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Stopka redakcyjna

Kod produktu: I.AN.INB.X.R3-1.SPL | 23R1

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

Wydawca 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Za treść odpowiedzialna jest firma 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

W momencie publikacji nowego podręcznika niniejsze wydanie przestaje obowiązywać.

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

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

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

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

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

Ten dokument jest fragmentem instrukcji systemu Xesar 3.1.

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

1.1 Ogólne wskazówki prawne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Wsparcie firmy EVVA

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

Listę certyfikowanych partnerów EVVA można znaleźć tutaj:

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

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

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

Ogólne informacje o systemie Xesar można znaleźć tutaj:

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

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

W podręczniku systemowym stosuje się wymienione znaki dla lepszego obrazowania:

Symbol Znaczenie

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

Wskazówki i dodatkowe informacje

Porady i rekomendacje

Unikanie błędów i komunikaty o błędach

Opcje

Linki

Krok w instrukcjach roboczych
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1.4 Objaśnienie symboli w oprogramowaniu Xesar

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

1.4.1 Ogólnie

# Stan Symbol Objaśnienie

1 Potwierdź / zapisz Potwierdzenie lub zapis danych

2 Dodaj Dodawanie np. nowej osoby lub punktu 
 instalacji

3 Odrzuć wpis Odrzucenie wpisu

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

5 Edytuj Edycja instalacji (Menedżer instalacji)

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

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

8 Pobierz Pobieranie np. informacji o pomocy 
 tech nicznej

9 Dalej Przejście do następnego wpisu

10 Ładuj / przenieś Ładowanie karty administratora

11 Filtruj Wyświetlanie ustawień filtra dostępnych dla 
danej funkcji

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

13 Nie zaktualizowano / czekanie 
na aktualizację / pobieranie 
aktualizacji

Dostępna jest aktualizacja i można ją pobrać

14 Poszukiwanie Szukanie specjalnego wpisu dotyczącego 
zdarzenia

15 Rozwiń Rozszerzenie pola widzenia

16 Zwiń Zredukowanie pole widzenia

17 Idź do Otwieranie okna przeglądarki oprogramowa-
nia Xesar

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

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

20 Filtrowanie wg punktu insta-
lacji

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

21 Filtrowanie wg nośników do-
stępowych

Wskazuje wszystkie nośniki dostępowe, które 
są przyporządkowane danej osobie

22 Filtrowanie według osób Filtrowanie według osób

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

24 Wyświetlany język Zmiana ustawień językowych

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

26 Wskaźnik KeyCredit Lifetime Wyświetlany, gdy został wykorzystany 
 KeyCredit Lifetime

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

28 Teksty pomocy

 

Wyświetlanie tekstów pomocy
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# Stan Symbol Objaśnienie

29 Eksport list

 

Eksport wyświetlonej listy jako pliku csv lub 
xls

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

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

32 Wyloguj Zakończ sesję

33 Bateria w pełni naładowana Bateria jest całkowicie naładowana

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

35 Komponent z interfejsem ka-
blowym

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

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

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

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

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

38 Ostrzeżenie Są jeszcze niezabezpieczone miejsca instala-
cji



XESAR 3.1 11 / 49

1.4.2 Stany nośników dostępu

# Stan Wizualizacja Objaśnienie

1 Niepewnie zablokowany nośnik 
identyfikacji  

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

2 Bezpiecznie zablokowany no-
śnik identyfikacji

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

3 Nieuprawniony nośnik identy-
fikacji

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

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

5 Aktualnie nieważny Nośnik identyfikacji jest aktualnie 
 nieważny.

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

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

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

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

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

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

9 Bezpiecznie zablokowany 
 nośnik identyfikacji

Nośnik identyfikacji został dezaktywo-
wany, nie istnieją niepewne  miejsca 
 instalacji i kalendarz nie ma już 
 zna czenia.
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2 Uruchomienie oprogramowania 
Xesar

1. Krok

2. Krok

3. Krok

4. Krok

2.1 Ogólne informacje dotyczące uruchomienia

Przed opuszczeniem każdej strony należy zapisać nowe i zmienione ustawienia. Jeśli 
to nie nastąpi, zostaną zachowane pierwotne ustawienia.

Kliknij symbol csv lub xls. Wszystkie listy mogą być eksportowane i drukowane w 
formacie .csv lub .xls. Pochodzenie pliku musi być 65001: Unicode (UTF- 8).

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Jeżeli klikniesz symbol ?, odpowiedni tekst pomocy zostanie wyświetlony.

Podwójne kliknięcie linii rozdzielającej kolumny spowoduje dopasowanie szerokości 
kolumny do jej tytułu.

Wynik przygotowanej listy zależy od liczby kolumn i prezentacji na ekranie.
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2.2 Ustawienia

2.2.1 Ustawienia bezpieczeństwa

2.2.2 Okres ważności i uprawnień nośników dostępowych

Początek Okres uprawnienia Koniec

Standardowy okres ważności 
nośnika dostępowego

Standardowy okres ważności nośnika 
dostępowego

Próg przedłużenia 
okresu ważności

Próg przedłużenia 
okresu ważności

    Najwcześniejsza możliwa aktualizacja 
    Najpóźniejsza możliwa aktualizacja 
    Najwcześniejsza możliwa aktualizacja  
    Najpóźniejsza możliwa aktualizacja
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Standardowy okres ważności nośnika dostępowego:

Standardowy okres ważności to wstępnie ustawiony okres, przez który nośnik do-
stępowy będzie ważny po uaktualnieniu na stacji kodującej lub czytniku naściennym 
 Xesar online .

Standardowy okres ważności można indywidualnie ustawić podczas wydawania nośni-
ków dostępowych. 
Po upływie standardowego okresu ważności nośnik dostępowy stanie się nieważny 
i w razie potrzeby należy go zaktualizować za pomocą stacji kodującej lub czytnika 
 naściennego Xesar online. 
Im krótszy jest standardowy okres ważności, tym bezpieczniejszy będzie system, 
 ponieważ nośnik dostępowy wcześniej straci ważność.

Zalecany okres ważności wynosi 14 dni.

Maksymalny czas ważności, jaki można ustawić, wynosi 7300 dni (ok. 20 lat).

Próg przedłużania okresu ważności:

Próg przedłużania okresu ważności definiuje zakres czasowy, w którym przedłużany 
jest okres ważności nośnika dostępowego na stacji kodującej lub w czytniku naścien-
nym Xesar online.

Standardowy okres uprawnienia nośników zastępczych:

Standardowy okres uprawnień zamiennych nośników dostępowych wynosi wg do-
myślnego ustawienia systemu 72 godziny. Standardowy okres uprawnień może być 
ustawiany indywidualnie przy wydawaniu zamiennych nośników dostępowych (patrz: 
Rozdział „Nośniki dostępowe”).

Automatyczne wylogowanie użytkownika:

Po upływie ustawionego w godzinach czasu użytkownik (np. recepcja, administrator 
lub serwisant) zostaje ze względu na bezpieczeństwo automatycznie wylogowany z 
sesji rozpoczętej zalogowaniem z daną nazwą użytkownika i hasłem. Aby kontynu-
ować obsługę oprogramowania Xesar, użytkownik ten musi się ponownie zalogować.



XESAR 3.1 15 / 49

2.2.3 Ustawienia systemu

Adres IP serwera:

Adres IP jest potrzebny do połączenia stacji kodującej z serwerem (adres IP jest wpi-
sywany do pliku konfiguracji). Dodatkowo adres IP jest potrzebny przy dodawaniu 
stacji kodującej do systemu.

W instalacji lokalnej, w polu wprowadzania, automatycznie wyświetlany jest adres IP 
lokalnej instalacji.

Dzienny czas realizacji:

Dzienny czas wykonania to moment, w którym wykonywana jest synchronizacja czasu 
systemowego. Dodatkowo dzienny czas wykonania jest stosowany dla następujących 
ustawień konfiguracji czytnika naściennego Xesar online z oprogramowaniem Xesar 
(backend):

• Kompletna transmisja czarnej listy do czytnika naściennego online. Bezpiecznie 
 zablokowane nośniki dostępowe zostaną usunięte z czarnej listy.

• Wpisy dotyczące zdarzeń związanych z konkretnymi osobami są po upływie zdefi-
niowanego czasu anonimizowane.

• Zadania synchronizacyjne są generowane trzy miesiące przed pierwszą zmianą 
czasu w roku.

• Tworzenie zadań synchronizujących (konserwacyjnych) w celu aktualizacji dni 
 kalendarzowych na komponentach.

• Stan kopii zapasowej zostanie zaktualizowany.

Jako codzienny czas wykonania wybieraj zawsze moment, w którym system 
pracuje, a czytnik naścienny online Xesar znajduje się w trybie online 
(np. godziny pracy biura)!



XESAR 3.1 16 / 49

Logo:

Logo jest wyświetlane na Panelu sterowania Xesar przed nazwą instalacji. Możliwe 
jest dodanie własnego logo wg poniższych specyfikacji:

Maksymalna wielkość pliku: 2 MB
Akceptowane formaty: jpg, png, gif, svg

Ustawienia osobiste:

Ustawienia osobiste określają czy i jak długo mają być zapisywane zdarzenia przypi-
sane danej osobie.

Przy ustawianiu uwzględnij wymagania swojego przedsiębiorstwa w zakresie 
ochrony danych.

Istnieją 3 ustawienia dla zapisywania danych osobowych dotyczących osób i miejsc 
instalacji:

• Nie zapisuj
• Zapisuj bez ograniczeń
• Zapisuj z ograniczeniem czasowym (zakres ustawienia w dniach)

Ustawienia osobowe i komponentowe ustala się pod kafelkami  „Osoby” lub „Miejsca 
instalacji – Komponenty”.
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Ustawienia tabletu Xesar: 
ze względów bezpieczeństwa technicznego, korzystanie z tabletu Xesar do 
wykonania wpływających na system zadań konserwacyjnych jest chronione 
kodem PIN. Zapytanie o kod PIN na tablecie można dezaktywować.

Zarządzanie danymi na tablecie Xesar: 
Istnieje możliwość włączenia funkcji zatrzymywania danych na tablecie po 
jego wyłączeniu.

Zmień ustawiony fabrycznie kod PIN w trakcie pierwszego uruchomienia 
 tabletu Xesar.

2.3 Grupy użytkowników

W grupach użytkowników definiuje się uprawnienia dla użytkowników.

Użytkownicy zarządzają systemem za pomocą oprogramowania Xesar. Można utwo-
rzyć dowolną liczbę użytkowników z różnymi uprawnieniami (zależnie od funkcji). 
 Takie różne uprawnienia są definiowane w grupach użytkowników.

Widok wszystkich wstępnie zdefiniowanych grup użytkowników:

Te wstępnie zdefiniowane grupy użytkowników mogą zostać przyporządkowane użyt-
kownikom. Nie można usunąć wstępnie zdefiniowanych grup użytkowników.

Jednemu użytkownikowi można przyporządkować kilka grup użytkowników.

Uwaga: W przypadku przypisywania kilku grup użytkowników uprawnienia 
sumują się dla określonego użytkownika.
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Do wyboru są wstępnie zdefiniowane następujące grupy użytkowników:

Administrator systemu 
może zmieniać tylko hasła użytkowników

Operator instalacji 
Ma wszystkie uprawnienia z wyjątkiem zmiany haseł użytkowników

Technik serwisowy 
Ma ograniczone uprawnienia związane z konserwacją

Administrator partycji 
ma ograniczone uprawnienia związane z zarządzaniem

Recepcja 
ma ograniczone uprawnienia związane z recepcją

Przykład grupy użytkowników „Zarządca instalacji”
Użytkownicy w tej grupie użytkowników mają wszystkie uprawnienia do odczytu i 
edycji:
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Uprawnienia tych predefiniowanych grup użytkowników nie mogą zostać 
zmienione.

W razie potrzeby należy skopiować predefiniowaną grupę użytkowników i 
zmienić uprawnienia. Zmodyfikowaną grupę użytkowników należy zapisać 
pod inną nazwą.

Uprawnienia są grupowane za ikonami w 
 Dashboard.

W każdej grupie uprawnień są definiowane 
 następujące uprawnienia:

• tylko uprawnienia do odczytu
• wybór wszystkich uprawnień.
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Przykład: indywidualna grupa użytkowników „Recepcja, wejście główne” z podstawo-
wą grupą użytkowników Recepcja  i dodatkowymi uprawnieniami do odczytu i edycji 
dla ustawień osób:

Jako podstawę do przydzielania uprawnień dla użytkowników należy stosować 
wstępnie zdefiniowane grupy użytkowników.

W razie potrzeby można wygenerować specjalne grupy uprawnień. W tym 
celu należy skontaktować się z działem technicznym firmy EVVA.

Ograniczenie możliwości przydzielenia profilu uprawnień:

Użytkownicy z określonych grup użytkowników mogą przypisywać tylko wybrane 
 profile uprawnień.

Przykład:
Użytkownicy z grupy użytkowników „Recepcja” mogą przypisywać do nośników dostę-
powych np. tylko profile uprawnień „Pracownik”, „Praktykant”, „Serwis porządkowy” i 
„Pracownik zmianowy”. Użytkownicy z innych grup użytkowników mogą przypisywać 
do nośnika dostępowego dodatkowo profile uprawnień „Szef” i „Asystentka”, „Straż 
Pożarna” lub „Master Key”.
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2.4 Użytkownik

Użytkownicy zarządzają systemem za pomocą oprogramowania Xesar. Można utwo-
rzyć dowolną liczbę użytkowników z różnymi uprawnieniami (zależnie od funkcji).

Klikając symbol „Dodaj” możesz dodać nowego użytkownika. Liczba utworzonych 
użytkowników jest wyświetlana na kafelku „Użytkownik”.

Użytkownikami są również osoby, które w systemie mają uprawnienia dostępu za 
 pomocą przydzielonych im nośników dostępowych.

Na liście przeglądowej użytkowników są wyświetlani wszyscy utworzeni użytkownicy.

Użytkownicy predefiniowani podczas pierwszej instalacji su (super administrator) i 
admin (administrator) nie mogą być zmieniani ani kasowani.

• su 
jako administrator systemu może wyłącznie zmieniać hasła użytkowników 

• admin 
ma wszystkie uprawnienia 
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Nowy użytkownik:

Przy tworzeniu nowego użytkownika są do dyspozycji następujące pola wprowadzenia.

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Nazwa użytkownika 
Nazwa nowego użytkownika, np. Administrator 1

Opis 
z uzupełniającymi informacjami o nowym użytkowniku

Hasło 
do rejestracji (login). 
Co najmniej 6 znaków; dodatkowo wyświetlana jest ocena poziomu bezpieczeństwa 
hasła.

Powtórz hasło 
Należy jeszcze raz wprowadzić wybrane hasło.

Grupy użytkowników 
Wybór zdefiniowanych grup użytkowników dla danego użytkownika. Trzeba wybrać co 
najmniej jedną grupę użytkowników.

Osoba 
(pole to jest wyświetlane dopiero po pierwszym zapisie)

Funkcja użytkownika może być przydzielona osobie, np. Serwisant1 > Jan Kowalski. 
Odniesienie osobiste ma wyłącznie wartość informacyjną i nie ma skutków funkcjo-
nalnych.
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Status 
Administrator może ustawić użytkownika jako aktywnego lub nieaktywnego. Nieak-
tywni użytkownicy nie mogą się zalogować. 

Pobierz konfigurację 
Zostanie pobrany odpowiedni certyfikat użytkownika (konfiguracja). Certyfikat użyt-
kownika jest wymagany do bezpiecznego działania interfejsu systemu zewnętrznego 
(np. import danych osób przez interfejs systemu zewnętrznego).
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2.5 Kalendarz

Funkcja kalendarza służy do zarządzania dniami specjalnymi, takimi jak np. święta 
lub urlopy zakładowe na dany rok kalendarzowy. W takie specjalne dni możliwe są 
wyjątki od profili czasowych. Liczba kalendarzy jest wyświetlana na kafelku „Kalen-
darz”.

Można zdefiniować maks. 5 kalendarzy, które mogą razem zawierać maks. 50 różnych 
dni specjalnych.

Dzień specjalny (np. Boże Narodzenie) może występować tylko raz w jednym 
kalendarzu.
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Importuj kalendarz

Można importować i edytować istniejące kalendarze w formacie .ics lub .csv.

Nie można importować kalendarzy, w których aktualny dzień jest oznaczony 
jako dzień specjalny.

2.6 Profile czasowe

W profilach czasowych zdefiniowane są zarówno profile czasowe trybu Office (auto-
matyczne stałe otwarcie dla komponentów dostępowych Xesar), jak również profile 
czasowe dla profili uprawnień osób lub nośników dostępowych.

Dodatkowo ustalane są momenty zamknięcia do automatycznego zakończenia ręczne-
go trybu Office (ręczne stałe otwarcie).

Jeżeli do komponentu dostępowego Xesar nie zostanie przypisany żaden profil czaso-
wy Office Mode, dostęp mają tylko uprawnione nośniki dostępowe.

Jeżeli podczas tworzenia nośnika dostępowego nie zastosowano profilu czasowego, 
dla tego nośnika dostępowego nie obowiązuje żadne ograniczenie czasu dostępu - no-
śnik dostępowy ma więc stały dostęp.

Tryb Office:

Pod pojęciem Office Mode (tryb Office) w systemie Xesar rozumie się automatyczne 
i sterowane czasowo stałe otwarcie komponentów dostępowych Xesar. Komponenty 
 Xesar z trybem Office umożliwiają w zdefiniowanym przedziale czasowym także do-
stęp bez nośnika dostępowego.
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Przykład: 
lokal biurowy ma godziny pracy (czas otwarcia) od godz. 08:00 do 16:00. Profil cza-
sowy trybu Office obejmuje czas od godz. 08:00 do 16:00.

Dostęp przez drzwi wejściowe lokalu biurowego z tym profilem czasowym jest możli-
wy dla wszystkich w godzinach od 8:00 do 16:00, bez konieczności posiadania nośni-
ka dostępowego. Komponent dostępowy Xesar przełącza się automatycznie o godz. 
08:00 na Otwarte a o godz. 16:00 na Zamknięte.

Tryb Office można w każdej chwili zakończyć ręcznie za pomocą uprawnione-
go nośnika dostępowego.

Tryb Sklep (Shop):

Tryb Sklep (Shop) to rozszerzenie trybu Office. Przy czym tryb Office nie jest rozpo-
czynany automatycznie w określonym momencie, ale dopiero po jednokrotnej identy-
fikacji za pomocą uprawnionego nośnika dostępowego.

Przykład: 
W sklepie ustalono tryb Office z oknem czasowym od 08:00 do 16:00. 
Dodatkowo w komponencie dostępowym Xesar aktywowane są drzwi wejściowe do 
trybu Shop. 
Jeśli pracownik z uprawnionym nośnikiem dostępu jest spóźniony i nie znajdzie się 
w sklepie przed/lub o godzinie 08:00, to pomimo trybu Office, drzwi wejściowe po-
zostaną zamknięte. Gdy pracownik (również po godzinie 08:00) przyjdzie do sklepu 
i otworzy go uprawnionym nośnikiem dostępowym, wówczas zostanie uruchomiony 
tryb Office.

To ograniczenie zapobiega automatycznemu otwarciu w trybie Office, gdy żadnego 
pracownika nie ma w biurze/sklepie.

Ręczny tryb Office:

Ręczny tryb Office w systemie Xesar polega na uaktywnieniu stałego otwarcia kom-
ponentów dostępowych Xesar. Aby funkcja ta działała, zarówno odpowiedni kompo-
nent dostępowy Xesar, jak i odpowiedni nośnik dostępowy muszą być uprawnione na 
podstawie profilu uprawnień. Ręczny tryb Office ustawia się w odpowiednim punkcie 
menu w pozycji Miejsca instalacji i Profile uprawnień.

Ręczny tryb Office jest aktywowany poprzez dwukrotne zbliżenie uprawnionego no-
śnika dostępowego do komponentu dostępowego Xesar. Otrzymasz odpowiednie po-
twierdzenie dżwiękowe i optyczne (patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”).
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Ręczny tryb Office jest zakończony automatycznie w określonym czasie automa-
tycznego zamknięcia przez ponowne dwukrotne zbliżenie uprawnionego nośnika 
dostępowego do komponentu dostępowego Xesar. Otrzymasz odpowiednie potwierd-
zenie dżwiękowe i optyczne (patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”).

Ręczna aktywacja trybu Office i trybu Shop:

 Otwórz Xesar > Miejsca instalacji > Wejście główne 

 

 Otwórz Xesar > Profile uprawnień > Użytkownicy

 

Widok profili czasowych:

Czasy w polach wprowadzania można wprowadzać numerycznie lub za 
pomocą przycisków strzałek.
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2.6.1 Dodaj profil czasowy trybu Office

Funkcja stałego otwarcia odnosi się do komponentów dostępowych Xesar.

W określonych porach możliwy jest dostęp bez uprawnień. Komponent dostępowy 
 Xesar jest więc przygotowany do otwarcia drzwi.

Można zdefiniować maksymalnie 24 serie czasowe.

W sumie można dodać maksymalnie 5 różnych przedziałów czasowych lub 
godzin w tygodniu lub w kalendarzu.

Przykład godzin pracy przy aktywności biznesowej: 
Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 12:00 oraz od godz. 13:00 do 18:00 i w 
soboty od godz. 8:00 do 12:00.

Czasy dostępu w dni świąteczne definiują odchylenia od serii czasowych, w których 
obowiązują zmienione czasy dostępu lub zakazy dostępu.

„Brak czasów dostępu” oznacza, że w określonych dniach świątecznych w kalendarzu 
dostęp nie jest możliwy. Wyświetlane są wszystkie istniejące kalendarze.
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Automatyczne momenty zamykania:

Serie punktów czasowych definiują momenty, w których automatycznie kończy się 
ręczny tryb Office (ręczne stałe otwarcie). Gwarantuje to, że uruchomiony ręcznie 
tryb Office w określonym momencie zostanie niezawodnie zakończony.

Ręczny tryb Office może być aktywowany tylko w zdefiniowanych komponentach do-
stępowych Xesar i za pomocą uprawnionych nośników dostępowych. Dokonuje się 
tego poprzez dwukrotne zbliżenie nośnika do komponentu dostępowego Xesar.

Maksymalna możliwa liczba serii momentów czasowych to 35.

Przykład:  
Moment zamknięcia: od poniedziałku do piątku, każdego dnia o godz. 20:00

Automatyczne momenty zamykania w dni świąteczne

Moment zamknięcia można zmienić dla dni specjalnych i świąt.
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2.6.2 Dodaj profil czasowy

Profile czasowe można dodawać do osób i nośników dostępowych.

Można zdefiniować maksymalnie 24 serie czasowe.

Ograniczenie uprawnień

Przykład czasów dostępu dla pracowników: 
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00 i w soboty od godz. 7:00 do 13:00.

Wyjątki serii czasowych:

Wyjątki serii czasowych definiują odchylenia od serii czasowych, takich jak np. dni 
świąteczne, w których obowiązują zmienione czasy dostępu lub zakazy dostępu.

Brak serii oznacza, że w określone dni tygodnia w kalendarzu nie ma dostępu. Wy-
świetlane są wszystkie istniejące kalendarze.
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2.7 Miejsca instalacji

Wszystkie miejsca instalacji; w których znajdują się komponenty dostępowe Xesar są 
tworzone i definiowane w sekcji Miejsca instalacji. Miejscem instalacji mogą być drzwi 
lub inne obiekty, np. winda.

Lista miejsc instalacji:

Stan online:  
opisuje, czy komponent jest gotowy do pracy online i czy jest połączony z oprogramo-
waniem Xesar

ID:  
Jednoznaczna identyfikacja (oznaczenie) np. numer pomieszczenia zgodnie z planem 
budynku

Nazwa:  
Jednoznaczna nazwa lub oznaczenie np. wejście główne

Opis:  
Dowolny opis miejsca instalacji dla lepszego objaśnienia, np. wejście centralne, droga 
ewakuacyjna do miejsca zbiórki

Rodzaj:  
Dowolnie definiowany, np. drzwi szklane, szafka lub drzwi automatyczne

Rodzaj komponentu:  
zamontowany komponent w miejscu instalacji

Stan w cyklu życia:  
opisuje aktualny stan komponentu np. przygotowany do dodania 

Ostatnia zmiana stanu:  
Czas ostatniej synchronizacji komponentu z oprogramowaniem Xesar

Stan baterii:  
Wyświetlanie stanu baterii komponentu: Pełna lub rozładowana
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Zadanie konserwacyjne:  
wyświetla otwarte zadania konserwacyjne dla miejsca instalacji, np. konfiguracja,usu-
wanie, dodawanie komponentu, aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Nazwa tabletu Xesar  
Nazwa tabletu ze zsynchronizowanym otwartym zadaniem konserwacyjnym miejsca 
instalacji 

2.7.1 Dodaj miejsce instalacji

Wybierz pożądany komponent dostępowy Xesar.

2.7.2 Opis miejsca instalacji

Jeżeli chcesz utworzyć nowe miejsce instalacji, dostępne są następujące pola wpro-
wadzania.

Pola obowiązkowe oznaczono *.

ID: 
jednoznaczna identyfikacja (oznaczenie) np. numer pomieszczenia zgodnie z planem 
budynku

Nazwa: 
Jednoznaczna nazwa lub oznaczenie np. wejście główne
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Opis: 
Dowolny opis miejsca instalacji dla jego lepszego objaśnienia, np. wejście centralne, 
droga ewakuacyjna do miejsca zbiórki na ulicy X

Rodzaj miejsca instalacji: 
dowolnie definiowany np. drzwi szklane, szafka lub drzwi automatyczne

Czas trwania otwarcia: 
definiuje czas, w którym komponent kontroli dostępu, po weryfikacji uprawnienia, 
zapewni dostęp, zanim nastąpi ponowne wysprzęglenie (zaryglowanie). Odpowiedni 
czas trwania otwarcia jest krótki lub długi. Czas trwania otwarcia jest zdefiniowany 
dla określonej osoby lub nośnika dostępowego i jest uruchamiany przez uprawnienie 
na komponencie dostępowym.

Przypisanie czasu trwania otwarcia do osoby lub nośnika dostępowego odbywa się w 
ustawieniach osób i nośników dostępowych.

Profil czasowy: 
wybór profilu czasowego trybu Office

Protokołowanie: 
Określenie typu zapisu zdarzenia dostępu i czasu trwania zapisu danych

Ręczny tryb Office: 
Ręczny tryb Office jest aktywny lub nieaktywny
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Tryb Shop: 
Tryb Shop jest aktywny lub nieaktywny

Tryb Office to sterowane czasowo stałe otwarcie komponentu dostępowego. 
W zdefiniowanym przedziale czasowym – np. aktywności biznesowej lub go-
dzin otwarcia biura – dostęp jest możliwy bez uprawnień.

Tryb Shop jest uruchamiany dopiero po przytrzymaniu uprawnionego nośni-
ka dostępowego przy komponencie dostępowym.

2.8 Strefy

Miejsca instalacji mogą być zgrupowane w strefy. Jest to celowe, gdy wiele miejsc in-
stalacji ma jednakowe właściwości, np. te same uprawnienia lub przynależność orga-
nizacyjną, jak wydziały lub sekcje budynków.

Dla każdej instalacji (partycji) można zdefiniować maksymalnie 95 stref.

Strefa Instalacji jest tworzona automatycznie przy tworzeniu systemu. Obejmuje ona 
wszystkie miejsca instalacji i nie może być zmieniona ani usunięta.

Jeżeli strefa ta zostanie wybrana do profilu uprawnień, dotyczy to również wszystkich 
zawartych w niej punktów instalacji.

Import systemu Xesar 2.2 z 96 strefami jest niemożliwy. Dlatego w systemie 
Xesar 2.2 usuń strefy przed importem.
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Przykład wyświetlania strefy biur  
Pola obowiązkowe oznaczono *.

Nazwa: 
Nazwa strefy

Opis: 
Uzupełniające informacje do nazwy

Miejsce instalacji: 
Wskazanie wybranych punktów instalacji

Wybór miejsc instalacji: 
wybierz punkty instalacji dla strefy, uaktywniając pole w pierwszej kolumnie.
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2.9 Profile uprawnień

Profile uprawnień opisują przestrzenne i czasowe ograniczenia dostępu dla nośników 
dostępowych. Te nośniki dostępowe można przypisywać osobom. Oznacza to, że oso-
ba z danym nośnikiem dostępowym ma dostęp tylko do miejsc instalacji i stref zdefi-
niowanych w profilu uprawnień oraz tylko w określonych przedziałach czasowych. W 
innych punktach i poza zdefiniowanym czasem następuje odmowa dostępu.

Do jednego profilu uprawnień można przypisać wiele nośników dostępowych 
(np. wszystkich osób z działu o tych samych uprawnieniach).

Do każdego nośnika dostępowego można przypisać tylko jeden profil uprawnień. 
Oprócz tego profilu uprawnień do każdego nośnika dostępowego można dodatkowo 
przypisać 3 indywidualne uprawnienia lub strefy z profilami czasowymi. (jest to ko-
nieczne np. przy dostępie do szafek).

Jeżeli do profilu uprawnień nie są przypisane żadne miejsca instalacji lub strefy, to na 
liście przeglądowej w kolumnie Stan uprawnień znajduje się zapis Nie.

Do profilu uprawnień można przypisać maks. 32 miejsca instalacji.
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Profil uprawnień:

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Nazwa: 
Nazwa profilu uprawnień, np. Pracownik zmianowy

Opis: 
Informacje uzupełniające do nazwy, np. tylko dla pracowników wykonujących drugą 
zmianę

Ręczny tryb Office: 
Jeśli ręczny tryb Office jest aktywny, wszystkie osoby lub nośniki dostępowe mają 
uprawnienia do aktywacji ręcznego trybu Office w uprawnionych komponentach do-
stępowych.

Standardowy profil czasowy: 
wybór jednego z dostępnych profili czasowych

Jako standardowy profil czasowy mogą być wykorzystywane tylko profile cza-
sowe z maks. 12 przedziałami czasowymi.
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Wybór miejsc instalacji:

Dostęp do wybranych miejsc instalacji:

2.10 Osoby

W strefie „Osoby” definiowane są wszystkie istotne informacje osób uprawnionych w 
systemie. Osobom z jednego systemu można przydzielać jeden lub kilka nośników 
dostępowych z różnymi profilami uprawnień.

Osobami mogą być także użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami (według odpo-
wiedniej grupy użytkowników).
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Wyświetlanie listy osób:

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Imię: 
Imię osoby

Nazwisko: 
Nazwisko osoby

ID: 
Skrót oznaczenia osoby, np. inicjały

Liczba wydanych nośników dostępowych: 
Liczba przypisanych nośników dostępowych dla danej osoby

Standardowy profil uprawnień: 
 Wybór z profili uprawnień zostanie zapisany jako standardowy profil uprawnień na 
nośniku dostępowym, przypisanym do danej osoby.

Zewnętrznie: 
Tak – rekord danych osobowych jest zarządzany przez system zewnętrzny za pośred-
nictwem interfejsu systemu zewnętrznego. 
Nie – ręczne zarządzanie rekordem danych osobowych w oprogramowaniu Xesar.

Nieaktualne nośniki dostępowe: 
Tak– co najmniej jeden nośnik dostępowy danej osoby jest nieaktualny i musi zostać 
zaktualizowany poprzez przytrzymanie przy czytniku naściennym  Xesar online lub 
położenie na stacji kodującej.  
(Ilustracja kafelka stanu Nośniki dostępowe nieaktualne na pulpicie jest w kolorze 
żółtym).
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Nie – wszystkie nośniki dostępowe danej osoby są aktualne; nie jest konieczne przy-
trzymywanie przy czytniku naściennym Xesar online lub położenie ich na stacji kodu-
jącej.

2.10.1 Dodawanie osoby

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Imię: 
Imię osoby

Nazwisko: 
Nazwisko osoby

ID: 
Skrót oznaczenia osoby, np. inicjały

Profil uprawnień: 
Wybrany profil uprawnień zostanie zapisany jako standardowy profil uprawnień na 
nośniku dostępowym, przypisanym do danej osoby.

Czas trwania otwarcia: 
Czas trwania otwarcia jest krótki lub długi i jest aktywowany po uzyskaniu upraw-
nienia dla danego komponentu dostępowego.

Protokołowanie: 
Dostęp może nie być rejestrowany, może być rejestrowany w sposób nieograniczony 
lub z ograniczeniem czasowym.
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Czas trwania: 
Wprowadzenie czasu rejestracji w dniach, jeżeli została zdefiniowana rejestracja z og-
raniczeniem czasowym.

Zewnętrznie: 
Tak – rekord danych osobowych jest zarządzany przez system zewnętrzny za pośred-
nictwem interfejsu systemu zewnętrznego. 
Nie – ręczne zarządzanie rekordem danych osobowych w oprogramowaniu Xesar.

Liczba wydanych nośników dostępowych: 
Liczba przypisanych nośników dostępowych dla danej osoby

2.11 Nośniki dostępowe

Nośniki dostępowe służą do otwierania drzwi o ile są do tego uprawnione, do trans-
portu danych bezpieczeństwa systemu między komponentami dostępowymi Xesar 
oraz oprogramowaniem zarządzającym przez sieć wirtualną XVN (Wirtualna sieć 
 Xesar).

2.11.1 Nowy nośnik dostępowy

Po położeniu nowego nośnika dostępowego na stacji kodującej wyświetlane jest na-
stępujące pole wprowadzania:

ID: 
(Identyfikator lub znacznik nie są polami obligatoryjnymi)

Na nośniku dostępowym można umieścić oznaczenie nośnika dostępowego (np. garaż 
Jana Kowalskiego, Odwiedzający 1 lub Pokój 23).

Nadawanie lub modyfikowanie ID jest możliwe w każdej chwili w widoku szczegóło-
wym nośnika identyfikacji w oprogramowaniu Xesar.
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Identyfikator/oznaczenie nośnika dostępowego nie jest anonimizowany jeśli 
dostępy (relacja osobowa) nie mają być rejestrowane. Oznacza to, że numer 
rejestracyjny nie powinien zawierać relacji osobowej, np. Jan Kowalski. 
To oznakowanie należy do obowiązków użytkownika przydzielającego identyfi-
katory do nośników dostępowych.

Aby na liście zdarzeń był wyświetlany ID nośnika dostępowego, należy go 
przypisać osobie. W przypadku nośników z uprawnieniem „Straż Pożarna” lub 
„Generalny klucz główny”, jeżeli nie ma być przydzielana żadna konkretna 
osoba, należy utworzyć i odpowiednio przypisać osobę „Straż Pożarna” lub 
„Generalny klucz główny”.

Po potwierdzeniu wyświetla się dodatkowa strona z poniższymi polami wyświetlania i 
wprowadzania.

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Stan: 
Aktualny stan ważności i aktualności.

Przedział okresu ważności: 
Wybór okresu, po którym nośnik identyfikacji musi być ponownie uaktualniony w 
czytniku naściennym Xesar online lub na stacji kodującej (okres ważności zostanie 
przedłużony).

Okres ważności: 
informacja o okresie, w którym nośnik dostępowy jest ważny.

• Wartość standardowa: 
Jest definiowana w ogólnych ustawieniach bezpieczeństwa.
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• Indywidualnie: 
wprowadzenie 1 dnia do maks. 7300 dni (ok. 20 lat)

Osoba: 
nośnik dostępu można przypisać do utworzonej osoby. Jednej osobie można przypisać 
kilka nośników dostępowych.

Nośnik dostępowy (nośnik zastępczy) - pole pojawia się tylko w przypadku no-
wego nośnika dostępowego: 
w celu utworzenia nośnika zastępczego należy wybrać zastępowany nośnik dostępu 
wybranej wyżej osoby ze swoim profilem uprawnień.

Profil uprawnień: 
Wybór żądanego profilu uprawnień

Początek uprawnienia: 
moment rozpoczęcia uprawnienia nośnika dostępowego. Moment ten może także 
dotyczyć przyszłości np. rezerwacje hotelowe.

Koniec uprawnienia: 
Moment zakończenia uprawnienia i ważności nośnika identyfikacji (np. zakończenie 
praktyk). 
Po tym czasie nie można przedłużyć ważności nośnika dostępowego.

Indywidualne uprawnienia: 
oprócz profilu uprawnień można przypisać do 3 dodatkowych indywidualnych upraw-
nień. 
Można zdefiniować 3 miejsca instalacji lub strefy z różnymi profilami czasowymi.
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2.11.2 Istniejący nośnik dostępowy

Po położeniu istniejącego nośnika dostępowego na stacji kodującej wyświetlane jest 
następujące okno wprowadzania:

Stan nośnika dostępowego:

# Stan Wizualizacja Objaśnienie

1
Niedostatecznie zablokowany nośnik 
dostępowy  

Istnieją jeszcze niezabezpieczone 
miejsca instalacji

2
Bezpiecznie zablokowany nośnik 
identyfikacji

Nie ma więcej niezabezpieczonych 
miejsc instalacji

3 Nieuprawniony nośnik dostępowy
Nośnik dostępowy nie posiada upraw-
nień

4 Aktualnie ważny

5 Aktualnie nieważny

6
Aktualnie ważny nośnik dostępowy 
podczas aktualizacji staje się nie-
ważnym nośnikiem dostępowym

 

7
Aktualnie nieważny nośnik dostę-
powy podczas aktualizacji staje się 
ważnym nośnikiem dostępowym

 

8
Aktualnie nieważny nośnik dostępo-
wy z wprowadzonym przedziałem 
okresu ważności w przyszłości

 

9
Bezpiecznie zablokowany nośnik 
identyfikacji

Nośnik dostępowy został dezaktywo-
wany. Nie ma więcej niezabezpieczo-
nych miejsc instalacji i kalendarz nie 
ma już znaczenia

Przedział okresu ważności: 
Wybór okresu, po którym nośnik dostępowy musi być ponownie uaktualniony w czyt-
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niku naściennym Xesar online lub na stacji kodującej (okres ważności zostanie prze-
dłużony).

Okres ważności: 
informacja o okresie, dla którego medium dostępowe jest ważne.

• Wartość standardowa: 
Jest definiowana w ogólnych ustawieniach bezpieczeństwa.

• Indywidualnie: 
wprowadzenie 1 dnia do maks. 7300 dni (ok. 20 lat)

Osoba: 
osoba, do której przypisano ten nośnik dostępowy

Rozpoczęcie uprawnień: 
Od tego momentu nośnik dostępowy jest ważny lub uprawniony do aktualizacji 
uprawnienia

Koniec uprawnienia: 
Od tego momentu nośnik dostępowy nie jest już uprawniony do aktualizacji upraw-
nień, czyli jest nieważny

Indywidualne uprawnienia: 
dla 3 miejsc instalacji lub stref można przypisać nośnikowi dostępowemu indywidual-
ne uprawnienia (np. osobistą szafkę na garderobę lub miejsce w garażu).

Odbierz: 
jeżeli klikniesz przycisk Odbierz, nośnik identyfikacyjny zostanie odebrany. Wszystkie 
ustawienia z wyjątkiem ID zostaną skasowane. (funkcja ta może być np. wykorzysta-
na do nośników dostępowych pracowników odchodzących z przedsiębiorstwa).
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Nośniki dostępowe mogą być ponownie wykorzystane. Dlatego jako ID nośni-
ków dostępowych nie używaj danych osobowych.

Wydanie protokołu: 
kiedy klikniesz przycisk Wydanie protokołu, zostanie wygenerowany protokół wyda-
nia nośnika dostępowego, zawierający wszystkie niezbędne dane w formacie .pdf. Plik 
pdf można wydrukować, wydruk może zostać potwierdzony podpisem odbiorcy nośni-
ka dostępowego.

W razie zmiany uprawnień wygeneruj nowy protokół wydania.
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2.12 Dodawanie komponentu dostępowego

Komponenty dostępowe Xesar są wysyłane z ustawionym trybem serwisowym. Do 
funkcji w instalacji Xesar należy dodać komponent dostępowy systemu.

Po zdefiniowaniu miejsca instalacji w oprogramowaniu Xesar komponent dostępowy 
Xesar jest gotowy do dodania do systemu.

W celu dodania komponentu dostępowego w oprogramowaniu Xesar generowane jest 
zadanie konfiguracji.

Jest ona synchronizowana z tabletem Xesar i od wersji Xesar 3.1 wykonywana przez 
tablet Xesar za pomocą bezprzewodowej synchronizacji na komponencie dostępowym 
G2.1. W przypadku starszych komponentów dostępowych synchronizacja odbywa się 
za pomocą kabla przyłączeniowego.
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