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1

Úvod
Tento dokument je výňatok zo systémovej príručky Xesar 3.1.
Produkty/systémy opísané v systémovej príručke Xesar smú prevádzkovať iba osoby,
ktoré sú kvalifikované pre príslušné úlohy. Kvalifikovaný personál je na základe svojho
know-how schopný rozpoznávať riziká pri zaobchádzaní s týmito produktmi/systémami
a predchádzať možným ohrozeniam.

1.1

Všeobecné právne upozornenia
EVVA uzatvára zmluvu o používaní Xesar na základe svojich VOP EVVA (Všeobecných
obchodných podmienok), ako aj svojich VLP EVVA (Všeobecných licenčných podmienok) pre softvér k tomuto produktu.
VOP EVVA a VLP EVVA môžete nájsť na:
https://www.evva.com/sk-sk/impressum
Nezabudnite, že z používania systému Xesar môžu vyplývať zákonné povinnosti v oblasti ochrany údajov, najmä čo sa týka povolenia, hlásenia a registrácie (napríklad ak je vytvorený spoločný informačný systém), ako aj pri
použití vo firme spolurozhodovacie práva personálu. Zodpovednosť za používanie produktu v súlade so zákonmi má prevádzkovateľ.
Hore uvedené informácie musíte zohľadniť v rámci ručenia definovaného v
zákone o zodpovednosti výrobcu za chyby jeho výrobkov a poskytnúť ich
prevádzkovateľom a používateľom. Nedodržiavanie zbavuje EVVA povinnosti
ručenia.
Používanie, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom, resp. opravné práce neschválené EVVA, resp. modifikácie, ako aj neodborný servis môžu viesť k funkčným
poruchám a sú zakázané. Akékoľvek zmeny, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou EVVA, majú za následok stratu nárokov na ručenie, záruku a samostatne
dohodnutých záručných podmienok.
Systémové komponenty uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich
zvierat. Hrozí nebezpečenstvo udusenia pri prehltnutí malých častí.
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Architektom a konzultačným inštitúciám poskytuje EVVA všetky potrebné informácie o produkte tak, aby mohli splniť informačné a inštruktážne
povinnosti podľa zákona o zodpovednosti výrobcu za chyby výrobku.
Špecializovaní predajcovia a pracovníci musia dodržať všetky pokyny z dokumentácie EVVA a v prípade potreby ich poskytnúť zákazníkovi.
Ďalšie informácie získate z produktového katalógu EVVA:
https://www.evva.com/sk-sk/xesar

1.2

Podpora EVVA
So systémom Xesar máte k dispozícii osvedčený uzamykací systém s vysokou úrovňou technickej vyspelosti. Ak potrebujete ďalšiu podporu, obráťte sa priamo na svojho
EVVA-Partnera.
Zoznam certifikovaných EVVA-Partnerov nájdete tu:
https://www.evva.com/sk-sk/vyhadavanie-predajcov/
Ak chcete vyhľadať EVVA-Partnerov, ktorí distribuujú elektronické uzamykacie systémy
EVVA a disponujú kvalifikovanými odbornými vedomosťami, aktivujte možnosť filtra
„Partner pre elektroniku“.
https://www.evva.com/sk/xesar/support/
Všeobecné informácie o systéme Xesar nájdete tu:
https://www.evva.com/sk-sk/xesar
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1.3

Vysvetlenie symbolov
V systémovej príručke sa kvôli lepšej názornosti používajú nasledujúce symboly:
Symbol

Význam
Pozor, nebezpečenstvo vecnej škody, keď sa nedodržia zodpoveda
júce bezpečnostné opatrenia
Upozornenia a doplňujúce informácie
Tipy a odporúčania
Vyhnúť sa, resp. chybové hlásenia

Voliteľné možnosti
Vľavo
Krok pri pokynoch na akciu
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1.4

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

1.4.1

Všeobecné

#

Význam

Symbol

Vysvetlenie

1

Potvrdiť/uložiť

Potvrdenie alebo uloženie zadaní

2

Pridať

Pridanie napr. novej osoby alebo montážneho
miesta

3

Zahodiť zadanie

Zahodenie zadania

4

Odstrániť

Odstránenie napr. systému, časového profilu
alebo montážneho miesta

5

Editovať

Editovanie systému (Manažér inštalácií)

6

Spustiť aplikáciu

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

7

Zastaviť aplikáciu

Zastavenie systému (Manažér inštalácií)
alebo spustenie spojenia medzi kódovacou stanicou a softvérom Xesar (Manažér
periférií)

8

Stiahnuť

Stiahnutie, napr. informácií podpory

9

Ďalej

Ďalej k ďalšiemu zadaniu

10

Načítať/preniesť

Načítanie administrátorskej karty

11

Filtrovať

Zobrazenie možných nastavení filtra danej
funkcie

12

Aktualizovať/spojiť

Na ovládacom paneli sa v backende vykoná
úloha

13

Neaktualizované/čakať na aktualizáciu/stiahnuť aktualizáciu

Je dostupná aktualizácia a dá sa stiahnuť
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#

Význam

Symbol

Vysvetlenie

14

Vyhľadať

Hľadanie konkrétneho záznamu udalosti

15

Rozbaliť

Zväčšenie viditeľného poľa

16

Zbaliť

Zmenšenie viditeľného poľa

17

Prejsť na

Otvorenie okna prehliadača pre softvér Xesar

18

Systémový protokol

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

19

Filtrované podľa oblastí

Zobrazenie všetkých oblastí, ku ktorým má
osoba prístupové oprávnenie

20

Filtrované podľa montážnych
miest

Zobrazenie všetkých montážnych miest, ku
ktorým má osoba prístupové oprávnenie

21

Filtrované podľa prístupových
médií

Zobrazenie všetkých prístupových médií,
ktoré má priradené daná osoba

22

Filtrované podľa osôb

Filtrovanie podľa osôb

23

Môj profil

Editovanie môjho používateľského profilu:
pridanie popisu a zmena osobného hesla

24

Zobrazovaný jazyk

Zmena nastavenia jazyka

25

Zobrazenie kusových kreditov
KeyCredit

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

26

Zobrazenie kreditov KeyCredit
Lifetime

Zobrazenie, kedy bol použitý kredit KeyCredit
Lifetime

27

Protokol udalostí

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

28

Texty pomoci

Zobrazenie textov pomocníka

29

Export zoznamov

Exportovanie zobrazeného zoznamu ako csv
alebo xls súboru
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#

Význam

Symbol

Vysvetlenie

30

Nastavenie zoznamového
náhľadu

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

31

Tlačidlo zálohy

V Manažérovi inštalácií sa vytvorí záloha
údajov systému

32

Odhlásenie

Ukončenie relácie

33

Batéria plná

Batéria je plne nabitá

34

Upozornenie na vybitú batériu

Batéria je vybitá; čo najskôr vymeňte
batérie.

35

Komponent s rozhraním kábla

Prístupové komponenty, ktoré je možné
synchronizovať iba pri káblovom spojení s
tabletom

36

Komponent s bezdrôtovým
rozhraním BLE; BLE je aktivovaný

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

37

Komponent s bezdrôtovým
rozhraním BLE; BLE je deaktivovaný

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

1.4.2
#

Stavy prístupových médií
Význam

Vizualizácia

Vysvetlenie

1

Nezabezpečené zablokované
prístupové médium

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

2

Bezpečne zablokované prístupové médium

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

Význam

Vizualizácia

Vysvetlenie

3

Neoprávnené prístupové
médium

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

4

Aktuálne platné

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

5

Aktuálne neplatné

Prístupové médium je aktuálne neplatné.

6

Aktuálne platné prístupové
médium sa pri aktualizácii
stane neplatným prístupovým
médiom

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

7

Aktuálne neplatné p
 rístupové
médium sa pri aktualizácii
stane platným prístupovým
médiom

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

8

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

Prístupové médium je aktuálne neplatné.

9

Deaktivované prístupové
médium

Prístupové médium bolo deaktivované,
žiadne montážne miesta už nie sú nezabezpečené; kalendár už nehrá žiadnu
rolu.
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2

Uvedenie softvéru Xesar do prevádzky
1. krok

2. krok

3. krok

4. krok

2.1

Všeobecne k uvedeniu do prevádzky
Nové nastavenia alebo zmeny sa pred opustením príslušnej stránky musia uložiť. Ak
sa to neudeje, zostávajú zachované pôvodné nastavenia.
Kliknite na symbol csv alebo xlsx. Všetky zoznamy sa dajú exportovať ako súbor
vo formáte .csv alebo .xlsx a vytlačiť. Ako pôvod súboru sa pri tom musí používať
65001: Unicode (UTF- 8).
Povinné polia sú označené *.
Ak kliknite na symbol ?, zobrazí sa príslušný text s pomocou.
Dvojitým kliknutím na deliacu čiaru stĺpcov sa prispôsobí šírka stĺpca veľkosti nadpisu
stĺpca.
Výsledok pripraveného zoznamu je závislý od počtu stĺpcov a zobrazenia obrazovky.
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2.2

Nastavenia

2.2.1

Nastavenia zabezpečenia

2.2.2

Trvanie platnosti a oprávnenia identifikačných médií

Začiatok

Obdobie oprávnenia

Štandardné trvanie platnosti
identifikačného média

Štandardné trvanie platnosti identifikačného média

Predĺžená hranica
doby platnosti
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Koniec

Predĺžená hranica
doby platnosti

Najskoršia možná aktualizácia
Najneskoršia možná aktualizácia
Najskoršia možná aktualizácia
Najneskoršia možná aktualizácia

13 / 48

Štandardné trvanie platnosti identifikačného média:
Štandardné trvanie platnosti je prednastavená obdobie, počas ktorého je identifikačné médium po aktualizácii na kódovacej stanici alebo online nástennej čítačke Xesar
platné.
Štandardné trvanie platnosti sa môže pri vydávaní identifikačných médií nastaviť
individuálne.
Keď uplynie štandardné trvanie platnosti, identifikačné médium sa stane neplatným
a musí sa prípadne aktualizovať na kódovacej stanici alebo online nástennej čítačke
Xesar.
Čím kratšie je štandardné trvanie platnosti, tým bezpečnejší je systém, pretože identifikačné médium sa stane neplatným skôr.
Odporúčané trvanie platnosti je 14 dní.

Maximálne nastaviteľné trvanie platnosti je 7 300 dní (cca 20 rokov).

Prah predĺženia trvania platnosti:
Prah predĺženia trvania platnosti definuje časový rozsah, v ktorom sa znova predlžuje
trvanie platnosti identifikačného média na online nástennej čítačke Xesar alebo kódovacej stanici.
Štandardné trvanie oprávnenia náhradných médií:
Štandardné trvanie oprávnenia náhradných médií je podľa prednastavenia v systéme
72 hodín. Štandardné trvanie oprávnení sa môže pri vydávaní náhradných médií nastaviť individuálne (pozri kapitolu „Identifikačné médiá“).
Automatické odhlásenie používateľa:
Po nastavenom čase v hodinách sa používateľ (napr. administrátor, recepcia, technik
údržby) z bezpečnostných dôvodov odhlási z používateľského prihlásenia (používateľ
a prihlásenie). Na ovládanie softvéru Xesar sa musí príslušný používateľ znovu prihlásiť.
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2.2.3

Nastavenia systému

IP adresa servera:
IP adresa je potrebná na spojenie editora so serverom (IP adresa sa zapisuje do konfiguračného súboru). Okrem toho je IP adresa potrebná na pridanie kódovacej stanice
k systému.
Pri lokálnej inštalácii sa v tomto poli na vloženie dát automaticky zobrazuje IP adresa
lokálnej inštalácie.
Každodenný čas vykonania:
Každodenný čas vykonania je časový okamih systémovej synchronizácie. Okrem toho
sa každodenný čas vykonávania používa pre ďalšie nastavenia konfigurácie online nástennej čítačky Xesar pomocou softvéru Xesar (backend).
• Kompletný prenos čiernej listiny do online nástennej čítačky. Bezpečne zablokované
identifikačné médiá sa odstránia z čiernej listiny.
• Osobné záznamy udalostí sa po uplynutí stanoveného času anonymizujú.
• Tri mesiace pred prvým prestavením času v roku sa vygenerujú údržbové úlohy.
• Vytvorenie údržbových úloh na aktualizáciu kalendárnych dní v komponentoch.
• Stav zálohy sa aktualizuje.
Zvoľte ako čas každodenného vykonania vždy taký časový okamih, v ktorom
systém beží a online nástenná čítačka Xesar je online (napr. počas pracovnej
doby)!
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Logo:
Logo sa objavuje na paneli pred názvom inštalácie. Ak chcete pridať individuálne logo,
musíte zohľadniť tieto špecifikácie:
Maximálna veľkosť súboru: 2 MB
Možné typy súborov:
jpg, png, gif, svg
Nastavenia k osobnej referencii:
Štandardné nastavenia k osobnej referencii definujú, či a na ako dlho sa ukladajú
osobné údaje udalostí.
Pri týchto nastaveniach zoberte do úvahy interné predpisy o ochrane osobných údajov vo vašom podniku.

Sú prítomné 3 nastavenia ukladania údajov pre osoby a montážne miesta:
• Neukladať
• Ukladať neobmedzene
• Ukladať časovo obmedzene (s nastaviteľným rozsahom v dňoch)

Nastavenia špecifické pre osoby a komponenty sa nastavujú na dlaždiciach „Osoby“
alebo „Montážne miesta – Komponenty“.
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Nastavenia pre tablet Xesar:
Z bezpečnostnotechnických dôvodov je používanie tabletu Xesar na údržbové
úlohy relevantné z hľadiska systému chránené PIN kódom. Povinnosť zadania
PIN kódu v tablete sa dá deaktivovať.
Správa údajov na tablete Xesar:
Po vypnutí tabletu je možné aktivovať udržanie údajov v tablete.

Zmeňte prednastavený PIN kód pri prvom uvedení tabletu Xesar do
prevádzky.

2.3

Skupiny používateľov
V skupinách používateľov sa definujú oprávnenia pre používateľov.

Používatelia spravujú systém prostredníctvom softvéru Xesar. Môžete vložiť ľubovoľné
množstvo používateľov s rozličnými oprávneniami (v závislosti od funkcie). Tieto rozličné oprávnenia sa definujú v skupinách používateľov.
Náhľad všetkých preddefinovaných skupín používateľov:
Tieto preddefinované skupiny používateľov sa môžu priraďovať používateľom. Preddefinované skupiny používateľov sa nedajú vymazať.
Jednému používateľovi sa môžu priradiť viaceré skupiny používateľov.
Dbajte na tieto skutočnosti: Pri odovzdávaní viacerých skupín používateľov sa
sčítavajú oprávnenia pre príslušného používateľa.
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Na výber sú tieto preddefinované skupiny používateľov:
Administrátor systému
smie len meniť heslá používateľov
Správca inštalácie
má všetky oprávnenia okrem oprávnenia meniť heslá používateľov
Technik údržby
má obmedzené oprávnenia, ktoré sa týkajú len údržby
Správca partícií
má obmedzené oprávnenia, ktoré sa týkajú len správy
Recepcia
má obmedzené oprávnenia, ktoré sa týkajú len recepcie
Príklad skupiny používateľov „Správca inštalácie“:
Používatelia v skupine používateľov majú všetky práva na čítanie a spracovanie:

XESAR 3.1

18 / 48

Oprávnenia preddefinovaných skupín používateľov sa nedajú meniť.

V prípade potreby skopírujte preddefinovanú skupinu používateľov a zmeňte
oprávnenia. Túto samostatnú skupinu používateľov uložte pod príslušným názvom.
Oprávnenia sú zoskupené podľa dlaždíc na
paneli.
V každej skupine oprávnení sú definované tieto
oprávnenia:
• len práva na čítanie
• výber všetkých oprávnení.
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Príklad Individuálna skupina používateľov „Recepcia v hlavnom vchode“ so základnou
skupinou používateľov Recepcia  a dodatočnými právami na čítanie a spracovanie
pre nastavenia osôb:

Na odovzdávanie oprávnení pre používateľov použite ako základ preddefinované skupiny používateľov.

Podľa potreby sa môžu generovať špeciálne skupiny oprávnení. V tejto súvislosti kontaktujte technickú kanceláriu EVVA.

Obmedzenie možnosti priradenia profilu oprávnenia:
Používatelia so zodpovedajúcimi skupinami používateľov môžu priraďovať iba vybrané
profily oprávnení.
Príklad:
Používatelia skupiny používateľov Recepcia smú priraďovať identifikačným médiám
napr. len profily oprávnení Zamestnanec, Praktikant, Upratovanie a Zmenový pracovník. Používatelia z iných skupín používateľov môžu okrem toho priraďovať identifikačnému médiu aj profily oprávnení Šéf a asistentka, Hasiči, ako aj profil oprávnení
Master Key.
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2.4

Používatelia

Používatelia spravujú systém prostredníctvom softvéru Xesar. Môžete vložiť ľubovoľné
množstvo používateľov s rozličnými oprávneniami (v závislosti od funkcie).
Symbolom „Pridať“ môžete pridať nového používateľa. Počet pridaných používateľov
sa zobrazuje v dlaždici „Používatelia“.
Používatelia sú tiež osoby, ktoré majú v systéme s priradenými identifikačnými médiami prístupové oprávnenia.
V prehľadnom zozname používateľov sa zobrazujú všetci pridaní používatelia.
Používatelia definovaní pri prvej inštalácii su (Superadministrator) a admin (Administrator) sa nedajú zmeniť ani vymazať.
• su
má len oprávnenie ako systémový administrátor na zmenu hesiel používateľov

• admin
má všetky oprávnenia
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Nový používateľ:
Ak chcete pridať nového používateľa, máte na výber nasledujúce polia na vloženie
dát:
Povinné polia sú označené *.
Používateľské meno
nového používateľa, napr. správca 1
Opis
s doplňujúcimi informáciami o novom používateľovi
Heslo
na prihlásenie sa (Login).
Minimálne 6 znakov; zobrazuje sa tiež hodnotenie stupňa bezpečnosti hesla.
Zopakovať heslo
Tu znova zadajte zvolené heslo.
Skupiny používateľov
Výber definovaných skupín používateľov pre používateľa. Musí sa vybrať minimálne
jedna skupina používateľov.
Osoba
(Toto pole sa zobrazuje až po prvom uložení)
Funkcia používateľa sa môže priradiť osobe, napr. Technik údržby1 > Hans Huber.
Osobná referencia má len informačnú hodnotu, nemá žiadny vplyv na funkčnosť.
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Stav
Administrátor môže nastaviť používateľa ako aktívneho alebo neaktívneho. Neaktívni
používatelia sa nemôžu prihlásiť.

Stiahnuť konfiguráciu
Stiahne sa príslušný používateľský certifikát (konfigurácia). Používateľský certifikát je
nutný kvôli zabezpečeniu činností týkajúcich sa rozhraní s ďalšími systémami (napr.
import osobných údajov cez rozhranie ďalšieho systému).

2.5

Kalendár

Funkciou kalendára spravujete osobitné dni ako sviatky alebo dovolenky v rámci
kalendárneho roka. V tieto osobitné dni sú možné výnimky z časových profilov. Počet
kalendárov sa zobrazuje v dlaždici „Kalendáre“.
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Je možné definovať maximálne 5 kalendárov s 50 rozličnými osobitnými dňami.
Osobitný deň (napr. Vianoce) sa smie vyskytovať iba v jednom kalendári.

Importovať kalendár
Môžete importovať jestvujúce kalendáre vo formáte .ics alebo .csv a ďalej ich
upravovať.

Nemôžu sa importovať žiadne kalendáre, v ktorých je aktuálny deň označený
ako osobitný deň.
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2.6

Časové profily

V oblasti „Časové profily“ sa definujú časové profily Office mode (automatické trvalé
otvorenie pre prístupové komponenty Xesar), ako aj časové profily pre profily oprávnení osôb, resp. identifikačných médií.
Ďalej sa stanovujú časové body uzamykania k automatickému ukončeniu manuálneho
Office mode (manuálne trvalé otvorenie).
Ak sa prístupovému komponentu Xesar nepriradí žiadny časový profil Office mode,
prístup budú mať iba oprávnené identifikačné médiá.
Ak sa pri vytvorení identifikačného média nepoužije žiadny časový profil, potom pre
toto identifikačné médium neplatí žiadne obmedzenie prístupového času – identifikačné
médium má teda trvalý prístup.
Office mode:
Pod Office mode sa v Xesar rozumie automatické a časovo riadené trvalé povolenie
prístupových komponentov Xesar. Komponenty Xesar s Office mode umožňujú v definovanom časovom okne prístup aj bez identifikačného média.
Príklad:
Obchodné priestory majú otváracie hodiny od 08:00 do 16:00. Časový profil Office
mode je od 08:00 do 16:00.
Prístup cez vchodové dvere do obchodných priestorov s týmto časovým profilom by
bol možný pre všetky osoby od 8:00 do 16:00 bez identifikačného média. Prístupový
komponent Xesar prepne automaticky o 08:00 na Otvoriť a o 16:00 na Zamknúť.
Office mode sa dá kedykoľvek ukončiť manuálne oprávneným identifikačným
médiom.
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Shop mode:
Shop mode je rozšírením režimu Office mode. Pritom sa Office mode nespúšťa automaticky v definovaný časový bod, ale až po jednorazovej identifikácii oprávneným
identifikačným médiom.
Príklad:
Pre obchodné priestory bol definovaný Office mode s časovým oknom od 08:00 do
16:00 hod.
Okrem toho je na prístupovom komponente Xesar vchodových dverí aktivovaný režim
Shop mode.
Ak sa zamestnanec s oprávneným médiom oneskorí a nie je v obchode pred 08:00 hod.
alebo presne v tom čase, zostanú vchodové dvere napriek Office mode zatvorené. Až
keď zamestnanec (aj po 08:00) príde do obchodu a otvorí s oprávneným identifikačným médiom, spustí sa aj Office mode.
Týmto obmedzením sa zabraňuje, aby Office mode automaticky otváral dvere aj vtedy,
keď v obchode nie je žiadny zamestnanec.
Manuálny Office mode:
Pod manuálnym Office mode sa v systéme Xesar rozumie manuálne aktivovanie trva
lého povolenia prístupového komponentu Xesar. Na jeho fungovanie musí byť zodpovedajúci prístupový komponent Xesar, ako aj zodpovedajúce identifikačné médium
oprávnené prostredníctvom profilu oprávnenia. Manuálny Office mode môžete nastaviť v príslušnom bode ponuky v možnostiach Montážne miesta a Profily oprávnení.
Manuálny Office mode sa spúšťa až dvojitým pridržaním oprávneného identifikačného
média na prístupovom komponente Xesar. Dostanete k tomu príslušné akustické a
optické potvrdenie (pozri kapitolu „Signalizácia udalostí“).
Manuálny Office mode sa ukončí automaticky v stanovenom časovom bode na uzamknutie alebo manuálne opakovaným dvojnásobným pridržaním oprávneného identifikačného média na prístupovom komponente Xesar. Dostanete k tomu príslušné
akustické a optické potvrdenie (pozri kapitolu „Signalizácia udalostí“).
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Aktivovanie manuálneho Office mode a Shop mode:
Otvorte Xesar > Montážne miesta > Hlavný vchod

Otvorte Xesar > Profily oprávnení > Používateľ

Náhľad časových profilov:
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2.6.1

Pridanie časového profilu Office mode
Funkcia Trvalé otvorenie platí pre prístupové komponenty Xesar.
V definovaných časoch je možný prístup bez oprávnenia. Prístupový komponent Xesar
je teda pripravený na otvorenie dverí.
Môže sa definovať maximálne 24 časových sérií.
Maximálne môže byť pridaných 5 rozdielnych časových okien alebo časových
bodov pre deň v týždni alebo kalendár.

Príklad pracovnej doby stránkových hodín:
Pondelok až piatok od 8:00 do 12:00 hod, ako aj 13:00 až 18:00 a sobota od 8:00 do
12:00 hod.

Výnimky z časových sérií definujú odchýlky od časových sérií, ako napr. sviatky, počas
ktorých platia zmenené prístupové časy alebo zákazy prístupu.
Žiadna časová séria znamená žiadny prístup v definované sviatky v kalendári. Zobrazujú sa všetky prítomné kalendáre.
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Série časových bodov:
Série časových bodov sú časové body, v ktorých sa automaticky končí manuálny Office
mode (manuálne trvalé povolenie). Toto zaručuje, že manuálne spustený Office mode
sa bezpečne ukončí k definovanému časovému bodu.
Manuálny Office mode sa dá aktivovať iba na prístupových komponentoch Xesar definovaných na daný účel a s oprávnenými identifikačnými médiami dvojnásobným pridržaním na prístupovom komponente Xesar.
Možných je maximálne 35 sérií časových bodov.

Príklad:
Časový bod uzamknutia pondelok až piatok vždy o 20:00

Výnimka zo sérií časových bodov:
V osobitné dni alebo sviatky sa dá meniť časový bod uzamykania.
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2.6.2

Pridanie časového profilu
Pridanie časového profilu je možné pre osoby a identifikačné médiá.
Môže sa definovať maximálne 24 časových sérií.

Obmedzenie oprávnenia:
Príklad prístupových časov pre zamestnancov:
Pondelok až piatok od 7:00 do 19:00 hod a sobota od 7:00 do 13:00 hod.

Výnimky z časových sérií:
Výnimky z časových sérií definujú odchýlky od časových sérií, ako napr. sviatky, počas
ktorých platia zmenené prístupové časy alebo zákazy prístupu.
Žiadna časová séria znamená žiadny prístup v definované sviatky v kalendári. Zobrazujú sa všetky prítomné kalendáre.
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2.7

Montážne miesta

Všetky montážne miesta s prístupovými komponentmi systému sa pridávajú a definujú v oblasti Montážne miesta. Montážne miesto môžu byť dvere alebo tiež iné použitie,
napr. výťah.
Zoznam montážnych miest:
Online stav:
opisuje, či je komponent schopný online pripojenia a či je spojený so softvérom Xesar
ID:
Jednoznačná identifikácia (označenie), napr. číslo miestnosti podľa plánu budovy
Názov:
Jednoznačný názov, resp. označenie, napr. hlavný vchod
Popis:
Ľubovoľný popis montážneho miesta na účely lepšieho vysvetlenia, napr. centrálny
vchod, úniková cesta k zhromaždisku
Druh:
Voľne definovateľné, napr. sklené dvere, šatňová skrinka alebo automatické dvere
Typ komponentu:
zabudovaný komponent na montážnom mieste
Stav v životnom cykle:
opisuje aktuálny stav komponentu, napr. pripravené na pridanie
Posledná zmena stavu:
Časový bod poslednej synchronizácie komponentu so softvérom Xesar
Stav batérií:
Zobrazenie stavu batérie komponentu: plná alebo prázdna
Údržbová úloha:
zobrazuje otvorené údržbové úlohy montážneho miesta napr. konfigurácia, odstránenie, pridanie komponentu, aktualizácia firmvéru
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Názov tabletu Xesar:
Názov tabletu so synchronizovanou otvorenou údržbovou úlohou montážneho miesta

2.7.1

Pridanie montážneho miesta
Zvoľte želaný prístupový komponent.

2.7.2

Popísanie miesta montáže
Ak chcete pridať nového používateľa, máte na výber nasledujúce polia na vloženie
dát:
Povinné polia sú označené *.
ID:
Jednoznačná identifikácia (označenie), napr. číslo miestnosti podľa plánu budovy
Názov:
Jednoznačný názov, resp. označenie, napr. hlavný vchod
Popis:
Ľubovoľný popis montážneho miesta na účely lepšieho vysvetlenia, napr. centrálny
vchod, úniková cesta k zhromaždisku
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Druh montážneho miesta:
voľne definovateľné, napr. sklené dvere, šatňová skrinka alebo automatické dvere

Trvanie sprístupnenia:
definuje čas, počas ktorého prístupový komponent EVVA po oprávnení poskytuje
prístup predtým, než sa znova vypojí (uzamkne). Príslušné trvanie sprístupnenia je
krátko alebo dlho. Zodpovedajúce trvanie sprístupnenia sa definuje pri príslušnej
osobe alebo identifikačnom médiu a pri oprávnení sa spúšťa na prístupovom komponente.
Priradenie trvania sprístupnenia osobe, resp. identifikačnému médiu sa uskutočňuje
pri nastaveniach osôb a identifikačných médií.

Časový profil:
Výber časového profilu Office mode
Protokolovanie:
Stanovenie druhu záznamu prístupovej udalosti a trvania záznamu údajov
Manuálny Office mode:
Manuálny Office mode je aktívny alebo neaktívny
Shop mode:
Shop mode je aktívny alebo neaktívny
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Office mode je časovo riadené trvalé otvorenie prístupového komponentu. V
definovanom období, napr. stránkových alebo otváracích hodinách je možný
prístup bez oprávnenia.
Shop mode sa spúšťa až s pridržaním oprávneného identifikačného média
na prístupovom komponente.

2.8

Oblasti

Montážne miesta sa môžu spájať do oblastí. Toto má význam vtedy, keď viaceré m
 ontážne miesta majú rovnaké vlastnosti, ako napr. rovnaké oprávnenia, alebo
organizačnú spolupatričnosť, ako napr. oddelenia alebo časti budovy.
Na systém (partíciu) sa môže voľne definovať maximálne 95 oblastí.

Oblasť Inštalácia sa vytvára automaticky pri vytvorení systému. Zahrňuje všetky
montážne miesta a nemôže sa meniť ani vymazávať.
Ak sa táto oblasť vyberie pre profil oprávnenia, potom sú dotknuté všetky miesta
montáže.
Import systému so Xesar 2.2 s 96 oblasťami nefunguje. Odstráňte v systéme
so Xesar 2.2 niektorú oblasť.
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Príklad zobrazenia Oblasť kancelárií:
Povinné polia sú označené *.
Názov:
Názov oblasti
Popis:
Doplnkové informácie k názvu
Montážne miesta:
Zobrazenie vybraných montážnych miest

Výber montážnych miest:
Vyberte si montážne miesta pre oblasť tak, že aktivujte pole v prvom stĺpci.
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2.9

Profily oprávnenia

Profily oprávnení popisujú priestorové a časové prístupové obmedzenia pre identifikačné médiá. Tieto identifikačné médiá sa môžu priraďovať osobám. T. j. osoba s
identifikačným médiom má prístup iba v montážnych miestach a do oblastí definovaných v profile oprávnenia a iba v definovaných časoch. Na iných miestach a mimo
definovaných časov sa prístup odmieta.
Profil oprávnenia sa môže priradiť mnohým identifikačným médiám (napr. všetkým
osobám jedného oddelenia s rovnakými oprávneniami).
Každému identifikačnému médiu sa môže priradiť iba jeden profil oprávnenia. Dodatočne k tomuto profilu oprávnenia sa každému identifikačnému médiu môžu odovzdať
ešte maximálne 3 individuálne oprávnenia pre miesta montáže, resp. oblasti s časovými profilmi. (To je napr. nutné pre prístup do šatňových skriniek zamestnancov.)
Ak profilu oprávnenia nie sú priradené žiadne montážne miesta alebo oblasti, tak sa v
prehľadnom zozname v stĺpci Stav oprávnení objaví Nie.

Profil oprávnenia:
Povinné polia sú označené *.
Názov:
Názov profilu oprávnenia, napr. zmenový pracovník
Popis:
Doplňujúce informácie k názvu, napr. B. zmenový pracovník neskorej zmeny
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Manuálny Office mode:
Keď je aktivovaný manuálny Office mode, majú všetky osoby, resp. identifikačné
médiá oprávnenie aktivovať manuálny Office mode na oprávnených prístupových
komponentoch.
Štandardný časový profil:
Výber z časových profilov
Pre štandardný časový profil sa smú používať iba časové profily s maximálne
12 časovými oknami.

Výber montážnych miest:

Prístup na vybraných montážnych miestach:
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2.10

Osoby

V oblasti „Osoby“ sa definujú všetky relevantné informácie osôb oprávnených v systéme. Osobám jedného systému sa môže priradiť jedno alebo viacero identifikačných
médií s rozličnými profilmi oprávnení.
Osoby môžu byť tiež používatelia so zodpovedajúcimi právami (podľa zodpovedajúcej
skupiny používateľov).
Zobrazenie zoznamu osôb:

Povinné polia sú označené *.
Meno:
Meno osoby
Priezvisko:
Priezvisko osoby
ID:
Skratka osoby, napr. iniciály
Počet vydaných identifikačných médií:
Počet priradených identifikačných médií pre osobu
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Štandardný profil oprávnení:
Výber z profilov oprávnení; zapisuje sa ako štandardný profil oprávnenia na identifikačné médium, ktoré je priradené osobe.
Externe:
Áno – dátový záznam osoby sa spravuje systémom tretej strany prostredníctvom
rozhrania tretej strany.
Nie – manuálne spravovanie dátového záznamu v softvéri Xesar
Neaktuálne identifikačné médiá:
Áno – minimálne jedno identifikačné médium osoby nie je aktuálne a musí sa aktualizovať pridržaním na online nástennej čítačke Xesar alebo priložením na kódovaciu
stanicu.
(Stavová dlaždica Identifikačné médiá nie sú aktuálne sa na paneli zobrazuje
 ltou farbou.)
ž
Nie – všetky identifikačné médiá osoby sú aktuálne; pridržanie na online nástennej
čítačke Xesar alebo priloženie na kódovaciu stanicu nie je potrebné.

2.10.1

Pridanie osoby

Povinné polia sú označené *.
Meno:
Meno osoby
Priezvisko:
Priezvisko osoby
ID:
Skratka osoby, napr. iniciály
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Profil oprávnení:
Výber z profilov oprávnení; zapisuje sa ako štandardný profil oprávnenia na identifikačné médium, ktoré je priradené osobe.
Trvanie sprístupnenia:
Trvanie sprístupnenia je Krátko alebo Dlho a aktivuje sa pri oprávnenom prístupe na
prístupovom komponente.
Protokolovanie:
Spôsob záznamu udalostí – prístupy sa nemôžu zaznamenávať, môžu sa zaznamenávať neobmedzene alebo časovo obmedzene.
Trvanie:
Vloženie údaju o trvaní záznamu v dňoch, ak sa definoval časovo ohraničený záznam.
Externe:
Áno – dátový záznam osoby sa spravuje systémom tretej strany prostredníctvom
rozhrania tretej strany.
Nie – manuálne spravovanie dátového záznamu v softvéri Xesar
Počet vydaných identifikačných médií:
Počet priradených identifikačných médií pre osobu

2.11

Identifikačné médiá

Identifikačné médiá slúžia na otváranie dverí pri prítomnom oprávnení, ako aj na
prenos bezpečnostných údajov špecifických pre systém medzi prístupovými komponentmi Xesar a administrátorským softvérom cez virtuálnu sieť XVN (Virtuálna sieť
Xesar).
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2.11.1

Nové médium
Po priložení nového identifikačného média na kódovaciu stanicu sa zobrazí nasledujúce
zadávacie pole:

ID:
(Identifikátor alebo označenie nie je povinné pole)
Môžete dať identifikačnému médiu nejaké označenie (napr. Hans Huber garáž, návštevník 1 alebo Izba 23)
Odovzdanie alebo zmena ID je možné kedykoľvek v detailnom náhľade identifikačného
média v softvéri Xesar.
Identifikácia identifikačného média sa neanonymizuje, keď sa prístupy (osobná referencia) nemajú zaznamenávať. To znamená, že označenie by nemalo
byť osobnou referenciou, napr. B. Hans Huber.
Toto označenie je na zodpovednosti používateľa, ktorý udeľuje ID pre identifikačné médiá.
Aby sa v zozname udalostí zobrazovalo ID identifikačného média, musí sa
priradiť osobe. Pri médiách s oprávnením hasičov alebo generálneho hlavného kľúča, ktoré sa nemajú priradiť žiadnej konkrétnej osobe, je nutné vytvoriť
osobu „Hasiči“ alebo „Generálny hlavný kľúč“ a uskutočniť príslušné priradenie.
Po potvrdení sa objavuje ďalšia strana s nasledujúcimi indikačnými a zadávacími
poľami:
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Povinné polia sú označené *.
Stav:
Aktuálny stav, čo sa týka platnosti a aktuálnosti.
Interval platnosti:
Výber časového intervalu, dokedy sa identifikačné médium musí znova aktualizovať
(predĺži sa platnosť) na online nástennej čítačke Xesar alebo kódovacej stanici.
Trvanie platnosti:
Informácie o časovom období, pre ktoré je identifikačné médium platné.
• Štandardná hodnota:
Definuje sa vo všeobecných nastaveniach zabezpečenia.
• Individuálne:
Vložený údaj môže byť od 1 dňa do 7 300 dní (cca 20 rokov)
Osoba:
Identifikačné médium je možné priradiť pridanej osobe. Jednej osobe sa môžu priradiť
viaceré identifikačné médiá.
Identifikačné médium (náhradné médium) – Toto pole sa objavuje iba pri novom
identifikačnom médiu:
Ak chcete vytvoriť náhradné médium, vyberte tu nahrádzané identifikačné médium
hore zvolenej osoby s profilom oprávnenia.
Profil oprávnenia:
Výber želaného profilu oprávnenia
Začiatok oprávnenia:
Čas začiatku oprávnenia identifikačného média. Časový bod môže byť aj v budúcnosti,
napr. hotelová rezervácia.
Koniec oprávnenia:
Časový bod pre koniec oprávnenia a platnosti identifikačného média (napr. koniec
praxe).
Po tomto časovom bode už nie je možné predĺžiť platnosť identifikačného média.
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Individuálne oprávnenia:
Jednému identifikačnému médiu sa okrem profilu oprávnenia môžu odovzdať ešte
3 dodatočné individuálne oprávnenia.
Môžu sa definovať 3 montážne miesta alebo oblasti, zakaždým s rozdielnym časovým
profilom.

2.11.2

Dostupné identifikačné médium
Po priložení existujúceho identifikačného média ku kódovacej stanici sa zobrazí nasledujúce zadávacie okno:
Stav identifikačného média:

#

Význam

Vizualizácia

Vysvetlenie

1

Nezabezpečené zablokované prístupové médium

Sú ešte prítomné nezabezpečené
montážne miesta

2

Bezpečne zablokované prístupové
médium

Už viac nie sú prítomné žiadne nezabezpečené montážne miesta

3

Neoprávnené prístupové médium

Identifikačné médium nemá opráv
nenie

4

Aktuálne platné

5

Aktuálne neplatné

6

Aktuálne platné identifikačné
médium sa pri aktualizácii stane
neplatným identifikačným médiom

7

Aktuálne neplatné identifikačné
médium sa pri aktualizácii stane
platným identifikačným médiom
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#

8

9

Význam

Vizualizácia

Vysvetlenie

Aktuálne neplatné identifikačné
médium s intervalom platnosti na
identifikačnom médiu, ktorý sa nachádza v budúcnosti

Deaktivované identifikačné médium

Identifikačné médium bolo deaktivované. Už viac nie sú prítomné žiadne
nezabezpečené montážne miesta a
kalendár už nehrá žiadnu rolu

Interval platnosti:
Výber časového intervalu, dokedy sa identifikačné médium musí znova aktualizovať
(predĺži sa platnosť) na online nástennej čítačke Xesar alebo kódovacej stanici.
Trvanie platnosti:
Informácie o časovom období, pre ktoré je identifikačné médium platné.
• Štandardná hodnota:
Definuje sa vo všeobecných nastaveniach zabezpečenia.
• Individuálne:
Vložený údaj môže byť od 1 dňa do 7 300 dní (cca 20 rokov)
Osoba:
Osoba, ktorej je toto identifikačné médium priradené
Začiatok oprávnenia:
Od tohto časového bodu je identifikačné médium oprávnené na aktualizáciu opráv
nenia, resp. platné
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Koniec oprávnenia:
Od tohto časového bodu identifikačné médium už viac nie je oprávnené na aktualizáciu oprávnenia, resp. už viac nie je platné

Individuálne oprávnenia:
Pre 3 montážne miesta, resp. oblasti je identifikačnému médiu možné odovzdať individuálne oprávnenia (napr. pre osobný šatník alebo garážové miesto).
Stiahnutie:
Ak stlačíte tlačidlo Stiahnuť, identifikačné médium sa vyradí. Všetky nastavenia
okrem ID sa vymažú. (Táto funkcia sa napr. používa pre identifikačné médiá používané zamestnancami, ktorí odchádzajú z pracovného miesta v podniku.)
Identifikačné médiá sa dajú znova použiť. Nepoužívajte preto pre ID označenie identifikačných médií žiadne osobné údaje.

Vydávací protokol:
Ak kliknete na tlačidlo Vydávací protokol, vygeneruje sa vydávací protokol identifikačného média so všetkými relevantnými dátami ako súbor vo formáte .pdf. Súbor
pdf sa môže vytlačiť a príjemca ho svojím podpisom môže potvrdiť pri prevzatí identifikačného média.
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Pri zmenách oprávnení sa môže vytvoriť nový vydávací protokol.
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2.12

Pridanie prístupového komponentu
Prístupové komponenty sa expedujú v konštrukčnom režime. Na účely fungovania v
systéme Xesar sa prístupový komponent musí pridať do systému.
Po definovaní montážneho miesta v softvéri Xesar je prístupový komponent pripravený na pridanie do systému.

Na účely pridania prístupového komponentu sa v softvéri Xesar vygeneruje konfiguračná úloha.
Táto sa synchronizuje na tablete Xesar a od verzie Xesar 3.1 sa z tabletu prostredníctvom bezdrôtovej synchronizácie realizuje na prístupovom komponente G2.1. Pri
starších prístupových komponentoch sa vykoná synchronizácia prostredníctvom pripájacieho kábla.
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