Xesar
Jednoduše všestranný

Xesar. Jednoduše všestranný
Kontrola, bezpečnost a flexibilita spojené v jediném inovativním
elektronickém uzamykacím systému – to je Xesar. Ať už v bytových
komplexech, ve vzdělávacím zařízení nebo v kancelářských
budovách, správa systému Xesar je snadná a bezpečná. Bez ›
ohledu na to, zda probíhá v lokálně instalované síti nebo přes
cloud. To určujete vy.

Špičkové vlastnosti systému Xesar

››Víceuživatelský provoz s uživatelskými rolemi
››Široký výběr výrobků
››Atraktivní modely platby
››Flexibilní rozšíření systému

Jeden systém,
mnoho možností
Pro uvedení systému Xesar do provozu proběhne synchronizace
jednotlivých komponent Xesar se softwarem prostřednictvím ›
tabletu Xesar. Identifikační média nacházející se v oběhu pak ve
virtuální síti distribuují bezpečnostní informaci (seznam zakázaných
položek) v budově.

RFID

Přístupové komponenty
systému Xesar
Správa a programování pomocí
softwaru Xesar

RFID

Identifikační média
systému Xesar
K identifikaci
u dveří

Kredity KeyCredit – máte možnost volby
Pro provoz systému Xesar si můžete vybrat ze
dvou modelů kreditů

Kredity KeyCredits v hodnotách 10, 50, 100
Máte malý uzamykací systém nebo systém
s malým počtem změn oprávnění? V tom případě si vyberte jeden z množstevních kreditů
KeyCredit v hodnotě 10, 50 nebo 100. Za
jedno přístupové oprávnění, případně změnu
jednoho přístupového oprávnění zaplatíte
jeden KeyCredit.

Software Xesar
Zde se provádějí veškeré
správní úkony

Řízení | LAN

Online nástěnná čtecí
jednotka Xesar
Nabízí monitorování dveří
a otevírání na dálku

KeyCredit

Lifetime

KeyCredit Xesar Lifetime
Máte velký uzamykací systém s častými
změnami oprávnění? V tom případě zvolte
časový model kreditů KeyCredit Xesar
Lifetime. Oprávnění udělujete nebo měníte
časově a množstevně neomezeně.

Software Xesar
Flexibilní – jednoduchý – bezpe
Větší přehlednost
na obrazovce
Zvyšuje účinnost správy
a snižuje náklady.

Vyšší flexibilita díky
víceuživatelskému provozu
Více uživatelů současně vystavuje média, mění oprávnění nebo otevírá online
dveře na dálku.

Větší komfort s online nástěnnou
čtecí jednotkou
Otevírání a kontrola dveří na
dálku. Praktické v případě dodávek
dodavatelů.

Větší různorodost řešení
díky rozhraní
Díky rozhraní PubSub lze systém připojit
k vašim poplašným systémům, systémům
chytrých budov nebo systémům časové
evidence.
Větší individuálnost na
ovládacím panelu
Vrátný, pracovnice osobního oddělení nebo pracovník technické údržby
konfigurují uživatelské rozhraní
podle svých úkolů.
Vyšší bezpečnost s funkcí
„Shopmodus“
Díky funkci Shopmodus se režim
Office (trvalé otevření) spustí až po
prvním otevření.

čný

Různorodý svět produktů
Xesar hraje tak, jak si přejete
Díky rozmanitému sortimentu produktů můžete systém ›
Xesar používat nejen u vnitřních i venkovních dveří, otočných
turniketů a únikových dveří, ale také u serverových skříní ›
a roletových vrat.

Kování Xesar
Všestranný prvek v elegantním designu – ›
to je kování Xesar. Lze je použít u dveří ›
s plnými křídly a trubkovými rámy nebo
u dveří s panikovými madly.

Cylindrická vložka Xesar
Cylindrická vložka je určena pro vnitřní i venkovní
montáž a je vybavena všemi důležitými bezpečnostními funkcemi. Modulové provedení umožňuje
přizpůsobení délky v místě montáže.

Dveřní klika Xesar

Ideálním místem použití kliky
jsou interiérové dveře. ›
Rozmanité provedení povrchů
a tvarů klik lze dokonale přizpůsobit architektonickému stylu
budov.

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar
Nástěnnou čtecí jednotku lze
použít ve vnitřních i venkovních
prostorech. Jako online nástěnnou
čtecí jednotku ji může obsluhovat
na dálku například vrátný, aby
umožnil přístup dodavatelům.

Visací zámek Xesar Cylindrická vložka Xesar
Zabezpečuje archivní› se závorou
prostory, serverové skříně
nebo roletová vrata v interiérech i v exteriérech.

Při používání v poštovních schránkách
nebo skříňkách s důležitými dokumenty
cylindrická vložka ideálně doplňuje
systém Xesar.

Unikátní služby společnosti EVVA
Servisní služby společnosti EVVA jsou již od roku 1919 zaměřeny
na užitek pro zákazníka. Výsledkem jsou tržně orientované výrobky,
nejlepší poradenství a vynikající know-how uzamykacího systému.

Uzamykací systémy od profesionálů
Uzamykací systém určuje, kdo má kam
přístup. Společnost EVVA má nejen rozsáhlé
know-how uzamykacích systémů, ale také
výkonné uzamykací systémy.

Mechanika a elektronika
Společnost EVVA je jedním z mála výrobců,
kteří vyvíjejí a vyrábějí elektronické a mechanické systémy ve Vídni a kombinují je po
celém světě v uzamykacích systémech podle
potřeb zákazníků.

Nejlepší poradenství
Společnost EVVA je spolehlivý partner. ›
Na společnost EVVA se můžete spolehnout,
ať už se jedná o technické otázky týkající se
výrobků EVVA nebo pomoc při navrhování
projektu.

Inovace Made in Austria

Důvěřujte rodinné firmě,
jejíž výzkum, vývoj
a výroba je již 100 let
orientována na řešení
a se svými partnery
jedná vždy s úctou.
EVVA – celoevropský lídr
v oblasti mechanických
a elektronických
přístupových systémů!

předáno systémem

W.FD.HEN.X.V3.LN.SCZ

www.evva.com

