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1

Úvod
Tento dokument je výňatek ze systémové příručky Xesar 3.1.
Výrobky nebo systémy popisované v příručce k systému Xesar smí provozovat pouze
osoby, které pro dané úkoly mají potřebnou kvalifikaci. Kvalifikovaný personál je na
základě svých znalostí a vědomostí při práci s těmito výrobky nebo systémy schopen
rozeznat rizika a zabránit možnému ohrožení.

1.1

Všeobecné právní informace
Společnost EVVA uzavírá smlouvu o používání systému Xesar na základě všeobecných obchodních podmínek (VOP EVVA) a také všeobecných licenčních podmínek (VLP
EVVA).
VOP EVVA a VLP EVVA najdete na stránkách:
https://www.evva.com/cz-cz/impresum/
Mějte prosím na paměti, že používání systému Xesar může podléhat zákonné
schvalovací, ohlašovací a registrační povinnosti (například vznikne-li sdružený
informační systém) a při používání v podnicích pak právům zaměstnanců na
spolurozhodování. Odpovědnost za používání výrobku způsobem, který je v
souladu se zákony, má provozovatel.
Výše uvedené informace je nutné respektovat v souladu s odpovědností
výrobce, která je definována zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou
vadou výrobku, a předat je provozovatelům a uživatelům. Nedodržení tohoto
ustanovení zbavuje společnost EVVA zákonné odpovědnosti.
Způsoby používání, které nejsou v souladu s určeným účelem, a také opravy nebo
úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností EVVA, včetně neodborného
servisu, mohou vést k poruchám funkce, a jsou tudíž zakázány. Změny, které nejsou
výslovně povoleny společností EVVA, vedou k zániku veškerých nároků vyplývajících z
odpovědnosti výrobce, standardní záruky i samostatně sjednané záruky.
Udržujte komponenty systému mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
Nebezpečí udušení následkem spolknutí malých dílů.
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Společnost EVVA zpřístupňuje architektům a poradenským institucím
všechny potřebné informace o produktech, aby mohli splnit své informační a
instruktážní povinnosti v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek.
Specializovaní obchodníci a zpracovatelé se musí řídit veškerými pokyny
uvedenými v dokumentech společnosti EVVA a v případě potřeby je předat
zákazníkům.
Další informace najdete v produktovém katalogu EVVA:
https://www.evva.com/cz-cz/xesar

1.2

Podpora EVVA
Xesar je důmyslný a osvědčený uzamykací systém. Pokud byste potřebovali další
pomoc, obraťte se prosím přímo na vaši partnerskou firmu EVVA.
Seznam certifikovaných partnerů společnosti EVVA si můžete stáhnout zde:
https://www.evva.com/cz-cz/vyhledavani-prodejc/
Aktivujte možnost filtru „Partner pro elektroniku“ a vyhledejte speciálně partnery
EVVA, kteří prodávají elektronické uzamykací systémy EVVA a mají kvalifikované
odborné znalosti.
http://support.evva.at/xesar/cz/
Obecné informace o systému Xesar naleznete zde:
https://www.evva.com/cz-cz/xesar
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1.3

Vysvětlení symbolů
Pro lepší znázornění se v této příručce k systému používají tyto symboly:
Symbol

Význam
Pozor, nebezpečí vzniku věcných škod v případě nedodržení příslušných bezpečnostních opatření
Upozornění a doplňkové informace
Tipy a doporučení
Vyvarujte se, chybová hlášení

Volitelné možnosti
Odkazy
Krok v návodu k postupu
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1.4

Vysvětlivky symbolů softwaru Xesar
V softwaru Xesar, ve správci instalací a ve správci rozhraní se používají následující
znaky:

1.4.1

Obecné

#

Stav

Symbol

Vysvětlení

1

Potvrdit / uložit

Potvrzení nebo uložení zadání

2

Přidat

Přidání např. nové osoby nebo přístupového
místa

3

Zrušit zadání

Zrušení zadání

4

Odstranit

Odstranění např. systému, časového profilu
nebo přístupového místa

5

Upravit

Úprava systému (správce instalací)

6

Spustit aplikaci

Spuštění systému (správce instalací) nebo
spuštění připojení mezi kódovací stanicí
a softwarem Xesar (správce rozhraní)

7

Zastavit aplikaci

Zastavení systému (správce instalací) nebo
zastavení propojení mezi kódovací stanicí a
softwarem Xesar (správce rozhraní)

8

Stažení

Stažení např. informací k podpoře

9

Další

Přejít k dalšímu zadání

10

Načíst / přenést

Načtení administrátorské karty

11

Filtrovat

Zobrazení možných nastavení filtru funkce

12

Aktualizovat / připojit

Na ovládacím panelu se na pozadí provede
úloha

13

Není aktualizováno / čeká se
na aktualizaci / stáhnout aktualizaci

Aktualizace je k dispozici a lze ji stáhnout
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#

Stav

Symbol

Vysvětlení

14

Hledat

Hledání speciální události

15

Rozbalit

Rozšíření zobrazované oblasti

16

Sbalit

Zmenšení zobrazované oblasti

17

Přejít

Otevření okna prohlížeče softwaru Xesar

18

Systémový protokol

Zobrazuje všechny akce, které byly v soft
waru Xesar zadány uživatelem a systémem

19

Filtrovat podle úseků

Zobrazuje všechny úseky, ke kterým má
osoba přístupové oprávnění

20

Filtrovat podle přístupových
míst

Zobrazuje všechna přístupová místa, ke
kterým má osoba přístupové oprávnění

21

Filtrovat podle přístupových
médií

Zobrazuje všechna přístupová média, která
jsou osobě přiřazena

22

Filtrovat podle osob

Filtruje podle osob

23

Můj profil

Upravit uživatelský profil:
Přidat popis a změnit osobní heslo

24

Zobrazený jazyk

Změnit nastavení jazyka

25

Zobrazit počet kreditů
KeyCredits

Zobrazení počtu kreditů KeyCredits k odpisu (např. v důsledku změn oprávnění nebo
vydání nových přístupových médií)

26

Symbol KeyCredit Lifetime

Zobrazí se po vyčerpání kreditu KeyCredit
Lifetime

27

Protokol události

Zobrazení událostí, např. podle osoby (zobrazují se všechny vyfiltrované přístupové události osoby)

28

Texty nápovědy

Zobrazení textů nápovědy

29

Export seznamů

Exportovat zobrazované seznamy jako
soubor csv nebo xls
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#

Stav

Symbol

Vysvětlení

30

Nastavit zobrazení seznamu

Přizpůsobení zobrazení seznamů (výběr
sloupců, počet řádků na stránku, ukládání a
obnovení nastavení)

31

Tlačítko zálohování

Ve správci instalací se vytvoří záloha systémových dat

32

Odhlásit

Ukončení relace

33

Nabitá baterie

Baterie je plně nabitá

34

Upozornění na vybitou baterii

Baterie je vybitá, vyměňte ji co nejdříve za
novou

35

Komponenta s kabelovým
rozhraním

Přístupové komponenty, které lze synchronizovat pouze s kabelovým připojením k tabletu

36

Komponenta s bezdrátovým
rozhraním BLE, BLE je aktivováno

Přístupové komponenty, které lze synchronizovat s bezdrátovým BLE a kabelovým
připojením k tabletu; je aktivována funkce
BLE přístupové komponenty

37

Komponenta s bezdrátovým
rozhraním BLE, BLE je deaktivováno

Přístupové komponenty, které lze synchronizovat s bezdrátovým BLE a kabelovým spojením s tabletem; funkce BLE komponenty je
deaktivována

1.4.2
#

Stavy přístupových médií
Stav

Vizualizace

Vysvětlení

1

Nezabezpečené přístupové
médium

Přístupové médium je zablokované. Existují ještě nezabezpečená přístupová místa.
Seznam zakázaných položek přeneste
pomocí tabletu nebo aktualizovaného
přístupového média do nezabezpečených
přístupových míst.

2

Zabezpečené přístupové
médium

Přístupové médium je zablokované. Neexistují žádná nezabezpečená přístupová
místa. Systém je bezpečný.

3

Přístupové médium bez
oprávnění

Přístupové médium nemá o
 právnění.
Důvodem je např. překročení doby
platnosti oprávnění.
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#

Stav

Vizualizace

Vysvětlení

4

Aktuálně platné

Přístupové médium je platné a lze jej
použít podle profilu s oprávněním.

5

Aktuálně neplatné

Přístupové médium je momentálně
neplatné.

6

Aktuálně platné přístupové
médium se při aktualizaci
stane neplatným přístupovým
médiem

Přístupové médium je aktuálně platné.
Po aktualizaci na online nástěnné čtecí
jednotce nebo na kódovací stanici však
pozbývá platnosti.

7

Aktuálně neplatné p
 řístupové
médium se po aktualizaci
stane platným přístupovým
médiem

Přístupové médium je momentálně
neplatné.
Platí však po aktualizaci na online
nástěnné čtecí jednotce nebo na kódovací
stanici.

8

Aktuálně neplatné přístupové
médium s dobou platnosti,
která se nachází v budoucnosti

Přístupové médium je momentálně
neplatné.

9

Deaktivované přístupové
médium

Médium bylo deaktivováno, již neexistují
žádná nezabezpečená přístupová místa;
kalendář již nehraje žádnou roli.
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2

Uvedení softwaru Xesar do
provozu
1. krok

2. krok

3. krok

4. krok

2.1

Obecné informace o uvedení do provozu
Nová nastavení a změny musíte před opuštěním příslušné stránky uložit. Jestliže tak
neučiníte, zůstanou zachována původní nastavení.
Klikněte na symbol csv nebo xlsx. Všechny seznamy lze exportovat a vytisknout jako
soubor .csv nebo .xlsx. Jako původ souboru je nutné použít 65001: Musí být použit
kód Unicode (UTF-8).
Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.
Pokud kliknete na symbol ?, zobrazí se příslušný text nápovědy.
Dvojitým kliknutím na pravidlo sloupce se šířka sloupce přizpůsobí záhlaví sloupce.
Výsledek upraveného seznamu závisí počtu sloupců a nastavení zobrazování na obrazovce.
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2.2

Nastavení

2.2.1

Nastavení zabezpečení

2.2.2

Doba platnosti a oprávnění přístupových médií

Začátek

Konec

Standardní doba platnosti přístupového média

Standardní doba platnosti přístupového
média

Prodloužení doby
platnosti

Prodloužení doby
platnosti
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Časový interval oprávnění

Nejdřívější možná aktualizace
Nejpozdější možná aktualizace
Nejdřívější možná aktualizace
Nejpozdější možná aktualizace
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Standardní doba platnosti přístupového média:
Standardní doba platnosti je předem nastavená doba, po kterou je přístupové médium platné po jeho aktualizaci na kódovací stanici nebo na online nástěnné čtecí jednotce Xesar.
Standardní dobu platnosti lze individuálně nastavit při vydání přístupového média.
Pokud standardní doba platnosti vypršela, přístupové médium pozbývá platnosti a
může být nutné jej aktualizovat na kódovací stanici nebo na nástěnné online čtecí
jednotce Xesar.
Čím kratší je standardní doba platnosti, tím je systém bezpečnější, protože přístupové
médium se stane neplatným dříve.
Doporučená doba trvání platnosti činí 14 dnů.

Maximální nastavitelná doba trvání platnosti činí 7300 dnů (asi 20 let).

Hranice prodloužení doby platnosti:
Hranice prodloužení doby platnosti definuje časové období, ve kterém se prodlouží
doba platnosti přístupového média na kódovací stanici nebo na online nástěnné čtecí
jednotce Xesar.
Standardní doba trvání nároku u náhradních médií:
Standardní doba trvání nároku na náhradní média je ve výchozím nastavení systému 72 hodin. Standardní dobu trvání nároku lze individuálně nastavit při vydávání
náhradních médií (viz kapitola Přístupová média).
Automatické odhlášení uživatele:
Po uplynutí nastaveného času v hodinách je uživatel (např. příjemce, správce nebo
technik údržby) z bezpečnostních důvodů automaticky ze svého účtu (uživatelské
jméno a přihlášené) odhlášen. Pro ovládání softwaru Xesar se musí příslušný uživatel
znovu přihlásit.
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2.2.3

Nastavení systému

IP adresa serveru:
IP adresa je vyžadována pro propojení kódovací stanice se serverem (IP adresa je
zapsaná v konfiguračním souboru). IP adresa je navíc vyžadována při přidávání kódovací stanice do systému.
V případě místní instalace se v zadávacím poli automaticky zobrazí IP adresa místní
instalace.
Denní doba spuštění:
Denní doba spuštění je okamžik synchronizace času systému. Kromě toho se denní
doba spuštění používá pro následující nastavení konfigurace online nástěnné čtecí
jednotky Xesar se softwarem Xesar (backend).
• Kompletní přenos seznamu zakázaných položek do online nástěnné čtecí jednotky.
Bezpečně zablokovaná přístupová média jsou ze seznamu zakázaných médií odstraněna.
• Záznamy událostí vztahující se k osobám jsou po uplynutí definované doby anonymizovány.
• Tři měsíce před první změnou času v roce jsou generovány úkony údržby.
• Vytvoření úkonů údržby pro aktualizaci kalendářních dnů na komponentách.
• Stav zálohy se aktualizuje.
Jako denní čas spuštění vyberte vždy čas, kdy systém běží a online nástěnná
čtecí jednotka Xesar je online (např. během úředních hodin)!

XESAR 3.1

15 / 48

Logo:
Logo se zobrazuje na řídicím panelu před názvem instalace. Pokud chcete přidat individuální logo, je nutné mít na paměti následující parametry:
Maximální velikost souboru: 2 MB
Možné typy souborů:
jpg, png, gif, svg
Nastavení osobních referencí:
Nastavení osobních referencí udává, zda a jak dlouho budou údaje o osobních událostech uloženy.
Při nastavování dodržujte požadavky na ochranu osobních údajů ve vaší
společnosti.

Existují 3 možnosti nastavení ukládání údajů pro osoby a místa montáže:
• neukládat údaje,
• ukládat údaje neomezeně,
• ukládat údaje s časovým omezením (rozmezí nastavení v řádech dnů)

Nastavení specifická pro osoby nebo komponenty je možné nastavit na panelech
Osoby nebo Místa montáže - komponenty.
Nastavení pro tablet Xesar:
Z bezpečnostních důvodů je používání tabletu Xesar pro údržbu související se
systémem chráněno PIN kódem. Dotaz na PIN kód na tabletu lze deaktivovat.
Správa dat na tabletu Xesar:
Lze aktivovat uchování dat na tabletu po jeho vypnutí.
XESAR 3.1
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Přednastavený PIN kód změňte při prvním uvedení tabletu Xesar do provozu.

2.3

Skupiny uživatelů
Ve skupinách uživatelů jsou definována oprávnění pro uživatele.

Uživatelé spravují systém prostřednictvím softwaru Xesar. Lze vytvořit libovolný počet
uživatelů s různými oprávněními (v závislosti na funkci). Tato různá oprávnění jsou
definována ve skupinách uživatelů.
Zobrazení všech předem definovaných skupin uživatelů:
Předem definované skupiny uživatelů je možné přiřadit uživatelům. Předem definované
skupiny uživatelů nelze smazat.
Jednomu uživateli je možné přiřadit více skupin uživatelů.
Uvědomte si: Při zadávání několika skupin uživatelů se oprávnění pro odpovídajícího uživatele sčítají.
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Na výběr jsou následující předem definované skupiny uživatelů:
Správce systému
smí měnit pouze uživatelská hesla
Správce instalace
má všechna oprávnění kromě změny uživatelských hesel
Technik údržby
má omezená oprávnění související s údržbou
Správce úseku
má omezená oprávnění související se správou
Příjem
má omezená oprávnění související s příjmem
Příklad skupiny uživatelů Správce instalace
Všichni uživatelé ve skupině uživatelů mají oprávnění ke čtení a úpravám:

Oprávnění příslušející předem definovaným skupinám uživatelů nelze měnit.

Podle potřeby zkopírujte předem definovanou skupinu uživatelů a změňte
oprávnění. Tuto individuální skupinu uživatelů uložte pod výstižným jménem.
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Oprávnění jsou na ovládacím panelu seskupena
podle dlaždicového zobrazení.
V každé skupině oprávnění se definují následující oprávnění:
• pouze oprávnění ke čtení
• vybrána všechna oprávnění.
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Příklad Individuální skupina uživatelů – příjem, hlavní vchod se základní uživatelskou
skupinou Příjem  a dodatečnými právy ke čtení a úpravě pro nastavení osob:

K přidělování oprávnění pro uživatele použijte jako základ předem definované
skupiny uživatelů.

V případě potřeby je možnost generovat speciální skupiny uživatelů. V tomto
případě se obraťte na technické oddělení společnosti EVVA.

Omezení možnosti přiřazení profilu s oprávněním:
Pouze vybrané profily s oprávněním je možné přiřadit uživatelům s odpovídajícími
skupinami uživatelů.
Příklad:
Uživatelé v uživatelské skupině Příjem mohou např. přidělovat přístupová média
pouze profilům s oprávněním zaměstnanec, stážista, úklid a pracovník na směny.
Uživatelé ostatních skupin uživatelů mohou přístupovému médiu také přiřadit profily s
oprávněním šéf a asistent, hasiči a generální klíč.
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2.4

Uživatel

Uživatelé spravují systém prostřednictvím softwaru Xesar. Lze vytvořit libovolný počet
uživatelů s různými oprávněními (v závislosti na funkci).
Pomocí symbolu Přidat lze přidat nového uživatele. Počet vytvořených uživatelů se
zobrazí na panelu Uživatelé.
Uživatelé jsou také osoby, které mají v systému přístupová oprávnění s přidělenými
přístupovými médií.
V přehledu uživatelů jsou zobrazeni všichni vytvoření uživatelé.
Uživatele su (hlavní správce) a admin (správce), kteří jsou již předdefinovaní při
první instalaci, nelze změnit nebo odstranit.
• su
má pouze oprávnění měnit uživatelská hesla jako správce systému

• admin
má všechna oprávnění
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Nový uživatel:
Pokud chcete vytvořit nového uživatele, máte na výběr následující vstupní pole:
Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.
Uživatelské jméno
nového uživatele, např. správce 1
Popis
s dalšími informacemi o novém uživateli
Heslo
pro přihlášení (login).
Minimálně 6 znaků; navíc se zobrazí vyhodnocení úrovně zabezpečení hesla.
Zopakovat heslo
Znovu zadejte zvolené heslo.
Skupiny uživatelů
Výběr definovaných skupin uživatelů pro daného uživatele. Musí být vybrána alespoň
jedna skupina uživatelů.
Osoba
(Toto pole se zobrazí pouze po prvním uložení)
Funkce uživatele může být přiřazena jedné osobě, např. technikovi údržby1 > Janu
Novákovi.
Osobní preference má čistě informační hodnotu a nemá žádné funkční účinky.
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Stav
uživatele může správce nastavit na aktivní nebo neaktivní. Neaktivní uživatelé se
nemohou přihlásit.

Stáhnout konfiguraci
Stáhne se příslušný uživatelský certifikát (konfigurace). Uživatelský certifikát je
vyžadován pro zabezpečené úkony rozhraní třetích stran (např. import osobních
údajů přes rozhraní třetích stran).

2.5

Kalendář

S funkcí kalendáře můžete spravovat volné dny, např. svátky nebo podnikové dovolené v kalendářním roce. U těchto volných dnů platí výjimky o časových profilech. Počet
kalendářů se zobrazuje na panelu Kalendář.
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Lze používat maximálně 5 kalendářů v součtu s 50 různými zvláštními dny.
Zvláštní den (např Vánoce) může být uveden pouze v jednom kalendáři.

Import kalendáře
Stávající kalendáře lze importovat ve formátu souboru .ics nebo .csv a následně dále
upravovat.

Nelze importovat kalendáře, ve kterých je aktuální den označen jako volný
den.
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2.6

Časové profily

V časových profilech jsou definovány jak časové profily v kancelářském režimu (automatické trvalé otevření pro přístupové komponenty Xesar), tak také časové profily
pro profily s oprávněním osob, resp. identifikačních médií.
Dále jsou nastaveny časy uzavření pro automatické ukončení manuálního kancelářského režimu (manuální trvalé otevření).
Pokud přístupové komponentě Xesar není přiřazen žádný časový profil kancelářského
režimu, budou mít přístup pouze oprávněná přístupová média.
Pokud při vytváření přístupového média nepoužijete žádný časový profil, nebude pro
toto přístupové médium platit žádné časové omezení přístupu – přístupové médium
tak bude mít trvalý přístup.
Kancelářský režim:
Pod pojmem „Kancelářský režim“ znamená automatické a časově řízené trvalé povolení přístupových komponent Xesar. Komponenty Xesar s kancelářským režimem
umožňují přístup v definovaném časovém rámci i bez přístupového média.
Příklad:
Prodejna má otevírací dobu od 08:00 do 16:00. Kancelářský režim je od 8:00 do
16:00.
Vstup vstupními dveřmi do prodejny s tímto časovým profilem je možný v době od
8:00 do 16:00 pro všechny osoby bez přístupového média. Přístupová k
 omponenta
Xesar se v 08:00 automaticky přepne na možnost Otevřít a v 16:00 na možnost
Zavřít.
Kancelářský režim lze kdykoli manuálně ukončit pomocí autorizovaného
přístupového média.

XESAR 3.1

25 / 48

Nákupní režim:
Nákupní režim je rozšířením kancelářského režimu. Kancelářský režim se při něm
nespouští automaticky v definovaný čas, ale až po jednorázové identifikaci autorizovaným přístupovým médiem.
Příklad:
Pro prodejnu byl definován kancelářský režim s časovým oknem od 8:00 do 16:00.
Navíc je na přístupové komponentě Xesar vstupních dveří aktivován nákupní režim.
Pokud se zaměstnanec s oprávněným přístupovým médiem opozdí a není v prodejně před nebo v 8:00, zůstávají vstupní dveře i přes kancelářský režim uzamčené.
Kancelářský režim se spustí, až když zaměstnanec přijde (i po 8:00) do prodejny a
odemkne ji oprávněným přístupovým médiem.
Toto omezení brání automatickému otevření dveří v kancelářském režimu, když v
obchodě není žádný zaměstnanec.
Manuální kancelářský režim:
Pod pojmem „Manuální kancelářský režim“ se v systému Xesar rozumí manuální
aktivace trvalého povolení přístupových komponent Xesar. Pro tuto funkci musí být
prostřednictvím profilu s oprávněním autorizována jak příslušná přístupová komponenta Xesar, tak odpovídající přístupové médium. Manuální kancelářský režim nastavíte v příslušné položce nabídky v části Místa montáže a Profily s oprávněním.
Manuální kancelářský režim se aktivuje dvojím přidržením oprávněného přístupového
média u přístupové komponenty Xesar. Obdržíte odpovídající optické a akustické potvrzení (viz kapitola Signalizace událostí).
Manuální kancelářský režim se ukončí automaticky v definovanou dobu uzamčení
nebo ručně opětovným dvojím přidržením oprávněného přístupového média u přístupové komponenty Xesar. Obdržíte odpovídající optické a akustické potvrzení (viz
kapitola Signalizace událostí).
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Aktivace manuálního kancelářského režimu a nákupního režimu:
Otevřete nabídku Xesar > Místa montáže > Hlavní vchod

Otevřete nabídku Xesar > Profily s oprávněním > Uživatel

Zobrazení časových profilů:
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2.6.1

Přidání časového profilu kancelářského režimu
Funkce trvalého otevření platí pro přístupové komponenty Xesar.
V definovanou dobu je přístup možný bez oprávnění. Přístupová komponenta Xesar je
tedy připravena k otevření dveří.
Můžete vytvořit maximálně 24 časových posloupností.
Celkem lze přidat maximálně 5 různých časových oken nebo časů za den v
týdnu nebo kalendáři.

Příklad úředních hodin pro firemní provoz:
Pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Výjimky časové posloupnosti definují odchylky od časových posloupností, jako jsou
státní svátky, během nichž platí upravená doba přístupu nebo zákaz přístupu.
Možnost „Žádná časová posloupnost“ znamená, že ve státní svátky definované v
kalendáři není přístup umožněn. Zobrazí se všechny existující kalendáře.
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Posloupnosti určitého času:
Posloupnosti určitého času jsou časové posloupnosti, při nichž se automaticky ukončí
manuální kancelářský režim (manuální trvalé povolení). Tím je zajištěno, že manuálně spuštěný kancelářský režim bude v definovaný čas bezpečně ukončen.
Manuální kancelářský režim je možné aktivovat pouze u přístupových komponent
Xesar definovaných pro tento účel a pomocí oprávněných přístupových médií tak, že
médium dvakrát přiložíte k přístupové komponentě Xesar.
Lze zadat maximálně 35 posloupností určitého času.

Příklad:
Zavírací doba pondělí až pátek, vždy ve 20:00

Výjimka v časových posloupnostech:
Ve zvláštní dny a státní svátky lze zavírací dobu změnit.
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2.6.2

Přidání časového profilu
Časové profily lze přidávat pro osoby a přístupová média.
Můžete vytvořit maximálně 24 časových posloupností.

Omezení oprávnění:
Příklad časů příchodu pro zaměstnance:
pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 a v sobotu od 7:00 do 13:00.

Výjimky časové posloupnosti:
Výjimky časové posloupnosti definují odchylky od časových posloupností, jako jsou
státní svátky, během nichž platí upravená doba přístupu nebo zákaz přístupu.
Možnost „Žádná časová posloupnost“ znamená, že ve státní svátky definované v
kalendáři není přístup umožněn. Zobrazí se všechny existující kalendáře.
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2.7

Místa montáže

Všechna místa montáže lze vytvořit a definovat pomocí přístupových komponent
systému v nabídce Místa montáže. Místem montáže mohou být dveře nebo jiná
aplikace, např. výtah.
Seznam míst montáže:
Online stav:
Popisuje, zda je komponenta online a zda je připojena k softwaru Xesar
ID:
Jednoznačná identifikace (označení), např. číslo místnosti podle plánu budovy
Název:
Jednoznačný název nebo označení, např. hlavní vchod
Popis:
Volný popis místa montáže pro lepší vysvětlení, např. hlavního vchodu, únikové cesty
do místa shromáždění
Druh:
Volně definovatelné, např. skleněné dveře, skříňka nebo automatické dveře
Typ komponenty:
komponenta namontovaná v místě montáže
Stav v životním cyklu:
popisuje aktuální stav komponenty, např. připravena k přidání
Poslední změna stavu:
Čas poslední synchronizace komponenty se softwarem Xesar
Stav baterie:
Zobrazení stavu baterie komponenty: Nabitá nebo vybitá
Úkon údržby:
zobrazuje otevřené úkony údržby v místě montáže, např. konfigurace komponenty,
odstranění, přidání, aktualizace FW
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Název tabletu Xesar:
Název tabletu se synchronizovaným otevřeným úkonem údržby v místě montáže

2.7.1

Přidání místa montáže
Vyberte požadovanou přístupovou komponentu.

2.7.2

Popis místa montáže
Pokud chcete vytvořit nové místo montáže, máte na výběr následující vstupní pole:
Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.
ID:
Jednoznačná identifikace (označení), např. číslo místnosti podle stavebního plánu
Název:
Jedinečný název nebo označení, např. hlavní vchod
Popis:
Volný popis místa montáže pro lepší vysvětlení, např. hlavního vchodu, únikové cesty
do místa shromáždění na Pražské ulici
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Druh místa montáže:
Volně definovatelné, např. skleněné dveře, skříňka nebo automatické dveře

Doba otevření:
Definuje dobu, po kterou přístupová komponenta EVVA podle oprávnění umožňuje
přístup předtím, než se zase zavře (uzamkne). Příslušná doba otevření je Krátká
nebo Dlouhá. Doba otevření je definována pro příslušnou osobu nebo přístupové
médium a spouští se na přístupové komponentě, pokud je uděleno oprávnění.
Přidělení doby otevření osobě nebo přístupovému médiu se provádí v nastavení osob
a přístupových médií.

Časový profil:
Výběr časového profilu kancelářského režimu
Protokolování:
Nastavení způsobu protokolování události přístupu a doby protokolování údajů
Manuální kancelářský režim:
Manuální kancelářský režim je aktivní nebo neaktivní
Nákupní režim:
Nákupní režim je aktivní nebo neaktivní
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Kancelářský režim je časově řízené trvalé otevření přístupové komponenty.
V definovanou dobu – např. při jednání stran nebo během otevírací doby obchodu – je přístup možný bez oprávnění.
Nákupní režim se spustí pouze tehdy, když je u přístupové komponenty přidrženo oprávněné přístupové médium.

2.8

Úseky

Pro snazší správu lze místa montáže sloučit do různých úseků. To dává smysl, pokud
má několik míst montáže stejné vlastnosti, např. stejná oprávnění nebo organizační
příslušnost, jako oddělení nebo sekce budov.
Pro každý objekt (oddíl) lze libovolně definovat maximálně 95 úseků.

Úsek instalace se generuje automaticky při vytvoření systému. Zahrnuje všechna
místa montáže a nelze ji změnit nebo odstranit.
Pokud tento úsek zvolíte pro profil oprávnění, bude se týkat všech míst montáže.
Import systému Xesar 2.2 s 96 úseky není možný. Před importem v systému
Xesar 2.2 proto odstraňte jeden úsek.
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Příklad zobrazení úseku Kanceláře:
Pole označená hvězdičkou* jsou povinná.
Název:
Název úseku
Popis:
Doplňující informace k názvu
Místa montáže:
Zobrazení vybraných míst montáže

Výběr míst montáže:
Aktivací pole v prvním sloupci vyberte místa montáže pro daný úsek.
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2.9

Profily s oprávněním

Profily s oprávněním popisují prostorová a časová omezení přístupu pro identifikační
média. Tato přístupová média mohou být přiřazena osobám. To znamená, že osoba
s přístupovým médiem má přístup pouze k místům montáže a úsekům definovaným
v profilu s oprávněním a také pouze na definovanou dobu. Na další místa a po dobu,
která je mimo definovaný časový úsek, je přístup odepřen.
Jeden profil s oprávněním lze přiřadit mnoha přístupovým médiím (např. všem osobám na oddělení se stejnými oprávněními).
Každému přístupovému médiu je možné přiřadit pouze jeden profil s oprávněním.
Kromě tohoto profilu s oprávněním lze navíc každému přístupovému médiu přidělit
ještě maximálně 3 individuální oprávnění pro místa montáže, resp. úseky s časovými
profily. (To je nutné například pro přístup ke skříňkám v šatně.)
Nejsou-li k profilu s oprávněním přiřazena žádná místa montáže nebo oblasti, v
přehledu ve sloupci Stav oprávnění se zobrazí záznam Ne.

Profil s oprávněním:
Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.
Název:
Název profilu s oprávněním, např. pracovník na směny
Popis:
Doplňující informace k názvu, např. pouze pro pracovníky na noční směně

XESAR 3.1

36 / 48

Manuální kancelářský režim:
Pokud je aktivován manuální kancelářský režim, mají oprávnění aktivovat na přístupových komponentách s oprávněním režim manuálního vypnutí všechny osoby nebo
přístupová média.
Standardní časový profil:
Výběr z časových profilů
Pro standardní časový profil lze použít pouze časové profily s maximálně 12
časovými úseky.

Výběr míst montáže:

Přístup k vybraným místům montáže:
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2.10

Osoby

V úseku „Osoby“ jsou definovány všechny důležité informace o osobách s oprávněními
v systému. Osobám jednoho systému je možné přiřadit jedno nebo více přístupových
médií s různými profily s oprávněním.
Osobami mohou být také uživatelé s odpovídajícími právy (podle odpovídající skupiny
uživatelů).
Zobrazení seznamu osob:

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.
Jméno:
Křestní jméno osoby
Příjmení:
Příjmení osoby
ID:
Zkratka osoby, např. iniciály
Počet vydaných přístupových médií:
Počet přístupových médií přidělených této osobě
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Profil se standardním oprávněním:
Výběr z profilů s oprávněním; zapisuje se na přístupové médium, které je přiřazeno
osobě, jako profil se standardním oprávněním.
Externí:
Ano – Záznam osobních údajů je spravován systémem třetí strany prostřednictvím
rozhraní systému třetí strany.
Ne – Manuální správa záznamu osobních údajů v softwaru Xesar
Neaktuální přístupová média:
Ano – Alespoň jedno z přístupových médií dané osoby není aktuální a musí se aktualizovat přiložením k online nástěnné čtecí jednotce Xesar nebo položením na kódovací
stanici.
(Zobrazení stavového panelu Neaktuální přístupová média na ovládacím panelu je
žluté.)
Ne – Všechna přístupová média dané osoby jsou aktuální; Přiložení k online nástěnné
čtecí jednotce Xesar nebo položení na kódovací stanici není nutné.

2.10.1

Přidání osoby

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.
Jméno:
Křestní jméno osoby
Příjmení:
Příjmení osoby
ID:
Zkratka osoby, např. iniciály
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Profil s oprávněním:
Výběr z profilů s oprávněním; je na přístupovém médiu, které je dané osobě přiřazeno, zapsán jako profil se standardním oprávněním.
Doba otevření:
Doba otevření je Krátká nebo Dlouhá a aktivuje se oprávněným přístupem na přístupové komponentě.
Protokolování:
Způsob záznamu událostí – Přístupy je možné nezaznamenávat, zaznamenávat neomezeně nebo zaznamenávat s časovým omezením.
Délka trvání:
Zadání délky trvání záznamu v řádech dnů, pokud byl definován časově omezený záznam.
Externí:
Ano – Záznam osobních údajů je spravován systémem třetí strany prostřednictvím
rozhraní systému třetí strany.
Ne – Manuální správa záznamu osobních údajů v softwaru Xesar
Počet vydaných přístupových médií:
Počet přístupových médií přidělených této osobě

2.11

Přístupová média

Přístupová média slouží jak k otevírání dveří při existujících oprávněních, tak k přesunu
bezpečnostních údajů specifických pro systém mezi přístupovými komponentami a
softwarem správy; přesun se provádí prostřednictvím virtuální sítě XVN (Xesar Virtual
Network).
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2.11.1

Nové identifikační médium
Po vytvoření nového přístupového média se na kódovací stanici zobrazí následující
vstupní pole:

ID:
(Identifikátor nebo označení není povinné pole)
Přístupovému médiu můžete přiřadit označení přístupového média (např. garáž Jana
Nováka, návštěvník 1 nebo pokoj 23).
Přiřazení nebo změnu ID lze pomocí softwaru Xesar provádět kdykoli v podrobném
zobrazení příslušného přístupového média.
Označení přístupového média není anonymizováno, jestliže se nemají zaznamenávat přístupy (jednotlivých osob). To znamená, že označení by nemělo
obsahovat žádné osobní reference, např. Jan Novák.
Za toto označení odpovídá uživatel, který přiděluje ID přístupovým médiím.

Aby se ID přístupového média zobrazilo v seznamu událostí, musí být přiděleno osobě. V případě médií s oprávněním Hasiči nebo Generální klíč, pokud
nemá být přiděleno konkrétní osobě, musí být vytvořena a přiřazena osoba
„Hasiči“ nebo „Generální klíč“.
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Po potvrzení se zobrazuje další stránka s následujícími informačními a vstupními poli:

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.
Stav:
Aktuální stav s ohledem na platnost a aktuálnost.
Interval platnosti:
Výběr časového intervalu, do jehož uplynutí musí být identifikační médium opět aktualizováno (mít prodlouženou platnost) prostřednictvím online nástěnné čtecí jednotky
Xesar nebo kódovací stanice.
Doba platnosti:
Informace o době platnosti přístupového média.
• Standardní hodnota:
Definováno v obecných nastaveních zabezpečení.
• Individuálně:
Vstup 1 den až max. 7300 dní (cca 20 let)
Osoba:
Přístupové médium lze přiřadit vytvořené osobě. Jedné osobě lze přiřadit několik
přístupových médií.
Přístupové médium (náhradní médium) - Toto pole se zobrazí pouze u nového
přístupového média:
K vytvoření náhradního média se zde vybere přístupové médium, které má být nahrazeno výše vybrané osobě s jejím profilem s oprávněním.
Profil s oprávněním:
Výběr požadovaného profilu s oprávněním
XESAR 3.1
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Začátek platnosti oprávnění:
Čas začátku autorizace přístupového média. Časový interval může být i v budoucnosti,
např. v případě hotelových rezervací.
Konec platnosti oprávnění:
Čas, kdy končí oprávnění a platnost přístupového média (např. konec stáže).
Po tomto okamžiku již nelze platnost přístupového média prodloužit.
Individuální oprávnění:
Kromě profilu s oprávněním lze přístupovému médiu přiřadit až 3 další individuální
oprávnění.
Lze definovat 3 místa montáže nebo oblasti, každé s jiným časovým profilem.

2.11.2

Existující přístupové médium
Po položení stávajícího přístupového média na kódovací stanici se zobrazí následující
vstupní okno:
Stav přístupového média:

#

Stav

Vizualizace

Vysvětlení

1

Nezabezpečené přístupové médium

Existují ještě nezabezpečená místa
montáže

2

Zabezpečené přístupové médium

Již neexistují žádná nezabezpečená
místa montáže

3

Přístupové médium bez oprávnění

Přístupové médium nemá žádné
oprávnění

4

Aktuálně platné

5

Aktuálně neplatné
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#

Stav

6

Aktuálně platné přístupové médium,
které se po aktualizaci stane neplatným přístupovým médiem

7

Aktuálně neplatné přístupové médium, které se po aktualizaci stane
platným přístupovým médiem

8

Aktuálně neplatné přístupové médium
s intervalem platnosti, který je v budoucnosti

9

Vizualizace

Deaktivované přístupové médium

Vysvětlení

Přístupové médium bylo deaktivo
váno. Již neexistují žádná nezabezpečená místa montáže a kalendář již
nehraje žádnou roli

Interval platnosti:
Výběr časového intervalu, do jehož uplynutí musí být identifikační médium opět aktualizováno (mít prodlouženou platnost) prostřednictvím online nástěnné čtecí jednotky
Xesar nebo kódovací stanice.
Doba platnosti:
Informace o době platnosti přístupového média.
• Standardní hodnota:
Definováno v obecných nastaveních zabezpečení.
• Individuálně:
Vstup 1 den až max. 7300 dní (cca 20 let).
Osoba:
Osoba, které je toto přístupové médium přiřazeno.
Začátek platnosti oprávnění:
Od tohoto okamžiku má přístupové médium oprávnění pro aktualizaci oprávnění a je
platné.
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Konec platnosti oprávnění:
Od tohoto okamžiku již přístupové médium nemá oprávnění pro aktualizaci oprávnění
nebo již není platné.

Individuální oprávnění:
Přístupovému médiu lze přidělit individuální oprávnění pro 3 místa montáže nebo
oblasti (např. pro osobní šatní skříň nebo garážové stání).
Zneplatnění:
Kliknutím na tlačítko Zneplatnit dojde ke zneplatnění identifikačního média. Dojde k
odstranění všech nastavení, s výjimkou ID. (Funkce se používá např. pro přístupová
média zaměstnanců, kteří odcházejí z firmy.)
Přístupová média lze znovu použít. Proto pro ID přístupových médií nepoužívejte žádné osobní údaje.

Výstupní protokol:
Kliknutím na tlačítko Výstupní protokol se vygeneruje výstupní protokol přístupových médií se všemi příslušnými údaji ve formátu .pdf. Soubor PDF lze vytisknout a
příjemci mohou svým podpisem potvrdit převzetí přístupového média.
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Při změnách oprávnění je možné vytvořit nový výstupní protokol.
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2.12

Přiřazení přístupové komponenty
Přístupové komponenty se dodávají v montážním režimu. Pro funkci v systému Xesar
je nutné přidat přístupovou komponentu k systému.
Po definování místa montáže v softwaru Xesar je přístupová komponenta připravena k
přidání do systému.

Pro přidání přístupové komponenty se v softwaru Xesar vygeneruje úkon konfigurace.
Ten se synchronizuje s tabletem Xesar a od verze systému Xesar 3.1 se provádí prostřednictvím bezdrátové synchronizace na přístupové komponentě G2.1. U starších
přístupových komponent se synchronizace provádí pomocí připojovacího kabelu.
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