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1

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

1.1

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

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

1.2

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

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

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

Opties
Links
Stap bij handelingsinstructies
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1.4

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

1.4.1

Algemeen

#

Status

Symbool

Uitleg

1

Bevestigen / opslaan

Bevestigen of opslaan van ingevoerde
gegevens

2

Toevoegen

Toevoegen van bv. een nieuwe persoon of
montageplaats

3

Invoer verwijderen

Verwijderen van een invoer

4

Verwijderen

Verwijderen van bv. een systeem, tijdprofiel
of montageplaats

5

Bewerken

Bewerken van het systeem (Installation
Manager)

6

Applicatie opstarten

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

7

Applicatie beëindigen

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

8

downloaden

Download van bv. informatie voor technische
ondersteuning

9

Volgende

Doorgaan naar de volgende invoer

10

Laden / overdragen

Laden van de Admin-Card

11

Filteren

Weergave van mogelijke filterinstellingen van
de functie

12

Actualiseren / verbinden

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

Status

Symbool

Uitleg

13

Niet geactualiseerd / wachten
op het actualiseren / update
downloaden

Er is een update beschikbaar die kan worden
gedownload

14

Zoeken

Zoeken naar een specifieke gebeurtenis

15

Uitklappen

Het weergaveveld vergroten

16

Inklappen

Het weergaveveld verkleinen

17

Ga naar

Het tabblad van de browser openen voor de
Xesar-software

18

Systeemprotocol

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

19

Gefilterd op zones

Geeft alle zones aan waarbij een persoon
over toegangsrechten beschikt

20

Gefilterd op montageplaats

Geeft alle montageplaatsen aan waarbij een
persoon over toegangsrechten beschikt

21

Gefilterd op sleutels

Geeft alle sleutels aan die aan een persoon
zijn toegewezen

22

Gefilterd op persoon

Filteren op persoon

23

Mijn profiel

Mijn gebruikersprofiel bewerken:
Beschrijving toevoegen en persoonlijk
wachtwoord veranderen

24

Weergegeven taal

Taalinstellingen veranderen

25

Weergave aantal KeyCredits

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

26

Weergave KeyCredit Lifetime

Verschijnt als KeyCredit Lifetime is ingewisseld

27

Protocol gebeurtenissen

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

Status

Symbool

Uitleg

28

Hulpteksten

Weergave van hulpteksten

29

Export van overzichten

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

30

Instelling weergave over
zichten

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

31

Back-up-knop

In de Installation Manager wordt een backup gemaakt van de systeemgegevens

32

Afmelden

Sessie beëindigen

33

Batterij vol

Batterij is vol

34

Batterijwaarschuwing

Batterij is leeg; vervang eerst de batterijen

35

Component met kabelinterface

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

36

Component met draadloze
BLE-interface; BLE is geactiveerd

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

37

Component met draadloze
BLE-interface; BLE is uitgeschakeld

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

1.4.2
#
1

Status van sleutels
Status

Onveilig geblokkeerde sleutel

XESAR 3.1

Visualisering

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

Status

Visualisering

Uitleg

2

Opslaan geblokkeerde sleutel

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

3

Niet-bevoegde sleutel

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

4

Actueel geldig

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

5

Actueel ongeldig

De sleutel is momenteel ongeldig.

6

Actueel geldige sleutel wordt
een ongeldige sleutel bij actualisering

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

7

Actueel ongeldige sleutel
wordt een geldige sleutel bij
actualisering

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

8

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

De sleutel is momenteel ongeldig.

9

Gedeactiveerde sleutel

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

Inbedrijfstelling Xesar-software
1. stap

2. stap

3. stap

4. stap

2.1

Algemene informatie over de inbedrijfstelling
Nieuwe instellingen en wijzigingen moeten voor het verlaten van de betreffende pagina worden bewaard. Als dat niet gebeurt, blijven de oorspronkelijke instellingen
behouden.
Klik op het symbool csv of xlsx. Alle overzichten kunnen worden geëxporteerd in een
.csv- of .xlsx-bestand om ze daarna af te drukken. Als oorsprong van het bestand
moet hierbij 65001: Unicode (UTF- 8) worden gebruikt.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Klik op het symbool ? om de betreffende helptekst op te roepen.
Door dubbelklikken op de scheidingslijn van de kolommen wordt de kolombreedte
aangepast aan de kop boven de kolom.
Het resultaat van het weergegeven overzicht is afhankelijk van het aantal kolommen
en de weergave op het beeldscherm.
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2.2

Instellingen

2.2.1

Veiligheidsinstellingen

2.2.2

Geldigheids- en toegangsduur van de sleutels

Begin

Autorisatieduur

Standaard geldigheidsduur
van de sleutel
Verlengingsperiode van de geldigheidsduur
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Eind

Standaard geldigheidsduur van de sleutel
Verlengingsperiode
van de geldigheidsduur

Vroegst mogelijke update
Laatst mogelijke update
Vroegst mogelijke update
Laatst mogelijke update
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Standaard geldigheidsduur van de sleutel:
De standaard geldigheidsduur is de vooraf ingestelde tijdsduur waarvoor de sleutel na
actualisering bij het codeerstation of aan de Xesar-online-wandlezer geldig is.
De standaard geldigheidsduur kan bij de uitgifte van sleutels individueel worden ingesteld.
Wanneer de standaard geldigheidsduur is verstreken, wordt de sleutel ongeldig en
moet hij eventueel bij het codeerstation of de Xesar-online-wandlezer worden geactualiseerd.
Hoe korter de standaard geldigheidsduur is, des te veiliger is het systeem, omdat de
sleutel sneller ongeldig wordt.
De aanbevolen geldigheidsduur bedraagt 14 dagen.

De maximaal instelbare geldigheidsduur bedraagt 7300 dagen (ca. 20 jaar).

Verlengingsperiode van de geldigheidsduur:
De verlengingsperiode van de geldigheidsduur bepaalt de periode waarin de geldigheidsduur van de sleutel bij het codeerstation of de Xesar-online-wandlezer wordt
verlengd.
Standaard geldigheidsduur van vervangende sleutels:
De standaard geldigheidsduur van vervangende sleutels bedraagt volgens de standaard systeeminstelling 72 uur. De standaard toegangsduur kan bij het verstrekken
van vervangende sleutels individueel worden ingesteld (zie hoofdstuk “Sleutels”).
Automatisch afmelden van gebruikers:
Na de ingestelde tijd in uren wordt de gebruiker (bv. receptie, beheerder of onderhoudsmonteur) om veiligheidsredenen automatisch afgemeld uit het systeem (beheerder en login). Voor het bedienen van de Xesar-software moet de betreffende
beheerder zich weer aanmelden.
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2.2.3

Systeeminstellingen

IP-adres van de server:
het IP-adres voor verbinding van het codeerstation met de server is nodig (het IPadres wordt bewaard in het configuratiebestand). Daarnaast is het IP-adres nodig om
een codeerstation aan het systeem toe te voegen.
Bij de lokale installatie wordt in het invoerveld automatisch het IP-adres weergegeven
van de lokale installatie.
Dagelijks tijdstip van uitvoering:
dit is het moment waarop de systeemtijd gesynchroniseerd moet worden. Daarnaast
is het dagelijks tijdstip van uitvoering nodig voor volgende configuratie-instellingen
van de Xesar-online-wandlezer met de Xesar-software (backend).
• Volledige blacklist-overdracht naar de online wandlezers. Veilig geblokkeerde sleutels worden van de blacklist verwijderd.
• Persoonsgerelateerde gebeurtenissen worden na afloop van de vastgestelde tijd
geanonimiseerd.
• Drie maanden voor de eerste aanpassing zomer-/wintertijd van het jaar worden
onderhoudstaken gegenereerd.
• Aanmaken van onderhoudstaken om de kalenderdagen op de componenten te
updaten.
• De back-upstatus wordt bijgewerkt.
Kies als dagelijks tijdstip van uitvoering altijd een tijd waarop het systeem
draait en de Xesar-online-wandlezer online is (bv. kantooruren)!
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Logo:
Het logo verschijnt op het dashboard voor de naam van de installatie. Wanneer u een
individueel logo wilt toevoegen, moet u rekening houden met de volgende specificaties.
Maximale bestandsgrootte: 2 MB
Mogelijke formaten:
jpg, png, gif, svg
Instellingen voor de referentie met personen:
de instellingen voor de referentie naar gebruikers geven aan of, en hoe lang persoonsgegevens van gebeurtenissen worden bewaard.
Neem bij de instellingen de wettelijke eisen aan de gegevensbescherming
voor uw bedrijf in acht.

Er bestaan 3 instellingen voor de opslag van gegevens voor gebruikers en montageplaatsen:
• Niet opslaan
• Ongelimiteerd opslaan
• Tijdelijk gelimiteerd opslaan (instelbaar in dagen)

Gebruikers- en componentspecifieke instellingen zijn bij de tegels “Gebruikers” of
“Montageplaatsen – Component” vastgelegd.
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Instellingen voor de Xesar-tablet:
om veiligheidstechnische redenen is het gebruik van de Xesar-tablet voor
relevante onderhoudstaken van het systeem beveiligd met een pincode. De
pincode-aanvraag op de tablet kan worden gedeactiveerd.
Beheer van de gegevens op de Xesar-tablet:
het bewaren van de gegevens op de tablet na het uitschakelen van de tablet
kan worden geactiveerd.

Verander deze pincode bij de eerste inbedrijfstelling van de Xesar-tablet.

2.3

Beheerdersgroepen
In de beheerdersgroepen worden de rechten voor beheerders bepaald.

Beheerders beheren het systeem via de Xesar-software. Er kan een willekeurig aantal
beheerders met verschillende rechten (naar gelang hun functie) worden aangemaakt.
Deze verschillende rechten worden vastgelegd in de beheerdersgroepen.
Weergave van alle voorgedefinieerde beheerdersgroepen:
De voorgedefinieerde beheerdersgroepen kunnen worden toegewezen aan beheerders. Voorgedefinieerde beheerdersgroepen kunnen niet worden gewist.
Aan een beheerder kunnen meerdere beheerdersgroepen worden toegewezen.
Let op: bij het toewijzen van meerdere beheerdersgroepen worden de rechten
voor de betreffende gebruiker bij elkaar opgeteld.
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U kunt de volgende voorgedefinieerde beheerdersgroepen kiezen:
Systeemadministrator
mag enkel de wachtwoorden van beheerders aanpassen
Installatiebeheerder
beschikt over alle rechten, met uitzondering van het aanpassen van de wachtwoorden
van beheerders
Onderhoudsmonteur
heeft beperkte, onderhoudsrelevante rechten
Deelbeheerder
heeft beperkte, administratierelevante rechten
Receptie
heeft beperkte, ontvangstrelevante rechten
Voorbeeld beheerdersgroep “Installatiebeheerder”
De beheerders in de beheerdersgroep hebben allemaal lees- en bewerkingsrechten:
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De rechten van de vooraf gedefinieerde beheerdersgroepen zijn onveran
derlijk.

Kopieer indien nodig een voorgedefinieerde beheerdersgroep en wijzig dan de
rechten hiervan. Bewaar deze individuele beheerdersgroep met een eensluidende naam.

De rechten zijn gegroepeerd volgens de knoppen op het dashboard.
In iedere groep met toegangsrechten worden
de volgende rechten vastgelegd:
• enkel leesrechten
• alle rechten kunnen worden gekozen.
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Voorbeeld individuele beheerdersgroep – Receptie hoofdingang met als basis de
beheerdersgroep Receptie  en extra lees- en bewerkingsrechten voor persoonsinstellingen:

Gebruik voor het verstrekken van toegangsrechten voor gebruikers als
uitgangspunt de voorgedefinieerde beheerdersgroepen.

Desgewenst kunnen nieuwe individuele autorisatiegroepen worden aangemaakt. Neem hiervoor contact op met de technische afdeling van EVVA.

Toewijzingsmogelijkheid van het toegangsprofiel beperken:
Alleen geselecteerde toegangsprofielen kunnen door beheerders met de overeen
komstige beheerdersgroepen worden toegewezen.
Voorbeeld:
Beheerders van de beheerdersgroep Receptie mogen bv. alleen aan de toegangsprofielen Medewerker, Stagiair, Schoonmaker en Ploegarbeider sleutels toewijzen. De
beheerders van de andere beheerdersgroepen mogen daarnaast ook de toegangsprofielen Directeur en Assistent, Brandweer- of Master-Key-toegangsrechten een sleutel
toewijzen.
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2.4

Beheerder

Beheerders beheren het systeem via de Xesar-software. Er kan een willekeurig aantal
beheerders met verschillende rechten (naar gelang hun functie) worden aangemaakt.
Met het symbool “Toevoegen” kan een nieuwe beheerder worden toegevoegd. Het
aantal aangemaakte beheerders wordt in de tegel “Beheerder” weergegeven.
Beheerders kunnen natuurlijk ook gebruikers zijn, die in het systeem beschikken over
rechten via hun toegewezen sleutels.
In het overzicht van de beheerders worden alle aangemaakte beheerders getoond.
De bij de eerste installatie al gedefinieerde beheerders su (Superadministrator) en
admin (Administrator) kunnen niet worden veranderd of gewist.
• su
beschikt alleen over het toegangsrecht Systeembeheerder om wachtwoorden van
beheerders te wijzigen

• admin
beschikt over alle toegangsrechten
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Nieuwe beheerder:
wanneer u een nieuwe beheerder wilt aanmaken, zijn de volgende invoervelden
beschikbaar.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Gebruikersnaam
van de nieuwe beheerder, bv. Beheerder 1
Omschrijving
met aanvullende informatie over de nieuwe beheerder
Wachtwoord
voor aanmelding (login).
Minstens 6 tekens; er wordt ook een beoordeling van het veiligheidsniveau van het
wachtwoord weergegeven.
Wachtwoord herhalen
Het gekozen wachtwoord nog een keer invoeren.
Beheerdersgroepen
Keuze van de gedefinieerde beheerdersgroepen voor de beheerder. Er moet ten
minste één beheerdersgroep worden gekozen.
Persoon
(Dit veld verschijnt nadat voor het eerst is bewaard)
De functie van de beheerder kan worden toegewezen aan een persoon, bv. Onderhoudsmonteur1 > Hans Mulder.
De referentie naar gebruikers is puur informatief en heeft geen functionele gevolgen.
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Status
Beheerders kunnen actief of inactief door de admin worden ingesteld. Inactieve beheerders kunnen zich niet aanmelden.

Configuratie downloaden
Het betreffende beheerderscertificaat (configuratie) wordt gedownload. Het beheerderscertificaat is nodig voor beveiligde acties met interfaces van externe systemen
(bv. importeren van persoonsgegevens via deze interface).
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2.5

Kalender

Met de kalenderfunctie beheert u speciale dagen, zoals feestdagen of bedrijfsva
kanties gedurende een kalenderjaar. Op deze speciale dagen zijn uitzonderingen
van de tijdprofielen mogelijk. Het aantal kalenders wordt in de tegel “Kalender”
weergegeven.
Er kunnen maximaal 5 kalenders met in totaal 50 verschillende speciale dagen
worden gedefinieerd.
Een speciale dag (bv. Kerstmis) mag maar in één kalender voorkomen.
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Kalender importeren
U kunt bestaande kalenders in het bestandsformaat .ics of .csv importeren en verder
bewerken.

Er kunnen geen kalenders worden geïmporteerd, waarin de actuele datum als
speciale dag is gemarkeerd.

2.6

Tijdprofielen

In tijdprofielen worden zowel tijdprofielen voor de Office Mode (automatische continue
opening voor Xesar-deurcomponenten), als voor toegangsprofielen van gebruikers of
sleutels gedefinieerd.
Daarnaast worden de tijdstippen vastgelegd voor de automatische beëindiging van
een handmatige Office Mode (handmatige continue opening).
Wanneer er geen tijdprofiel voor de Office Mode wordt toegewezen aan een
Xesar-deurcomponent, dan hebben enkel bevoegde sleutels toegang.
Wanneer bij het aanmaken van een sleutel geen tijdprofiel wordt gebruikt, dan geldt
voor deze sleutel geen limiet voor de toegangstijd en heeft de sleutel dus een continu
toegangsrecht.
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Office Mode:
In Xesar betekent de Office Mode automatische en tijdgestuurde continue vrijgave
van Xesar-deurcomponenten. De Xesar-componenten met Office Mode maken binnen
het bepaalde tijdvenster toegang ook mogelijk zonder sleutel.
Voorbeeld:
een winkel is geopend van 8.00 tot 16.00 uur. Het tijdprofiel voor de Office Mode
loopt van 8.00 tot 16.00 uur.
De toegang door de buitendeur van de winkel met dit tijdprofiel is voor iedereen vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur mogelijk zonder sleutel. De Xesar-deurcomponent schakelt
automatisch om 8.00 uur naar Openen en om 16.00 uur naar Sluiten.
De Office Mode kan op elk gewenst moment handmatig met een bevoegde
sleutel worden beëindigd.

Shop mode:
De Shop Mode is een uitbreiding van de Office Mode. Hierbij wordt de Office Mode
niet automatisch op het gedefinieerde tijdstip gestart, maar pas na een eenmalige
identificatie met een bevoegde sleutel.
Voorbeeld:
voor een zaak is een Office Mode met een tijdvenster van 8.00 tot 16.00 uur vastgelegd.
bBovendien is bij de Xesar-deurcomponent van de buitendeur de Shop Mode geactiveerd.
Wanneer nu een medewerker met een bevoegde sleutel later is en niet voor of om
8.00 uur in de zaak is, blijft de buitendeur ondanks de Office Mode gesloten. Pas als
de medewerker (ook na 8.00 uur) bij de zaak aankomt en de deur opent met de bevoegde sleutel, wordt ook de Office Mode gestart.
Met deze beperking wordt verhinderd dat de Office Mode de deur automatisch opent
als er nog geen medewerker aanwezig is.
Manual Office Mode:
In Xesar betekent Manual Office Mode de handmatige activering van een continue
vrijgave van Xesar-deurcomponenten. Voor de functie moeten zowel de betreffende
Xesar-deurcomponent als de betreffende sleutel via het toegangsprofiel bevoegd zijn.
De Manual Office Mode stelt u in onder het betreffende menupunt bij Montageplaatsen en Toegangsprofielen.
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De Manual Office Mode wordt geactiveerd door een bevoegde sleutel twee keer bij de
Xesar-deurcomponent te houden. U ontvangt een bijbehorende optische en akoestische bevestiging (zie hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”).
De Manual Office Mode wordt automatisch beëindigd op het gedefinieerde tijdstip of
handmatig door opnieuw, twee keer een bevoegde sleutel bij de Xesar-deurcomponent te houden. U ontvangt een bijbehorende optische en akoestische bevestiging
(zie hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”).
Manual Office Mode en Shop Mode activeren:
Ga naar Xesar > Montageplaatsen > Hoofdingang

Ga naar Xesar > Autorisatieprofielen > Beheerders

Weergave tijdprofielen:
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2.6.1

Tijdprofiel voor Office Mode toevoegen
De functie “Continue opening” geldt voor Xesar-deurcomponenten.
Op de vastgelegde tijden is toegang zonder rechten mogelijk. De Xesar-deurcomponent is ook bereid om de deur te openen.
Er kunnen maximaal 24 periodieken gedefinieerd worden.
Er kunnen in totaal maximaal 5 verschillende tijdvensters of tijdstippen per
weekdag of kalender worden toegevoegd.

Voorbeeld bezoektijden kantoor:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Uitzonderingen op tijdseries bepalen afwijkingen van tijdseries, bv. op speciale dagen
waarop andere toegangstijden of -verboden gelden.
Geen periodiek betekent geen toegang op de gedefinieerde speciale dagen in de kalender. Alle beschikbare kalenders worden weergegeven.
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Tijdstipseries:
Dit zijn reeksen van gedefinieerde tijdstippen waarop de handmatige Office Mode
(handmatige continue vrijgave) automatisch afloopt. Hiermee wordt gewaarborgd dat
een handmatig gestarte Office Mode veilig stopt op het vastgelegde tijdstip.
De handmatige Office Mode kan alleen op hiervoor gedefinieerde Xesar-deurcomponenten en met bevoegde sleutels worden geactiveerd door deze twee keer op te
houden bij de Xesar-deurcomponent .
Er zijn maximaal 35 tijdstipseries mogelijk.

Voorbeeld:
Sluitingstijdstip maandag tot vrijdag, telkens 20.00 uur

Uitzonderingen op de tijdstipseries:
voor feestdagen of speciale dagen kan de sluitingstijd worden veranderd.
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2.6.2

Tijdprofiel toevoegen
Er kunnen tijdprofielen worden toegevoegd voor gebruikers en sleutels.
Er kunnen maximaal 24 periodieken gedefinieerd worden.

Beperking van de toegangsrechten:
Voorbeeld toegangstijden voor medewerkers:
maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 13.00 uur.

Tijdserie-uitzonderingen:
Uitzonderingen op tijdseries bepalen afwijkingen van tijdseries, bv. op speciale dagen
waarop andere toegangstijden of -verboden gelden.
Geen periodiek betekent geen toegang op de gedefinieerde speciale dagen in de
kalender. Alle beschikbare kalenders worden weergegeven.
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2.7

Montageplaatsen

Alle montageplaatsen met deurcomponenten van een systeem worden aangemaakt
en gedefinieerd onder het menupunt Montageplaatsen. Een montageplaats kan een
deur zijn of een andere toepassing, zoals een lift.
Overzicht van montageplaatsen:
Online status:
beschrijft of een component geschikt is voor online gebruik en of hij verbonden is met
de Xesar-software
ID:
Eenduidige omschrijving, bv. kamernummer volgens plattegrond
Naam:
Eenduidige naam of omschrijving, bv. hoofdingang
Omschrijving:
Vrij te kiezen omschrijving van de montageplaats ter verduidelijking, bv. centrale
entree, vluchtroute naar verzamelpunt
Soort:
Naar keuze, bv. glazen deur, locker of automatische deur
Componenttype:
ingebouwde component op de montageplaats
Status tijdens de levenscyclus:
beschrijft de actuele toestand van de component, bv. voorbereid voor toevoegen
Laatste statuswijziging:
Tijdstip van de laatste synchronisatie van de component met de Xesar-software
Batterijstatus:
Weergave van de batterijstatus van de component: Vol of leeg
Onderhoudstaak:
toont open onderhoudstaken van de montageplaats, bv component configureren,
verwijderen, toevoegen, FW-update
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Naam van de Xesar-tablet:
Naam van de tablet met de gesynchroniseerde open onderhoudstaak van de montageplaats

2.7.1

Montageplaats toevoegen
Kies de gewenste deurcomponent uit.

2.7.2

Montageplaats beschrijven
Wanneer u een nieuwe montageplaats wilt aanmaken, zijn de volgende invoervelden
beschikbaar.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
ID:
eenduidige omschrijving, bv. kamernummer volgens plattegrond
Naam:
eenduidige naam of omschrijving, bv. hoofdingang
Omschrijving:
vrij te kiezen omschrijving van de montageplaats ter verduidelijking, bv. centrale
ingang, vluchtroute naar verzamelpunt Amsterdamse Weg
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Soort montageplaats:
vrij definieerbaar, bv glazen deur, locker of automatische deur

Duur van de opening:
de duur van de opening definieert de periode waarin de deurcomponent bevoegden
toegang geeft, voordat deze weer deactiveert (afsluit). De betreffende duur van de
opening is kort of lang. De duur van de opening wordt bij de betreffende persoon of
sleutel vastgelegd en geactiveerd bij de deurcomponent indien deze bevoegd is.
De toewijzing van de duur van de opening aan de gebruiker of de sleutel gebeurt bij
de instellingen voor personen en sleutels.

Tijdprofiel:
selectie van het tijdprofiel voor de Office Mode
Protocollering:
definitie van het type registratie van de toegang en de bewaarduur van de gegevens.
Manual Office Mode:
Manual Office Mode is actief of niet actief
Shop Mode:
Shop Mode is actief of niet actief
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De Office Mode is de tijdgestuurde continue opening van de deurcomponent.
Binnen de vastgelegde periode – bv. bezoektijden of openingstijden – is toegang zonder toegangsrecht mogelijk.
De Shop Mode wordt pas geactiveerd door een bevoegde sleutel bij de deurcomponent te houden.

2.8

Zones

Montageplaatsen kunnen worden samengevoegd tot zones. Dit is zinvol wanneer
meerdere montageplaatsen dezelfde eigenschappen hebben, zoals identieke rechten
of een organisatorische samenhang als afdelingen of sectoren binnen gebouwen.
Per systeem (partitie) kunnen maximaal 95 zones vrij worden bepaald.

De zone Installatie wordt automatisch aangemaakt bij het aanmaken van een systeem.
Deze omvat alle montageplaatsen en kan niet worden gewijzigd of gewist.
Wanneer deze zone wordt uitgekozen voor een autorisatieprofiel, dan betreft dit alle
montageplaatsen.
Het importeren van een Xesar 2.2-systeem met 96 zones functioneert niet.
Verwijder daarom voor het importeren een zone uit het Xesar 2.2-systeem.
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Voorbeeld weergave zone Kantoren:
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Naam:
naam van de zone
Omschrijving:
aanvullende informatie over de naam
Montageplaatsen:
weergave van de gekozen montageplaatsen

Selectie van montageplaatsen:
kies de montageplaatsen voor de zone uit door het veld in de eerste kolom te
activeren.
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2.9

Toegangsprofielen

Toegangsprofielen omschrijven ruimtelijke en tijdelijke toegangslimieten voor sleutels. Dit zijn sleutels die aan gebruikers kunnen worden toegewezen. Dit betekent dat
een persoon met een sleutel alleen bevoegd is bij de vastgelegde montageplaatsen
en zones binnen de gedefinieerde tijden in het toegangsprofiel. Op andere punten en
buiten de gedefinieerde tijd wordt de toegang geweigerd.
Een toegangsprofiel kan worden toegewezen aan veel sleutels (bv. alle gebruikers van
een afdeling met dezelfde rechten).
Maar elke sleutel kan slechts één toegangsprofiel hebben. Naast dit toegangsprofiel
kunnen aan elke sleutel nog maximaal 3 individuele toegangsrechten voor montageplaatsen of zones met tijdprofielen worden toegewezen. (Dat is bv. nodig om toegang
te krijgen tot lockers.)
Wanneer aan een toegangsprofiel geen montageplaatsen of zones zijn toegewezen,
wordt in het overzicht in de kolom Status rechten de vermelding Nee weergegeven.

Toegangsprofiel:
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Naam:
naam van het toegangsprofiel, bv. medewerker ploegendienst
Omschrijving:
aanvullende informatie over de naam, bv. alleen voor medewerkers van de late ploegendienst.
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Manual Office Mode:
wanneer Manual Office Mode is geactiveerd, hebben alle gebruikers of sleutels het
recht om de handmatige Office Mode bij de deurcomponenten waarvoor zij bevoegd
zijn te activeren.
Standaard tijdprofiel:
selectie uit de tijdprofielen
Voor het standaard tijdprofiel mogen enkel tijdprofielen worden gebruikt met
maximaal 12 tijdvensters.

Selectie van montageplaatsen:

Toegang tot geselecteerde montageplaatsen:
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2.10

Gebruikers

In het menupunt Gebruikers worden alle relevante gegevens bepaald van degenen
die bevoegd zijn binnen het systeem. Gebruikers van een systeem kunnen één of
meer sleutels worden toegewezen met verschillende toegangsprofielen.
Gebruikers kunnen ook beheerders zijn met de bijbehorende rechten (volgens de
betreffende beheerdersgroep).
Weergave gebruikersoverzicht:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Voornaam:
voornaam van de persoon
Achternaam:
achternaam van de persoon
ID:
afkorting van de persoon, bv. initialen
Aantal verstrekte sleutels:
aantal toegewezen sleutels voor de persoon
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Standaard toegangsprofiel:
selectie van de toegangsprofielen, die als standaard toegangsprofiel wordt opgeslagen
op de toegewezen sleutel van de persoon.
Extern:
Ja – De persoonsgegevens worden door een extern systeem via de interface van het
externe systeem beheerd.
Nee – Handmatig beheer van de persoonsgegevens in de Xesar-software
Niet actuele sleutels:
Ja – Minstens één sleutel van deze persoon is niet actueel en moet geactualiseerd
worden door hem bij de Xesar-online-wandlezer te houden of op het codeerstation te
leggen.
(De weergave van de statusknop Sleutels niet actueel op het dashboard is geel.)
Nee – Alle sleutels van de persoon zijn actueel; deze bij de Xesar-online-wandlezer
houden of op het codeerstation leggen is niet noodzakelijk.

2.10.1

Persoon toevoegen

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Voornaam:
voornaam van de persoon
Achternaam:
achternaam van de persoon
ID:
afkorting van de persoon, bv. initialen
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Toegangsprofiel:
selectie van de toegangsprofielen, die als standaard toegangsprofiel wordt opgeslagen
op de toegewezen sleutel van de persoon.
Duur van de opening:
de duur van de opening is Kort of Lang en wordt bij geautoriseerde toegang aan de
deurcomponent geactiveerd.
Protocollering:
type van de registratie van gebeurtenissen – geen, onbeperkte of tijdelijke beperkte
protocollering van toegangen mogelijk.
Duur:
invoer van de registratieduur in dagen, wanneer een tijdelijk beperkte registratie is
vastgelegd.
Extern:
Ja – De persoonsgegevens worden door een extern systeem via de interface van het
externe systeem beheerd.
Nee – Handmatig beheer van de persoonsgegevens in de Xesar-software
Aantal verstrekte sleutels:
aantal toegewezen sleutels voor de persoon

2.11

Sleutels

Sleutels dienen zowel om deuren te openen bij bestaande rechten, als om specifieke
veiligheidsgegevens van het systeem over te brengen tussen de deurcomponenten en
de administratiesoftware via het virtuele netwerk XVN (Xesar virtueel netwerk).
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2.11.1

Nieuwe sleutel
Als u een nieuwe sleutel op het codeerstation legt, verschijnt het volgende invoerveld:

ID:
(identificator of kenmerk, niet verplicht)
U kunt de sleutel een sleutelnaam geven (bv. Hans Mulder Garage, Bezoeker 1 of
Kamer 23).
Het toewijzen of veranderen van een ID is op elk gewenst mogelijk in de detailweergave van de sleutel in de Xesar-software.
Het kenteken van een sleutel wordt niet anoniem gemaakt wanneer de passages (gebruikersreferentie) niet geprotocolleerd moeten worden. Dat wil
zeggen dat het kenmerk beter geen referentie naar een persoon, bv. Hans
Mulder, bevat.
Dit kenmerk valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de ID's
voor de sleutels verstrekt.

Om in de lijst met gebeurtenissen de ID van de sleutel weer te geven, moet
deze aan een persoon worden toegewezen. Bij sleutels met toegangsrecht
voor de brandweer of algemene hoofdsleutel moet, wanneer deze niet aan
een bepaalde persoon moet worden toegewezen, een persoon “Brandweer” of
“Algemene hoofdsleutel” worden aangemaakt en dienovereenkomstig worden
toegewezen.
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Na de bevestiging verschijnt een andere pagina met de volgende invoer- en weergavevelden:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Toestand:
de actuele toestand of de geldigheid en actualiteit.
Geldigheidsperiode:
keuze van het tijdsinterval totdat de sleutel weer bij een Xesar-online-wandlezer of
een codeerstation (verlenging geldigheidsduur) moet worden geactualiseerd.
Geldigheidsduur:
informatie over de periode waarin de sleutel geldig is.
• Standaardwaarde:
volgens de vermelding in de algemene veiligheidsinstellingen.
• Individueel:
instelbaar van 1 dag tot 7.300 dagen (ca. 20 jaar)
Persoon:
de sleutel kan aan een aangemaakte persoon worden toegewezen. Aan een persoon
kunnen meerdere sleutels worden toegewezen.
Sleutel (vervangende sleutel) – Het veld verschijnt alleen bij een nieuwe sleutel:
voor het aanmaken van een vervangende sleutel wordt hier de te vervangen sleutel
van de hierboven geselecteerde persoon met zijn of haar toegangsprofiel geselecteerd.
Toegangsprofiel:
keuze van het gewenste toegangsprofiel
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Start toegangsrecht:
tijdstip voor de start van het toegangsrecht van de sleutel. Dit tijdstip kan ook in de
toekomst liggen, bv. bij hotelreserveringen.
Einde toegangsrecht:
het tijdstip voor het einde van het toegangsrecht en de geldigheid van de sleutel
( (bv. einde stage).
Na dit tijdstip kan de geldigheid van de sleutel niet meer worden verlengd.
Individuele rechten:
aan een sleutel kunnen naast een toegangsprofiel nog max. 3 extra individuele rechten worden verstrekt.
Er kunnen 3 montageplaatsen of zones met elk een verschillend tijdprofiel worden
gedefinieerd.

2.11.2

Bestaande sleutel
Na het plaatsen van een bestaande sleutel op het codeerstation verschijnt het
volgende invoervenster:
Status van de sleutel:

#

Status

Visualisering

Uitleg

1

Onveilig geblokkeerde sleutel

Er zijn nog onbeveiligde montageplaatsen

2

Opslaan geblokkeerde sleutel

Er zijn geen onbeveiligde montageplaatsen meer

3

Niet-bevoegde sleutel

De sleutel is niet bevoegd

4

Actueel geldig
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#

Status

5

Actueel ongeldig

6

Actueel geldige sleutel, wordt een
ongeldige sleutel bij actualisering

7

Actueel ongeldige sleutel, wordt een
geldige sleutel bij actualisering

8

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

9

Visualisering

Gedeactiveerde sleutel

Uitleg

De sleutel is gedeactiveerd. Er zijn
geen onbeveiligde montageplaatsen
meer en de kalender speelt geen rol
meer

Geldigheidsperiode:
keuze van het tijdsinterval totdat de sleutel weer bij een Xesar-online-wandlezer of
een codeerstation (verlenging geldigheidsduur) moet worden geactualiseerd.
Geldigheidsduur:
informatie over de periode waarvoor de sleutel geldig is.
• Standaardwaarde:
volgens de vermelding in de algemene veiligheidsinstellingen.
• Individueel:
instelbaar van 1 dag tot 7.300 dagen (ca. 20 jaar)
Persoon:
persoon aan wie deze sleutel is toegewezen
Start toegangsrecht:
vanaf dit tijdstip is de sleutel bevoegd of geldig tot aan de update van het toegangsrecht
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Einde toegangsrecht:
vanaf dit tijdstip is de sleutel niet meer bevoegd of geldig tot aan de update van het
toegangsrecht

Individuele rechten:
voor 3 montageplaatsen of zones kunnen aan de sleutel individuele rechten worden
toegekend (bv. voor een persoonlijke locker of garageplaats).
Intrekken:
klik op de knop Intrekken om de sleutel in te trekken. Alle instellingen, behalve de
ID, worden gewist. (De functie wordt bv. gebruikt voor sleutels van medewerkers die
het bedrijf verlaten.)
Sleutels zijn herbruikbaar. Gebruik daarom voor de ID van sleutels geen persoonsgegevens.
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Uitgifteprotocol:
met een klik op de knop Uitgifteprotocol wordt een protocol van de verstrekking
van sleutels aangemaakt met alle relevante gegevens als .pdf-bestand. Deze pdf kan
worden afgedrukt om de overhandiging van de sleutel door de ontvanger met een
handtekening te laten bevestigen.
Maak bij wijziging van de rechten een nieuw uitgifteprotocol.
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2.12

Deurcomponenten toevoegen
De deurcomponenten worden uitgeleverd in de oplevermodus. Om te functioneren in
het Xesar-systeem moet de deurcomponent eerst toegevoegd worden.
Na de definitie van de montageplaats in de Xesar-software is de deurcomponent voorbereid voor toevoeging in het systeem.

Om een deurcomponent toe te voegen, wordt in de Xesar-software een configuratietaak aangemaakt.
Deze wordt op de Xesar-tablet gesynchroniseerd en vanaf Xesar 3.1 door middel van
draadloze synchronisatie bij de G2.1-deurcomponent uitgevoerd. Bij oudere deurcomponenten wordt de synchronisatie met een aansluitkabel uitgevoerd.
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