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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. G
 ekwalificeerd
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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2

Xesar-installaties op PC aanmaken

2.1

Installatievereisten
Om Xesar-installaties op PC aan te maken, is een computer met Windows 10
Pro, Enterprise of Education vereist. In deze Windows-versies is Hyper-V al
geïntegreerd.

2.2

Hyper-V
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
Hyper-V wordt herkend en geactiveerd wanneer de Installation Manager wordt
gestart.
Hyper-V is als optionele functie in Windows geïntegreerd. Er is geen
Hyper-V-download.

Controleer de vereisten:
• Windows 10 Enterprise, Pro of Education
• 64-bit processor met SLAT (Second Level Address Translation)
• CPU-ondersteuning voor VM Monitor Mode Extension (VT-c op Intel-CPU's)
• Minimaal 8 GB RAM, waarvan 4 GB vrij geheugen voor de installatie
De Hyper-V-functie kan niet worden geïnstalleerd onder Windows 10 Home.

Voor meer informatie en het oplossen van problemen, zie
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-von-windows/reference/hyper-v-requirements
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2.3

Programma's voor het aanmaken en beheren
van Xesar-installaties
Om Xesar-installaties aan te maken en te beheren, hebt u de volgende programma's
nodig:

2.3.1

Installation Manager
Met de Installation Manager beheert u een of meerdere systemen. Verder worden
Xesar-systeeminstellingen uitgevoerd.
De volgende taken kunnen worden uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.2

Eenvoudig aanmaken van Xesar-installaties op PC of server
Starten en stoppen van een installatie
Beheer van de admin kaart
Uitvoeren van updates
Beheer van meerdere installaties
Opladen van KeyCredits en KeyCredit Xesar-Lifetime
Instellen van de back-upopties van een installatie
Vervanging van defecte admin kaarten
Instellen van installatiepoorten

Periphery Manager
Bij single user-systemen wordt het codeerstation in de Installation Manager
beheerd.Er is geen extra installatie van de Periphery Manager nodig.
De Periphery Manager maakt het gebruik van een codeerstation op een administratorPC en op client-PC's bij een multi user-systeem mogelijk.
De Periphery Manager kan worden gedownload in de Xesar-software >
Support > Updates.
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2.3.3

Xesar-software
De Xesar-software is een toepassing die vanuit de Installation Manager wordt opgeroepen en in een browser wordt uitgevoerd. Met de Xesar-software kan een installatie
die in de Installation Manager is gestart, worden beheerd op het dashboard.
De download van de actuele Installation Manager vindt u op de EVVA-website op het
tabblad Software.

XESAR 3.1

9 / 22

Vul het formulier “Download Xesar-software” in en stuur het op.
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U ontvangt een e-mail met een in de tijd beperkte downloadlink op het e-mailadres dat u in het formulier “Download Xesar-software” hebt opgegeven.

Download de huidige Installation Manager.
Start het *.msi-bestand.
De Installation Manager wordt automatisch geïnstalleerd en er wordt een snelkoppeling gemaakt in het startmenu en op het bureaublad.
Start de Installation Manager door op een van de snelkoppelingen te klikken.
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2.4

Installation Manager starten
Start de Installation Manager door op een van de snelkoppelingen te klikken.
Het startvenster “Welkom bij Xesar!” bevat een groepering in “Xesar-installaties
op PC”  en “Xesar-installaties op server” .
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2.4.1

Aanmaken van een Xesar-installatie op PC
Klik op de knop Maak installatie om een nieuwe Xesar-installatie op PC te
maken.
U wordt nu stap voor stap door het aanmaakproces geleid.
1e stap:
Controleer de vereisten van de PC.

De ter beschikking te stellen systeemvereisten vindt u in het hoofdstuk
“Systeemvereisten” of in de projectchecklist.
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De volgende vereisten worden automatisch gecontroleerd:
• Hyper-V is op de PC geïnstalleerd en geactiveerd.
• Er is een codeerstation aangesloten en er is een nieuwe en geldige admin kaart
ingestoken.
• De netwerkautorisatie controleert of de Installation Manager op een fysieke
gegevensdrager is geïnstalleerd en niet op een netwerkstation.
• De poorten die Xesar nodig heeft zijn vrij en beschikbaar.
• De EVVA-server is toegankelijk via het internet. Dit is bijvoorbeeld nodig om de
lijst van beschikbare updates te controleren.
Als niet aan alle vereisten voor de installatie is voldaan, worden er foutmeldingen
met voorgestelde oplossingen weergegeven.
Probeer het probleem op te lossen volgens de instructies en klik op Opnieuw
controleren.
Als het probleem niet kan worden opgelost, kunt u contact opnemen met uw
EVVA-partner of met de technische afdeling van EVVA.
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Als alle vereisten met succes zijn gecontroleerd, klikt u op Volgende om verder
te gaan.
2e stap:
voer de Voer de installatiegegevens en de gewenste back-upinstellingen in de
daarvoor bestemde velden in.

U kunt uit meerdere back-upopties kiezen.
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Om gegevensverlies in geval van een hardwareprobleem te voorkomen, mogen
back-upgegevens niet op gedeelde stations van de Xesar-software worden opgeslagen.
Als u het pad voor de back-up op het station van de Installation Manager selecteert, verschijnt de melding 'Weet u het zeker?'.

Klik op Annuleren, keer terug en geef een nieuw pad voor de back-up op.
Negeer de waarschuwing door op Overslaan te klikken.
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3e stap:
Aanmaken van de installatie

De volgende foutmelding verschijnt als er tijdens de installatie niet voldoende
vrij werkgeheugen (min. 2 GB) is.
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2.4.2

Veiligheidsinformatieblad van het systeem
Na een succesvolle installatie van het systeem wordt het veiligheidsinformatieblad
van het systeem met de belangrijke systeeminformatie gegenereerd en automatisch
als PDF weergegeven.
Daarop staan de gebruikerswachtwoorden voor het aanmelden van de systeembeheerder (su) en de beheerder (admin).
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U kunt het veiligheidsinformatieblad van het systeem ook openen door op de
knop Veiligheidsinformatieblad van het systeem openen (PDF) te klikken.

Druk het veiligheidsinformatieblad van het systeem af. Bevestig hier de afdruk en bewaar de afdruk op een veilige plaats.
Bij verlies of defect van de admin kaart is de informatie op het veiligheidsinformatieblad van het systeem de enige manier om het systeem verder te
gebruiken.
EVVA kan de gegevens niet herstellen wanneer het veiligheidsinformatieblad
van het systeem met de systeeminformatie ontbreekt!

XESAR 3.1

19 / 22

Klik op Volgende om het systeem te starten.
(Het kan enkele minuten duren voordat het systeem is gestart.)

Klik op de knop Dashboard – U kunt op de login voor systeembeheer
Klik op de knop Configureren – U komt op de configuratiepagina van het
systeem.
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Hier ziet u een overzicht van alle belangrijke systeeminstellingen.
Indien nodig kunnen systeemrelevante wijzigingen worden aangebracht.

Hiermee is de installatie van het systeem voltooid.
Klik op de knop Terug naar start – U komt op de startpagina van de Installation
Manager.
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