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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

XESAR 3.1

5 / 22

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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2

Vytvoriť inštalácie Xesar na PC

2.1

Podmienky inštalácie
Na vytvorenie inštalácií Xesar na PC je potrebný počítač so systémom
Windows 10 Pro, Enterprise alebo Education. V týchto verziách Windows je už
integrovaný Hyper-V.

2.2

Hyper-V
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-
windows/quick-start/enable-hyper-v
Hyper-V sa rozpozná a aktivuje pri spustení manažéra inštalácií.
Hyper-V je ako voliteľná funkcia integrovaná v systéme Windows. Neexistuje
žiadne stiahnutie Hyper-V.

Skontrolujte požiadavky:
• Windows 10 Enterprise, Pro alebo Education
• 64-bitový procesor so SLAT (Second Level Address Translation)
• Podpora CPU pre VM Monitor Mode Extension (VT-c na Intel-CPU)
• Minimálne 8 GB RAM, z toho 4 GB voľnej pamäte pre inštaláciu
Funkciu Hyper-V nie je možné nainštalovať pod Windows 10 Home.

Ďalšie informácie a riešenie problémov nájdete tu:
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-von-windows/reference/hyper-v-requirements
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2.3

Programy na vytvorenie a správu inštalácií
Xesar
Na vytvorenie a správu inštalácií Xesar potrebujete tieto programy:

2.3.1

Manažér inštalácií
S manažérom inštalácií spravujete jeden alebo viacero inštalácií. Ďalej sa vykonávajú
systémové nastavenia Xesar.
Môžu sa vykonávať tieto úlohy:
• Jednoduché vytvorenie inštalácií Xesar na PC, resp. serveri
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3.2

Spustenie a zastavenie inštalácie
Správa administrátorskej karty
Vykonanie aktualizácií
Správa viacerých inštalácií.
Nahratie kreditov KreyCredits a doživotnej licencie Keycredit Xesar
Nastavenie možností zálohy inštalácie
Výmena chybných administrátorských kariet
Nastavenie portov inštalácie

Manažér periférií
Pri inštalácii na jednom mieste sa spravuje kódovacia stanica v manažérovi
inštalácií. Nie je potrebná žiadna dodatočná inštalácia manažéra periférií.
Manažér periférií umožňuje prevádzku kódovacej stanice na administrátorskom PC a
na klientských PC v prípade inštalácie na viacerých miestach.
Manažéra periférií si môžete stiahnuť v softvéri Xesar > podpora > aktualizácie.
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2.3.3

Softvér Xesar
Softvér Xesar je aplikácia, ktorá sa vyvoláva z manažéra inštalácií a beží v prehlia
dači. So softvérom Xesar sa môže na ovládacom paneli spravovať inštalácia spustená
v manažérovi inštalácií.
Aktuálneho manažéra inštalácií na stiahnutie nájdete na webovej stránke EVVA v časti
softvér.

XESAR 3.1

9 / 22

Vyplňte formulár „Stiahnuť softvér Xesar“ a odošlite ho.
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Na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári „Stiahnuť softvér Xesar“ dostanete e-mail
s časovo obmedzeným odkazom na stiahnutie.

Stiahnite si aktuálneho manažéra inštalácií.
Spustite súbor *.msi.
Manažér inštalácií sa nainštaluje automaticky a vytvorí prepojenie na program v
ponuke Štart a na ploche.
Spustite manažéra inštalácií kliknutím na jeden z odkazov.
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2.4

Spustiť manažéra inštalácií
Spustite manažéra inštalácií kliknutím na jeden z odkazov.
Úvodné okno „Vitajte v Xesare!“ obsahuje zoskupenie v „Inštalácie Xesar na
PC“  a „Inštalácie Xesar na serveri“ .
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2.4.1

Vytvorenie inštalácie Xesar na PC
Kliknite na tlačidlo Vytvorte inštaláciu na vytvorenie novej inštalácie Xesar na
PC.
Teraz vás budeme postupne viesť procesom vytvárania.
1. Krok:
Kontrola podmienok počítača.

Systémové predpoklady, ktoré sú k dispozícii, nájdete v kapitole „Systémové
požiadavky“ alebo v kontrolnom zozname projektu.
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Automaticky sa overia tieto požiadavky:
• Hyper-V je nainštalovaný v počítači a aktivovaný.
• Kódovacia stanica je pripojená a vložená je nová a platná administrátorská
karta.
• Sieťové oprávnenie kontroluje, či je manažér inštalácií nainštalovaný na fyzickom dátovom nosiči a nie na sieťovej jednotke.
• Porty, ktoré Xesar potrebuje, sú voľné a k dispozícii.
• Server EVVA je dostupný cez internet. Toto je potrebné napríklad na kontrolu
zoznamu dostupných aktualizácií.
Ak nie sú splnené všetky požiadavky potrebné na inštaláciu, zobrazia sa chybové
hlásenia s návrhmi riešení.
Pokúste sa problém vyriešiť podľa upozornenia a kliknite na Znova skontrolovať.
Ak sa problém nedá vyriešiť, obráťte sa na svojho EVVA-Partnera alebo na
technické pracovisko EVVA.
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Keď sú všetky požiadavky úspešne skontrolované, kliknite na Ďalej na pokračovanie v procese.
2. Krok:
Zadajte údaje inštalácie a želané nastavenia zálohy do určených polí.

Možný je výber viacerých možností zálohy.
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V záujme zamedzenia straty údajov pri probléme s hardvérom by sa záložné
údaje nemali ukladať na spoločné disky softvéru Xesar.
Keď si zvolíte cestu k zálohe na jednotke manažéra inštalácií, objaví sa upozor
nenie „Ste si istý?“.

Kliknite na Zrušiť, vráťte sa späť a môžete zadať novú cestu k zálohe. Kliknutím
na Preskočiť ignorujete výstrahu.
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3. Krok:
Vytvorenie inštalácie

Toto chybové hlásenie sa objaví, ak je počas procesu inštalácie príliš málo
voľnej operačnej pamäte (min. 2 GB).
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2.4.2

Bezpečnostný list inštalácie
Po úspešnom vytvorení inštalácie sa vygeneruje bezpečnostný list inštalácie s dôležitými informáciami o inštalácii, ktorý sa automaticky zobrazí ako PDF.
Tam sa uvádzajú používateľské heslá na prihlásenie administrátora systému (su) a
administrátora (admin).
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Bezpečnostný list inštalácie môžete otvoriť aj kliknutím na tlačidlo Otvoriť
bezpečnostný list inštalácie (PDF).
Vytlačte bezpečnostný list inštalácie. Tu potvrďte výtlačok a uschovajte si
výtlačok na bezpečnom mieste.
V prípade straty alebo chyby administrátorskej karty sú informácie na bezpečnostnom liste inštalácie jedinou možnosťou, ako ďalej prevádzkovať
inštaláciu.
EVVA nemôže obnoviť údaje, ak chýba bezpečnostný list inštalácie s informáciami inštalácie!
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Kliknite na Ďalej na spustenie inštalácie.
(Môže to trvať niekoľko minút, kým sa inštalácia spustí.)

Kliknite na tlačidlo Ovládací panel – dostanete sa na prihlásenie do správy
inštalácie
Kliknite na tlačidlo Konfigurovať – dostanete sa na konfiguračnú stránku
inštalácie.
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Tu vidíte prehľad všetkých dôležitých nastavení inštalácie.
V prípade potreby sa môžu vykonať zmeny relevantné pre inštaláciu.

Tým je inštalovanie inštalácie dokončené.
Kliknite na tlačidlo Späť na štart – dostanete sa na úvodnú stránku manažéra
inštalácií.
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