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Xesar. Gewoon veelzijdig
Controle, veiligheid en flexibiliteit, gecombineerd in een
innovatief, elektronisch sluitsysteem – dát is Xesar. Of u het nu
inzet in wooncomplexen, in een onderwijsinrichting of in een
bedrijvenpark – Xesar is eenvoudig en veilig te beheren.
U bepaalt daarbij helemaal zelf of dit in een lokaal geïnstalleerd
netwerk gebeurt, dan wel via de cloud.

Xesar nieuwste functies

› Gebruik op meerdere plaatsen met
›
›
›

gebruikersrollen
Veelzijdig productassortiment
Attractieve betalingsmodellen
Flexibele uitbreiding van het systeem

Eén systeem, vele
mogelijkheden
Voor de inbedrijfstelling van het Xesar-systeem worden de afzonderlijke deurcomponenten via de Xesar-tablet gesynchroniseerd
met de software. In het virtuele netwerk verspreiden de beschikbare identificatiemedia alle veiligheidsgegevens (blacklist) door
het gebouw.

RFID

De Xesardeurcomponenten
Beheer en programmering via
Xesar-software

RFID

Xesar-identificatiemedia
Voor identificatie bij
de deuren

KeyCredits – De keuze is aan u
Voor het gebruik van het Xesar-systeem
kunt u beschikken over twee verschillende
modellen voor uw tegoed
KeyCredits 10, 50, 100
Bezit u een klein sluitsysteem of een
systeem met weinig wijzigingen van de
toegangsrechten? Kies dan uw KeyCredits
uit een van de kwantitatieve tegoeden 10,
50 of 100. U betaalt een KeyCredit voor elk
aangemaakte of gewijzigde toegangsrecht.

Xesar-tablet
Draadloze configuratie en
onderhoud van meerdere
Xesar-componenten tegelijk
met de Xesar-tablet.
Xesar-software
Hier worden alle administratieve
taken verricht

Besturing | LAN

De Xesar-online-wandlezer
Biedt door monitoring
en afstandsbediening

KeyCredit

Lifetime

KeyCredit Xesar Lifetime
Beschikt u over een groot sluitsysteem met
veelvuldige wijziging van de toegangsrechten? Dan kiest u het best voor het tijdmodel
KeyCredit Xesar Lifetime. Qua tijd en aantal
onbeperkt kunt u hiermee toegangsrechten
toewijzen of wijzigen.

De Xesar-software
Flexibel – eenvoudig – veilig
Dashboard & gebruikersprofielen
Taken, aanwijzingen, waarschuwingen
– om niets over het hoofd te zien,
worden ze direct weergegeven op
het dashboard. Daarnaast kan de
gebruikersinterface individueel volgens
het gebruikersprofiel worden ingericht.

Shop Mode
Voor iedereen die niet altijd exact
op tijd komt. De veiligheidsfunctie
Shopmodus begint de automatische
vrije doorgang pas nadat de deur de
eerste keer is bediend.

MQTT-interface
Xesar is compatibel met uw alarm-,
Smart-Building-, tijdregistratie- en
personeelsdatasystemen. Dit is
mogelijk dankzij de MQTT-interface.

Multi-users
Meerdere gebruikers kunnen het
Xesar-systeem tegelijkertijd beheren.
Ze verstrekken sleutels, wijzigen
toegangsrechten of bedienen onlinedeuren op afstand.

Veelzijdige productwereld
U wenst, Xesar levert
Dankzij het veelzijdige productassortiment kunt u Xesar
niet alleen bij binnen- en buitendeuren, bij tourniquets en
vluchtdeuren inzetten, maar zelfs bij serverkasten en rolluiken.

Het Xesar-beslag
Een alleskunner in een elegant ontwerp –
dat is het Xesar-beslag. Toepasbaar in massieve deuren of deuren met een buisframe,
alsook deuren met een paniekbalk.

De Xesar-cilinder
De cilinder is geschikt voor binnen- en buitengebruik en voorzien van alle essentiële veiligheidsvoorzieningen. Door het modulair systeem kan de lengte
worden aangepast op de montageplaats.

De Xesar-deurkruk
De deurkruk is optimaal geschikt
voor binnendeuren. Zijn talrijke
oppervlakken en deurkrukvormen
passen perfect bij de architectuur
van de omgeving.

De Xesar-wandlezer
De wandlezer is geschikt voor
binnen- en buitengebruik.
Als online-wandlezer kan hij
bijvoorbeeld door de portier op
afstand worden bediend om de
leverancier toegang te geven.

Het Xesar-hangslot De Xesar-hevelcilinder
Beveiligt archiefruimten,
serverkasten of rolluiken voor
binnen- of buitengebruik.

Toegepast bij brievenbussen of
aktekasten maakt de cilinder uw
Xesar-systeem compleet.

Unieke EVVA-service
De dienstverlening van EVVA is al sinds 1919 gericht op
het voordeel van de klant. Het resultaat zijn marktgerichte
producten, optimale adviezen en een voortreffelijke
knowhow over sluitsystemen.

Sluitsystemen van de professional
Een sluitsysteem bepaalt, wie op welk punt
toegang krijgt. EVVA beschikt niet alleen
over uitgebreide knowhow van sluitsystemen, maar ook over sterke sluitsystemen.

Mechanische en elektronische
systemen
EVVA is een van de weinige fabrikanten
die elektronische en mechanische systemen
in Wenen ontwikkelt en produceert om ze
wereldwijd te combineren in sluitsystemen
volgens de wensen van klanten.

Optimaal advies
EVVA is uw betrouwbare partner. Of het
nu technische vragen over EVVA-producten
betreft, dan wel de planning van een
bepaald project; op EVVA mag u rekenen.

Innovation made in Austria

Vertrouw op het
familiebedrijf dat al 100
jaar onderzoek doet,
gericht op oplossingen,
ontwikkelt, produceert
en als partner met
respect handelt. EVVA
loopt in heel Europa
voorop bij mechanische
en elektronische
toegangssystemen.
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