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Xesar – Po prostu różnorodny
Kontrola, bezpieczeństwo i elastyczność, skojarzone ›
w innowacyjnym elektronicznym systemie zamknięć –
oto Xesar. W kompleksach mieszkalnych, w placówkach
oświatowych lub w kompleksach biurowych, systemem
Xesar można zarządzać łatwo i bezpiecznie. To Ty decydujesz,
czy będzie to realizowane w sieci lokalnej czy w chmurze.

Główne funkcje systemu Xesar

››Tryb wielostanowiskowy ›

z wykorzystaniem ról użytkowników
Szeroka gama produktów
Atrakcyjne formy płatnicze
Elastyczna rozbudowa systemu

››
››
››

Jeden system, wiele możliwości
W celu uruchomienia systemu przeprowadza się synchronizację
poszczególnych komponentów Xesar z oprogramowaniem za
pomocą tabletu Xesar. Poprzez nośniki identyfikacji użytkowane ›
w sieci wirtualnej następuje dystrybucja informacji bezpieczeństwa
(czarna lista) w budynku.

RFID

Komponenty
dostępowe Xesar
Zarządzanie i kodowanie za
pomocą oprogramowania Xesar

RFID

Nośniki
identyfikacji Xesar
Do identyfikacji ›
przy drzwiach

KeyCredits – masz wybór
W systemie Xesar dostępne są do ›
wyboru dwa modele kredytów:

KeyCredits 10, 50, 100
Obsługujesz mały system lub system, ›
w którym zachodzi niewiele zmian
uprawnień? Wybierz ilościowy kredyt
jednostek KeyCredit 10, 50 lub 100.
Zapłacisz tylko jedną jednostkę KeyCredit
za uprawnienie dostępu lub jego zmianę.

Oprogramowanie Xesar
Służy do zarządzania
całym systemem

Sterowanie | LAN

Czytnik naścienny
Xesar online
Umożliwia monitoring drzwi
i zdalne otwieranie

KeyCredit

Lifetime

KeyCredit Xesar Lifetime
Zarządzasz rozbudowanym systemem ›
z częstą zmianą uprawnień? Zatem najlepszym
wyborem będzie model czasowy: KeyCredit
Xesar Lifetime. Teraz możesz przydzielać
bądź zmieniać uprawnienia bez ograniczenia
czasowego lub ilościowego.

Oprogramowanie Xesar
Wszechstronne – proste – bezpi
Bardziej przejrzysta
prezentacja na ekranie
Umożliwia sprawniejsze zarządzanie
i obniża koszty.

Większa elastyczność dzięki
obsłudze wielostanowiskowej
Kilku użytkowników może jednocześnie
tworzyć nośniki, zmieniać uprawnienia
lub zdalnie otwierać drzwi online.

Wyższy komfort dzięki
czytnikom naściennym online
Zdalne otwieranie i monitorowanie
drzwi. Praktyczne rozwiązanie
w razie odbioru paczek od dostawców.

Nowe możliwości połączeń
Możliwość połączenia PubSub z ›
systemami alarmowymi, instalacjami
„smart building” lub systemami ›
rejestracji czasu i danych osobowych.

Więcej personalizacji na pulpicie
Zadania na pulpicie pogrupowano
pod hasłami portier, personalny lub
technik serwisowy.

Wyższe bezpieczeństwo
w trybie Shop
Tryb Shop uruchamia tryb Office
(stałe odblokowanie) dopiero
po pierwszym otwarciu.

eczne

Różnorodny świat produktów
Xesar dla Twoich potrzeb
Urozmaicony asortyment Xesar umożliwia jego zastosowanie
we wnętrzach i na zewnątrz, w bramkach obrotowych ›
i drzwiach ewakuacyjnych, a nawet w szafach serwerowych ›
i bramach rolowanych.

Okucie Xesar
Uniwersalny komponent w eleganckim
designie – oto okucie Xesar. Możliwość
użycia w drzwiach płytowych ›
i aluminiowych, a także w drzwiach ›
z drążkami antypanicznymi.

Wkładka Xesar
Wkładka jest wyposażona we wszystkie istotne
cechy bezpieczeństwa oraz nadaje się do użytku na
zewnątrz i wewnątrz. Budowa modułowa umożliwia
dopasowanie długości w miejscu zabudowy.

Klamka Xesar
Klamka idealnie sprawdza się
w drzwiach wewnętrznych.
Dostępne wersje powierzchni
oraz kształtów można łatwo
dopasować do otoczenia
architektonicznego.

Czytnik naścienny
Xesar

Czytnik można stosować wewnątrz, jak i na zewnątrz. W wersji
online np. może być obsługiwany
zdalnie, aby zapewnić dostęp dla
dostawców.

Kłódka Xesar Wkładka dźwigniowa Xesar
Zabezpiecza archiwa,
szafy serwerowe lub bramy
rolowane wewnątrz i na
zewnątrz.

Używana w skrzynkach
pocztowych lub szafkach
biurowych będzie znakomitym
uzupełnieniem systemu Xesar.

Unikalny serwis EVVA
Oferta EVVA już od 1919 r. koncentruje się na potrzebach
klientów. Dlatego oferujemy produkty zorientowane na
oczekiwania rynku, najlepszy serwis produktowy i doradczy dla
klientów i partnerów oraz zaawansowane know-how ›
z zakresu projektowania systemów zamknięć.

Profesjonalne systemy zamknięć
System zamknięć określa, kto i gdzie
może uzyskać dostęp. EVVA to nie tylko
profesjonalna wiedza o organizacji
systemów zamknięć, ale także bezpieczne
komponenty zamykające.

Mechanika i elektronika
EVVA jest jednym z niewielu producentów,
który opracowuje i wytwarza mechaniczne
i elektroniczne systemy w Wiedniu, a
następnie eksportuje je do odbiorców na
całym świecie.

Najlepsze doradztwo
EVVA jest niezawodnym partnerem. Jeśli
masz pytania techniczne o produkty EVVA
lub potrzebujesz wsparcia w projektowaniu
systemu, możesz liczyć na naszą pomoc!

Innowacje Made in Austria

Zaufaj firmie rodzinnej,
która od 100 lat
bada, opracowuje
i produkuje nowe
rozwiązania oraz działa
jako długoterminowy
kontrahent. EVVA –
czołowy producent
elektronicznych ›
i mechanicznych
systemów zamknięć ›
w Europie!
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