aplikácie Xesar na tablete ARES BLE 4.2 pri 
konfigurácii prístupových komponentov Xesar s komunikačným rozhraním Bluetooth 
Low Energy, ako aj starších prístupových komponentov s rozhraním USB.

Keď sa aplikácia Údržba Xesar používa na staršom tablete ako ARES BLE 4.2, 
používateľské rozhranie je odlišné. (Pozrite si kapitolu „Obsluha aplikácie 
Údržba Xesar na starších tabletoch“.)

5.1 Spustenie aplikácie Údržba Xesar

Po zapnutí nového tabletu sa zobrazí úvodná obrazovka s ponukou aplikácie pre 
 systémy Xesar 2.2 alebo Xesar 3.x.

 Zvoľte príslušnú aplikáciu Údržba Xesar s verziou Xesar pre váš systém.

 Od Xesar 3.1: 
Uistite sa, že máte v tablete aktivovaný a povolený Bluetooth a zisťovanie polohy, 
ako aj aplikáciu Údržba Xesar. Okrem toho sa tablet i počítač systému musia na-
chádzať v rovnakej sieti WLAN.
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 Prstom prejdite po obrazovke zdola nahor, aby ste sa dostali na zoznam všetkých 
aplikácií nainštalovaných v tablete.

 

 Kliknutím na ikonu Xesar  spustite aplikáciu údržba Xesar. 
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Úvodná stránka aplikácie Údržba Xesar obsahuje nasledujúce prvky obsluhy a zobra-
zenia:

• Záhlavie: 
• Tlačidlo filtra 
• Nastavenia
• Tlačidlo na odhlásenie sa (logout)

• Informačný riadok
• Riadok s jazdcom pre obe stránky náhľadu

• Zoznam prístupových komponentov v dosahu
• Zoznam údržbových úloh

• Indikačné a funkčné pole
• Tlačidlo na synchronizáciu so softvérom Xesar

 

Žlté tlačidlá sú odporúčané tlačidlá akcií. 
Biele tlačidlá sú možné tlačidlá akcií. 
Sivé tlačidlá sú deaktivované.
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5.2 Spojenie tabletu so softvérom Xesar

Aby sa mohli vykonávať údržbové úlohy, tablet sa musí spojiť so softvérom Xesar. 

 Stlačte tlačidlo Synchronizácia so softvérom Xesar. Dostanete sa na stránku 
prihlásenia.

Na úspešné prihlásenie je nutné zadať tieto údaje:

• Názov: 
Tablet Xesar (prednastavený)  
Názov je ľubovoľný a smie obsahovať maximálne 50 znakov.

• Používateľské meno a heslo: 
Prístupové údaje používateľa v softvéri Xesar.

Na spojenie tabletu so systémom sa musia obe jednotky nachádzať v rovna-
kej sieti WLAN.

Pri používaní viacerých tabletov v jednom systéme musí mať každý tablet 
vlastný názov.

Na spojenie tabletu so systémom je nutné do polí „Server Xesar“ a „Port“ zadať IP 
adresu a port (Standard 8080) systému.

Jednoduchšou možnosťou je prevziať IP adresu servera a adresu portu pomo-
cou QR kódu.

 Kliknite na tlačidlo QR kód.
 Nasnímajte pomocou kamery tabletu QR kód na stránke tabletu softvéru 

Xesar. 

Správne údaje sa automaticky prevezmú a použijú pri prihlásení.

Po odhlásení a opätovnom prihlásení sa zachovajú všetky údaje používateľa 
okrem hesla.
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QR kód s IP adresami a adresami portu na stránke panela tabletu Xesar:
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Na použitie QR kódu pomocou kamery tabletu musí byť v tablete povolené snímanie 
fotografií a videí.

 Stlačte tlačidlo QR kód a nasmerujte kameru tabletu na QR kód na  dlaždici 
„Tablet Xesar“ na stránke panela. IP adresa a port systému sa automaticky 
 prevezmú do príslušných polí.

 Kliknite na Prihlásiť sa 
Po vyplnení všetkých vstupných polí vrátane hesla sa aktivuje tlačidlo „Prihlásiť 
sa“.
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Po úspešnom overení tabletu sa spustí synchronizácia so systémom. Pritom sa údrž-
bové úlohy prenesú do tabletu.  
Tento proces môže v závislosti od rozsahu a množstva údajov trvať niekoľko minút.

 

Keď máte v systéme rozdelené montážne miesta na oblasti, zobrazí sa možnosť výbe-
ru oblastí na vykonanie príslušných údržbových úloh.

 Je možné zvoliť jednu alebo viacero oblastí.

 Ak v systéme nemáte nastavené žiadne oblasti, zo-
brazia sa všetky údržbové  úlohy bez výberu  oblasti.

 Oblasť „Inštalácia“ obsahuje všetky oblasti a všetky 
montážne miesta. Pri výbere možnosti „Inštalácia“ 
sa zobrazia všetky údržbové úlohy systému.

 Názov vybratej oblasti alebo počet vybratých oblastí 
sa zobrazia v záhlaví.

 Potvrďte výber pomocou možnosti Ďalej.
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5.3 Údržbové úlohy

Po úspešnej synchronizácii so softvérom Xesar sa zobrazí zoznam všetkých otvore-
ných údržbových úloh v indikačnom a funkčnom okne.

 Potiahnite prstom po obrazovke doprava alebo kliknite na bočný nadpis Kompo-
nenty v dosahu, aby ste prešli do funkčného okna „Komponenty v dosahu“.

 Tu môžete po spojení s prístupovými komponentmi vykonávať otvorené údržbové 
úlohy.
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 Kliknite na príslušné tlačidlo Spojiť, aby ste spojili tablet so všetkými kompo-
nentmi Bluetooth  v dosahu alebo s prístupovými komponentmi zapojenými 
pomocou kábla .

5.3.1 Spojenie s komponentmi Bluetooth

 Stlačte tlačidlo spojenia s Bluetooth (BLE) , aby ste spojili tablet so všet-
kými komponentmi BLE, ktoré sa nachádzajú v dosahu. Pri prvom stlačení tlačidla 
spojenia BLE sa uskutoční proces zisťovania polohy, ktorý musíte povoliť.

Dosah vysielania a príjmu medzi tabletom a komponentmi BLE závisí od 
 charakteristík stavby a predstavuje niekoľko metrov.
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5.3.2 Zobrazenie spojených komponentov Bluetooth v 
 dosahu

Tu nájdete nasledujúce funkcie a informácie:

   

 Tlačidlo so šípkou 
otvára a zatvára rozbaľovacie pole

 Symbol komponentu 
zobrazuje typ komponentu montážneho miesta

 Názov montážneho miesta  
sa zobrazuje, keď je prístupový komponent namontovaný v systéme. Ak je prístu-
pový komponent v konštrukčnom režime, zobrazuje sa „Komponent“.

 ID montážneho miesta 
sa zobrazuje, keď je prístupový komponent namontovaný v systéme. V prípade 
prístupových komponentov v konštrukčnom režime sa nedá zobraziť.

 Symbol batérie 
zobrazuje stav batérie prístupového komponentu (  „plná batéria“ alebo  „slabá 
batéria“). Keď sa v prístupovom komponente zobrazí indikátor slabej batérie, ihneď 
batérie vymeňte. (Pozrite si aj kapitolu „Signalizácia udalostí“.)

 (Keď sa indikátor slabej batérie zobrazí prvýkrát, je možné v priebehu nasledujú-
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cich 4 týždňov vykonať maximálne 1 000 otvorení. Počet otvorení závisí od teploty 
prostredia a môže byť v závislosti od nej aj nižší.

 Keď batérie nevymeníte a vybijú sa, je možné otvoriť prístupový komponent iba 
pomocou voliteľného núdzového napájacieho zariadenia a prístupového média s 
oprávnením centrálneho hlavného kľúča.

 Identifikačné tlačidlo 
Kliknutím na identifikačné tlačidlo sa spustí optický a akustický signál na príslušnom 
prístupovom komponente. Tým je možné jednoznačne identifikovať požadovaný 
prístupový komponent.

 Tlačidlo údržbovej úlohy 
Kliknutím na tlačidlo údržbovej úlohy sa spustí príslušná údržbová úloha. Ak sú s 
tabletom spojené viaceré komponenty BLE s údržbovými úlohami, je možné akti-
vovať všetky úlohy kliknutím na príslušné tlačidlo. 

 Údržbové úlohy sa vykonajú v poradí výberu. 

 Ak sa niektorá údržbová úloha z frontu nemá vykonať, môžete ju odstrániť z pred-
voleného výberu kliknutím na symbol „x“. Všetky ostatné údržbové úlohy sa vyko-
najú.

Počas vykonávania údržbovej úlohy sú všetky tlačidlá deaktivované, a preto 
sivé.
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 Pomocou tlačidla so šípkou otvorte rozbaľovacie pole a zobrazte ďalšie informácie 
a funkcie. Tu nájdete aktuálnu verziu firmvéru prístupového komponentu a tla-
čidlo na aktualizáciu firmvéru, keď je v tablete k dispozícii novšia verzia, ako aj 
tlačidlo na resetovanie prístupového komponentu. (Pozrite si aj kapitolu „Aktuali-
zácia firmvéru“.) 

 

5.3.3 Pridanie prístupového komponentu

Pri pridávaní prístupového komponentu do systému sa zobrazia dostupné montážne 
miesta. 

 Zvoľte požadované montážne miesto a stlačte Vykonať.  
Na účel identifikácie je možné pomocou identifikačného tlačidla ovládať prístupový 
komponent. Príslušný prístupový komponent vydá akustický a optický signál.

Ak chcete pridať nový prístupový komponent k systému, musíte zadať PIN 
kód.

Štvormiestny PIN kód môžete ľubovoľne nakonfigurovať v softvéri Xesar v 
časti „Nastavenia“.

Povinnosť zadania PIN kódu sa dá aj deaktivovať.
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5.3.4 Konfigurácia viacerých komponentov

Na rýchlejšie vykonanie údržby zvoľte všetky údržbové úlohy komponentov v dosahu. 
Tieto údržbové úlohy sa vykonajú podľa poradia výberu.  
Jednotlivé údržbové úlohy môžete odstrániť z poradia vykonávania opätovným klik-
nutím. Takáto úloha sa nevykoná a bude sa ďalej zobrazovať ako otvorená údržbová 
úloha.

 



XESAR 3.1 31 / 41

Keď nie sú v dosahu žiadne komponenty BLE, po stlačení tlačidla spojenia BLE sa 
 zobrazí nasledujúci obrázok

5.3.5 Spojenie s káblovým prístupovým komponentom

 Spojte tablet a prístupový komponent pomocou USB kábla 

 Stlačte tlačidlo káblového spojenia .
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 Potom vykonajte údržbovú úlohu.

 Úspešné vykonanie údržbovej úlohy sa zobrazí pomocou zeleného symbolu 
 začiarknutia na tlačidle.

 

 Po vykonaní všetkých údržbových úloh synchronizujte tablet so softvérom Xesar. 
Tým sa potvrdia nové stavy prístupových komponentov v softvéri Xesar a zobra-
zenie otvorených údržbových úloh sa resetuje.

Synchronizačné úlohy prístupových komponentov na vygenerovanie zázna-
mov o prístupoch a nastavenie času v prístupových komponentoch je možné 
vykonať kedykoľvek, aj bez otvorených údržbových úloh.

Vo filtri deaktivujte funkciu „Skryť synchronizačné úlohy“, aby sa v zozname 
údržbových úloh zobrazili prístupové komponenty na synchronizáciu.
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5.4 Nastavenia

V nastaveniach môžete zobraziť nasledujúce informácie a uskutočňovať rôzne nasta-
venia.

• Verzia aplikácie Údržba Xesar 
zobrazuje aktuálnu verziu aplikácie Údržba Xesar.

• Prenos protokolu udalostí 
Keď je začiarkavacie políčko aktivované, protokol udalostí sa pri všetkých údržbo-
vých a synchronizačných úlohách prenesie z prístupových komponentov do tabletu. 
Môže to spomaliť vykonanie údržbových úloh. Keď je začiarkavacie políčko deak-
tivované, protokol udalostí sa prenesie iba pri synchronizačných úlohách. Protokol 
udalostí obsahuje všetky prístupy a odmietnutia prístupových komponentov a pre-
náša sa do softvéru Xesar prostredníctvom synchronizácie tabletu alebo cez XVN.

• Firmvér prístupového komponentu 
zobrazuje všetky verzie firmvéru prístupových komponentov prítomné na tablete.  

• Aktualizácia verzií firmvéru  
Stlačte tlačidlo Aktualizovať, aby sa vykonala online aktualizácia verzií firmvéru 
na tablete pomocou serveru EVVA.

Na aktualizáciu verzií firmvéru je potrebné internetové pripojenie tabletu 
 pomocou WLAN.
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• Posledná kontrola 
Dátum poslednej úspešnej kontroly verzií firmvéru

  

5.4.1 Aktualizácia firmvéru 

Aktualizácie firmvéru zaisťujú bezpečnú a bezproblémovú prevádzku systému. Umož-
ňujú funkčné vylepšenia a nové funkcie prístupových komponentov.

Prístupové komponenty s neaktuálnym firmvérom sa zobrazia na paneli. 

Synchronizáciou tabletu so softvérom Xesar sa do tabletu načítajú verzie firmvé-
ru obsiahnuté v softvéri Xesar. Ak má nejaký prístupový komponent staršiu verziu 
 firmvéru, je možné aktualizovať tento prístupový komponent pomocou aktualizácie 
firmvéru.

Na účel aktualizácie firmvéru prístupového komponentu sa vytvorí údržbová úloha, 
ktorá sa zobrazí v zozname údržbových úloh.

 Spojte prístupový komponent s tabletom (pomocou kábla alebo bezdrôtovo 
 prostredníctvom BLE).
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 Vykonajte údržbovú úlohu kliknutím na tlačidlo údržbovej úlohy.

 

1.1.1 Aktualizácia firmvéru v konštrukčnom režime

Ak sa prístupový komponent nachádza v konštrukčnom režime, aktualizáciu firmvéru 
je možné vykonať aj vtedy, keď tablet nie je spojený so systémom.

Udržiavajte firmvér všetkých prístupových komponentov aktuálny a neustále 
vykonávajte jeho aktualizácie.

Ak je k dispozícii novšia verzia firmvéru ako verzia nainštalovaná v softvéri Xesar, 
 môžete ju načítať do tabletu pomocou aktualizácie v časti „Nastavenia“. Pritom musí 
byť tablet spojený cez internetovú sieť WLAN so serverom EVVA. Tento aktuálny firm-
vér je potom podľa potreby možné načítať do príslušných prístupových komponentov, 
ako je opísané vyššie. Na tento účel sa nevytvoria žiadne údržbové úlohy.



XESAR 3.1 36 / 41

 V zobrazení „Komponenty v dosahu“ rozkliknite detailné zobrazenie príslušného 
prístupového komponentu a vykonajte aktualizáciu firmvéru.

 

5.5 Filter

V rámci možností filtra môžete uskutočniť nastavenie zobrazenia stránok „Komponen-
ty v dosahu“ a „Zoznam údržbových úloh“.

• Zobraziť iba komponenty s prítomnými údržbovými úlohami  
Keď aktivujete začiarkavacie políčko a vykonáte skenovanie, zobrazia sa iba 
 komponenty BLE nachádzajúce sa v dosahu príslušného systému a prístupové 
komponenty v konštrukčnom režime, pre ktoré je k dispozícii údržbová úloha. 
 Prístupové komponenty iných systémov, ktoré sú tiež v dosahu, sa nezobrazia.  
Ak chcete zobraziť všetky existujúce prístupové komponenty v dosahu, musíte 
 deaktivovať začiarkavacie políčko.

• Zoznam údržbových úloh  
Aktivujte možnosť „Zobraziť len otvorené údržbové úlohy“, aby sa zobrazili iba 
údržbové úlohy, ktoré sú stále otvorené. Už vykonané úlohy budú skryté.
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• Skrytie synchronizačných úloh 
Keď je začiarkavacie políčko aktivované, v zozname údržbových úloh sa zobrazu-
jú iba prístupové komponenty s údržbovými úlohami a prístupové komponenty s 
možnými synchronizačnými úlohami sa skryjú.

 

5.6 Resetovanie prístupového komponentu do 
konštrukčného režimu

Keď sa prístupový komponent v softvéri Xesar odstráni zo systému, po vykonaní zod-
povedajúcej údržbovej úlohy sa resetuje do konštrukčného režimu. V tomto stave sa 
môže pridať na inom montážnom mieste alebo do iného systému.

Chybný prístupový komponent sa v softvéri Xesar odstráni zo systému pomo-
cou možnosti „Odstrániť chybný komponent“.

Ak prístupový komponent omylom odstránite ako chybný, môžete ho pro-
stredníctvom resetovania v tablete nastaviť do konštrukčného režimu a znova 
pridať do systému. Ak komponent resetujete prostredníctvom BLE, je potreb-
né deaktivovať filter „Zobraziť iba konfiguračné úlohy“, aby sa komponent 
našiel prostredníctvom skenovania BLE.
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Ak sa prístupový komponent s deaktivovanou funkciou vysielania BLE resetu-
je do konštrukčného režimu, aktivuje sa funkcia BLE.

5.7 Ďalšie zobrazenia

Pri zmene času alebo údajov o lokalite tabletu v operačnom systéme sa z bezpečnost-
ných dôvodov vymažú údaje uložené v tablete a zobrazí sa nasledujúce upozornenie:
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5.8 Spravovanie údajov v tablete

Ak majú údaje zostať uložené aj po vypnutí tabletu, aby bolo neskôr možné vyko-
nať údržbové úlohy, je nutné to nastaviť na paneli v časti „Nastavenia > Spravovanie 
 údajov v tablete“ > „Ponechať údaje v tablete“.

Keď je začiarkavacie políčko aktivované, údaje relevantné z hľadiska bezpeč-
nosti sa uchovajú aj po vypnutí tabletu. 
Zabezpečte, aby tablet používali iba oprávnené osoby.

5.9 Obsluha aplikácie Údržba Xesar na starších ta-
bletoch

Aplikácia Údržba Xesar sa dá používať aj na starších tabletoch ako ARES BLE 4.2. Z 
dôvodu chýbajúcich funkcií BLE a kamery nie je však možné vykonávať tieto akcie:

• Bezdrôtová konfigurácia komponentov BLE G2.1  
(Tlačidlo spojenia je deaktivované; je možné spojenie pomocou kábla) 
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• Skenovanie QR kódu nie je možné.  
(Adresu IP a číslo portu na synchronizáciu tabletu je nutné zadať ručne.)  
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