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Fabrikant: 
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Verantwoordelijk voor de inhoud 
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH

Vanaf de verschijning van een nieuw handboek is deze versie niet meer geldig.

De actuele uitgave vindt u in het downloadgedeelte van EVVA:

 https://www.evva.com/be-nl/service/downloads/ 

 https://www.evva.com/nl-nl/service/downloads/ 

Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag dit 
handboek in geen enkele vorm, geheel noch gedeeltelijk, worden gereproduceerd of 
door gebruik van elektronische, mechanische of chemische procedures worden ver-
menigvuldigd of verwerkt.

Voor technische of druktechnische fouten en de gevolgen hiervan aanvaarden wij 
geen aansprakelijkheid. De informatie in dit handboek wordt regelmatig gecontroleerd 
en gecorrigeerd. 

Alle handelsmerken en auteursrechten worden erkend. Wijzigingen in het kader van 
technische vernieuwingen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden uitgevoerd.
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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,  mogen 
alleenwordenbewerkt/gebruiktdooriemanddiegekwalificeerdis.Gekwalificeerd
personeel is op basis van kennis in staat om bij de omgang met producten of syste-
men 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 onderne-
ming 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 produc-
taansprakelijkheidswet vastgelegde aansprakelijkheid van de fabrikant voor 
zijn producten aan de exploitant en gebruikers ter beschikking worden ge-
steld. Het niet opvolgen ervan ontslaat EVVA van haar aansprakelijkheid. 

OnoordeelkundiggebruikofnietdoorEVVAtoegestaneherstellingenofmodificaties,
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 huisdie-
ren. Gevaar voor verstikking door inslikken van kleine onderdelen.

https://www.evva.com/be-nl/colofon/
https://www.evva.com/nl-nl/colofon/
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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. Wan-
neer u extra ondersteuning nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw 
EVVA-partner.

DelijstvangecertificeerdeEVVA-partnerskuntuhieroproepen:

 https://www.evva.com/be-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/

 https://www.evva.com/nl-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/

Activeerdefilteroptie“Elektronica-Partners”omgerichttezoekennaarEVVA-partners
dieelektronischeEVVA-sluitsystemenaanbiedenenovergekwalificeerdevakkennis
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

https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar
https://www.evva.com/be-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/
https://www.evva.com/nl-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/
http://support.evva.at/xesar/nl/
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

Letop:risicoopmateriëleschadewanneerdebetreffendevoorzorgs-
maatregelen niet worden nageleefd.

Aanwijzingen en extra informatie

Tips en adviezen

Vermijden resp. foutmeldingen

Opties

Links

Stap bij handelingsinstructies
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2 Installatiehandleiding Server met 
Ubuntu 20.04

Hieronder vindt u informatie over de voorbereiding van de Xesar 3.1-installatie op 
een server met het besturingssysteem Ubuntu 20.04. 

De aanleg van de benodigde IT- en serveromgeving maakt geen deel uit van 
deze installatiehandleiding. Deze moet door de klant beschikbaar worden ge-
steld en valt niet onder de verantwoordelijkheid van EVVA.

 Controleer de systeemvoorwaarden voor Xesar 3.1. Vóór de installatie moet u 
bevestigen dat er is voldaan aan de systeemvoorwaarden voor Xesar 3.1 
volgens de checklist van het project en het systeemhandboek.

Raadpleeg de actuele checklist voor projecten van EVVA:

 https://www.evva.com/be-nl/xesar/ 

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

Wij bevelen sterk aan om het installeren van Xesar 3.1 alleen uit te voeren in 
nauwe samenwerking met de bevoegde IT Administrator van de exploitant.

2.1 Voorwaarden

Voor een geslaagde installatie van Xesar 3.1 op een server met het besturingssysteem 
Ubuntu 20.04 LTS moet er worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

• Admin Client PC WIN 10 PRO met geïnstalleerde Docker.Machine.exe en Installation 
Manager

• server met VM Ubuntu 20.04
• Aan de Xesar 3.1-systeemvoorwaarden is voldaan

2.2 Ubuntu installeren

De volgende aanwijzingen gelden voor 20.04

 Ubuntu 20.04 downloaden

 http://releases.ubuntu.com/

https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/
http://releases.ubuntu.com/
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Tutorial over de installatie van Ubuntu

 https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install- 
ubuntu-server#0

Bootable USB-stick

 https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-crea-
te-a-usb-stick-on-windows#0

 Volgen de aanwijzingen op bij de installatie

 Na de geslaagde installatie van Ubuntu selecteert u als optie open ssh server. 

Wanneer deze optie niet wordt aangeboden, kan deze met het commando 
sudo apt install openssh-server in de Linux Console ook achteraf nog ge-
installeerdworden.Mocht“sudozonderwachtwoord”(ziehieronder)nogniet
geconfigureerdzijn,wordternaarhetgebruikerswachtwoordgevraagd.

 Omsudozonderwachtwoordteconfigureren,voertudevolgendecommando'sin
de Linux Console in:

 Commando sudo visudo voor het opvragen van het wachtwoord voor sudo 
invoeren 
(erwordtgevraagdnaarhetwachtwoordenhetbestandfile/sudoers.dwordt
geopend)

 Scrol helemaal naar het einde van het geopende bestand en voer daar het 
commando username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL onder de laatste regel 
in:

https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
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 Bewaar het bestand (Ctrl+O en druk dan op ENTER)

 Bestand afsluiten (Ctrl+X)

 Controleer of het commando sudo visudo nu functioneert zonder opvragen van 
het wachtwoord. 

 Maak in de Linux Console een SSH Keypair aan (standaard met RSA-encryptie) 
met het commando ssh-keygen -t ecdsa -b 521 of ssh-keygen -t ed25519. 

De SSH Key wordt standaard opgeslagen onder /home/user/.ssh op de Linuxserver. 
In ons voorbeeld heet de user shqadmin, die we hebben aangelegd bij het aanma-
ken van de Linuxinstallatie.

Als volgende stap moet u de aangemaakte public key (.pub) van het keypair in de 
Linux Console toevoegen aan de geautoriseerde keys op de Linuxserver. 

 Roep met de eerste commandoregel de eerder aangemaakte index op

 Voeg met de tweede regel de key toe:

 cd /home/user/.ssh

 cat id_ecdsa.pub > authorized_keys 
cat id_ed25519.pub > authorized_keys

 Installeer een programma (bijv. putty of WINSCP) om data veilig van de client 
(fysieke Win10PRO-pc) naar de server en omgekeerd over te dragen). In ons 
voorbeeld maken we gebruik van WINSCP. 
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Freeware-programma

 https://winscp.net/eng/download.php

 Met behulp van WINSCP meldt u zich aan bij de server

 Het overdrachtsprotocol  is SFTP
 De computernaam  is het IP-adres van de server (kan in de Linux Console met 

het commando ifconfig worden opgevraagd)
 De poort  is 22 (standaard)
 Beheerder en wachtwoord  komen overeen met de user en zijn/haar wacht-

woord op de Linuxserver











 De Private Key id_ecdsa / ed25519 en Public Key id_ecdsa / ed25519.pub 
kopieert u met behulp van WINSCP naar de client.  
(In ons voorbeeld van /home/shqadmin/.ssh  op de server naar C:/Users/
Test10  op de WIN10-client – Test10 is de naam van de user op onze fysieke 
WIN10-pc.)

 

https://winscp.net/eng/download.php
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 Windows Console oproepen 
(met cmd in de zoekopdracht, klik op de rechtermuistoets om dit als Admin uit te 
voeren)

 Gebruik het commando cd C:/Users/Test10 in de Windows Console om naar de 
index te gaan waarin de Private Key id_rsa is bewaard (dit kan afhankelijk van de 
invoer variëren)

2.3 Docker-machine aanmaken

 Voer het commando om de Docker-machine aan te maken in de Windows Console 
in (eveneens vanuit de index waarin de Public Key bewaard is)

In het algemeen is dit commando:

 docker-machine create --driver generic --generic-ip-address (IP-adres 
van de server) --generic-ssh-key (naam van de Public Key) --gene-
ric-ssh-user (naam van de user die voor de Ubuntuserver is aangelegd) 
(naam van de Docker-machine)

Deel van het com-
mando

Uitleg

docker-machine create is het algemene commando om een Docker-machine 
aan te maken

--driver generic is de generieke driver voor het installeren van Docker 
op de server

--generic-ip-address is het IP-adres van de server

--generic-ssh-key is de vermelding van de gebruikte Public Key. (Wan-
neer dit wordt uitgevoerd vanuit de index waarin hij 
bewaard is. Bij een andere index moet het volledige 
pad worden ingevoerd.)
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--generic-ssh-user is de vermelding van de ssh-user (in ons voorbeeld 
“shqadmin”).Naeentussenruimtevolgtdenaamvan
de Docker-machine  
(in ons voorbeeld: xs3ubuntu1804).

De volledige procedure om een Docker-machine aan te maken duurt naarge-
lang de pc ca. 2 tot 10 minuten 

Mocht er onverwachts een foutmelding verschijnen, dan kunt u het proces 
annuleren door de Windows Console te beëindigen.  
Open vervolgens de Windows Console opnieuw en wis de verkeerd aange-
maakte Docker-machine met het commando docker-machine rm “name” 
(“name”isdetoegewezennaam). 
Bijvoorbeeld: docker-machine rm xs3ubuntu1804

 Daarna voert u het commando docker-machine --debug create --driver 
 generic --generic-ip-address (IP-adres van de server) --generic-ssh-key 
(naam van de Public Key) --generic-ssh-user (naam van de user die voor 
Ubuntuserver is aangemaakt) (naam van de Docker-machine) in.  
Gebruik de toevoeging --debug om een precieze foutmelding te krijgen.

 Bij een foutmelding met betrekking tot de ssh Verbindung, controleert u 
nog een keer de user met sudo zonder wachtwoord of de opslagplaats van de 
 ssh-key.

 Bij een foutmelding met betrekking tot de Docker (bijv. sudo get docker version 
not found of iets dergelijks), probeert u Docker in de Linux Console met het com-
mando sudo apt install docker.io handmatig te installeren.

 Nadat het aanmaken van de Docker-machine is geslaagd, controleert u in de 
 Windows Console met het commando docker-machine ls of de Docker-machine 
ook draait.
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2.4 Xesar 3.1-installatie

 Download de actuele Xesar 3.1-software

  https://www.evva.com/be-nl/producten/elektronische-sluitsys-
temen-toegangscontrole/xesar/download-xesar-software/

 https://www.evva.com/nl-nl/producten/elektronische-sluitsyste-
men-toegangscontrole/xesar/xesar-software-download/

 Sluit het codeerstation aan

 Open de Installation Manager

 Selecteer het tabblad AdminCard

 Selecteer de benodigde kaartlezer 

 Laad de AdminCard   

 Klik op de knop  om het nummer 
van de AdminCard in te lezen.

 







 Selecteer het tabblad Configuratie 

 Selecteer de Docker-machine 



https://www.evva.com/be-nl/producten/elektronische-sluitsystemen-toegangscontrole/xesar/download-xes
https://www.evva.com/be-nl/producten/elektronische-sluitsystemen-toegangscontrole/xesar/download-xes
https://www.evva.com/nl-nl/producten/elektronische-sluitsystemen-toegangscontrole/xesar/xesar-software-download/
https://www.evva.com/nl-nl/producten/elektronische-sluitsystemen-toegangscontrole/xesar/xesar-software-download/
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 Selecteer het tabblad Installaties

 Voegmet“+”eennieuweinstallatie
toe

 Selecteer de naam , de poort  en 
de Docker-machine 







Bij een update van Xesar 2.2 voert u het pad van de database voor het im-
porteren in.  
Nadat het systeem is aangemaakt, kunt u het opstarten en in gebruik nemen 
(zie systeemhandboek). 



XESAR 3.1 15 / 16

2.5 Gegevens-back-up

Van de volgende gegevens moet een back-up worden gemaakt:

• Admininstrator-PC (Windows 10 PRO fysieke pc).  
[XesarUser] is daarbij een plaatshouder voor de Windows User (bv. admin) met 
wie de Xesar 3.1-installatie werd uitgevoerd

• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-1.0.XX\system name
• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-cs
• C:System\Users\[XesarUser]\.docker
• ssh key

In de Installation Manager kan de handmatige én de automatische opslag 
van gegevens (back-up) worden uitgevoerd.

• VM Server 

• Snapshot van de VM na elke ingrijpende of belangrijke aanpassing
• In het algemeen een kopie van de volledige partitie, beter zelfs van de volledi-

ge harde schijf, waarop Xesar VM (bijv. Ubuntu) is geïnstalleerd – zoals gebrui-
kelijk bij servers

• ssh key

• Fysieke server 

• volledige harde schijf



www.evva.com
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