Xesar
Jednoducho mnohostranný

Xesar.
Jednoducho mnohostranný
Kontrola, bezpečnosť a flexibilita, zjednotené v jednom
inovatívnom, elektronickom uzamykacom systéme – to je
Xesar. Nezáleží na tom, či sa využíva v obytných objektoch, vo
vzdelávacom zariadení alebo v kancelárskom parku, lebo Xesar
sa spravuje jednoducho a bezpečne. Či sa to deje v lokálne
nainštalovanej sieti alebo v cloude, určujete vy.

Top funkcie Xesar

››Režim viacerých používateľov ›
s používateľskými rolami
Rozmanitý výber produktov
Atraktívne platobné modely
Flexibilné rozšírenie systému

››
››
››

Jeden systém, mnohé
možnosti
Pri uvedení systému Xesar do prevádzky sa jednotlivé komponenty
Xesar synchronizujú cez tablet Xesar so softvérom. Vo Virtuálnej
sieti identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu distribuujú
bezpečnostné informácie (čierna listina) v budove.

RFID

Prístupové komponenty
Xesar
Správa a programovanie ›
prostredníctvom softvéru Xesar

RFID

Identifikačné médiá Xesar
Na identifikáciu pri
dverách

KeyCredits – máte na výber
Na prevádzku uzamykacieho systému Xesar
máte k dispozícii dva kreditové modely

KeyCredits 10, 50, 100
Máte malý uzamykací systém alebo systém
s malým počtom zmien v oprávnení? Potom
si vaše KeyCredity zvoľte z množstevných
kvót 10, 50 alebo 100. Za prístupové
oprávnenie, resp. jeho zmenu platíte jeden
KeyCredit.

Softvér Xesar
Tu sa uskutočňuje
správa

Riadenie | LAN

Nástenná čítačka Xesar
Poskytuje monitorovanie dverí ›
a otváranie na diaľku

KeyCredit

Lifetime

KeyCredit Xesar Lifetime
Máte veľký uzamykací systém s častými
zmenami oprávnení? Potom je vašou
ideálnou voľbou časový model KeyCredit
Xesar Lifetime. Oprávnenia udeľujete
alebo meníte časovo a množstevne
neobmedzeným spôsobom.

Softvér Xesar Flexibilne –
jednoducho – bezpečne
Väčšia prehľadnosť na obrazovke
To zvyšuje efektívnosť správy a znižuje
náklady.

Viac flexibility s režimom viacerých
používateľov
Viacerí používatelia súčasne vytvárajú
médiá, menia oprávnenia alebo na ›
diaľku otvárajú dvere, ktoré sú online.

Vyšší komfort s online nástennou
čítačkou
Otvárajte a monitorujte dvere na ›
diaľku. Praktické pri dodávkach zo
strany dodávateľov.

Väčšia rozmanitosť riešení vďaka
rozhraniam
Vďaka PubSub je schopný pripojenia
na vaše systémy alarmu, inteligentnej
budovy alebo zaznamenávania času.

Viac individuálnosti na paneli
Vrátnik, personalistka alebo technik
údržby si stvárňujú užívateľské ›
rozhranie podľa svojich úloh.

Vyššia bezpečnosť s režimom
obchodu
Vďaka režimu obchodu sa spustí ›
režim kancelárie (trvalé otvorenie)
spúšťa až po prvom otvorení.

Rozmanitý svet produktov
Xesar funguje podľa vášho
želania
Vďaka rozmanitému sortimentu produktov môžete Xesar
využívať nielen pri dverách v interiéri a exteriéri, pri turniketoch ›
a únikových dverách, ale dokonca aj v serverových skriniach ›
a rolovacích dverách.

Kovanie Xesar

Všestranné zariadenie v elegantnom dizajne
– to je kovanie Xesar. Možnosť využitia v krídlach s plným krídlom alebo rúrkovým rámom,
ako aj pri dverách s panikovými tyčami.

Cylindrická vložka Xesar
Cylindrická vložka je vhodná pre exteriér a interiér a
je vybavená všetkými podstatnými bezpečnostnými
prvkami. Modulárna konštrukcia umožňuje dĺžkové
prispôsobenie na mieste montáže.

Kľučka Xesar
Kľučka nachádza svoje ideálne
uplatnenie pri interiérových
dverách. Početné povrchy
a tvary kľučiek dokonale
zapadajú do architektonického
prostredia.

Nástenná čítačka
Xesar

Nástenná čítačka má svoje využitie
v interiéri a exteriéri. Ako online
nástennú čítačku ju môže napríklad obsluhovať vrátnik na diaľku
na účely poskytovania prístupu
dodávateľom.

Visiaci zámok Xesar Cylindrické vložky
Zabezpečuje archívne› s páčkou Xesar
priestory, serverové skrine
alebo rolovacie vráta tak v
interiéri, ako aj v exteriéri.

Využívajú sa pri poštových
schránkach alebo skriniach na
spisy, kompletizujú cylindrické
vložky vášho systému Xesar.

Jedinečné služby EVVA
Služby EVVA sa od roku 1919 zameriavajú na prospech
zákazníka. Výsledkom sú produkty orientované na trh,
najlepšie poradenstvo a excelentné know-how v oblasti
uzamykacích systémov.

Uzamykacie systémy od
profesionála
Uzamykací systém definuje kto a kde ›
má prístup. EVVA nielenže disponuje komplexným know-how v oblasti uzamykacích
systémov, ale má aj výkonné uzamykacie
systémy.

Mechanika a elektronika
EVVA je jedným z mála výrobcov, ktorý
vyvíja a vyrába elektroniku a mechaniku
vo Viedni a kombinuje ich v uzamykacích
systémoch podľa potrieb zákazníkov po
celom svete.

Najlepšie poradenstvo
EVVA je váš spoľahlivý partner. Či už pri
technických otázkach týkajúcich sa produktov EVVA alebo pri otázkach z oblasti plánovania v projekte – s EVVA môžete rátať.

Inovácia z Rakúska

Spoľahnite sa na rodinnú
firmu, ktorá už 100 rokov
realizuje výskum, vývoj a
výrobu s orientáciou na
riešenia a charakterizuje
ju partnerský prístup
s rešpektom. EVVA
– európsky líder v
oblasti mechanických
a elektronických
prístupových systémov!

odovzdal

W.FD.HEN.X.V3.LN.SSK

www.evva.com

