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1 Úvod

Následující příručka k systému obsahuje informace o ovládání softwaru Xesar a 
 komponent systému Xesar.

Výrobky nebo systémy popisované v příručce k systému Xesar smí provozovat pouze 
osoby, které pro dané úkoly mají potřebnou kvalifikaci. Kvalifikovaný personál je na 
základě svých znalostí a vědomostí při práci s těmito výrobky nebo systémy schopen 
rozeznat rizika a zabránit možnému ohrožení.

1.1 Všeobecné právní informace

Společnost EVVA uzavírá smlouvu o používání systému Xesar na základě všeobec-
ných obchodních podmínek (VOP EVVA) a také všeobecných licenčních podmínek (VLP 
EVVA).

VOP EVVA a VLP EVVA najdete na stránkách:

 https://www.evva.com/cz-cz/impresum/ 

Mějte prosím na paměti, že používání systému Xesar může podléhat zákonné 
schvalovací, ohlašovací a registrační povinnosti (například vznikne-li sdružený 
informační systém) a při používání v podnicích pak právům zaměstnanců na 
spolurozhodování. Odpovědnost za používání výrobku způsobem, který je v 
souladu se zákony, má provozovatel. 

Výše uvedené informace je nutné respektovat v souladu s odpovědností 
 výrobce, která je definována zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou 
vadou výrobku, a předat je provozovatelům a uživatelům. Nedodržení tohoto 
ustanovení zbavuje společnost EVVA zákonné odpovědnosti. 

Způsoby používání, které nejsou v souladu s určeným účelem, a také opravy nebo 
úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností EVVA, včetně neodborného 
 servisu, mohou vést k poruchám funkce, a jsou tudíž zakázány. Změny, které nejsou 
výslovně povoleny společností EVVA, vedou k zániku veškerých nároků vyplývajících z 
odpovědnosti výrobce, standardní záruky i samostatně sjednané záruky.

Udržujte komponenty systému mimo dosah malých dětí a domácích zvířat. 
Nebezpečí udušení následkem spolknutí malých dílů.
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Společnost EVVA zpřístupňuje architektům a poradenským institucím 
všechny potřebné informace o produktech, aby mohli splnit své informační a 
instruktážní povinnosti v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek.

Specializovaní obchodníci a zpracovatelé se musí řídit veškerými pokyny 
 uvedenými v dokumentech společnosti EVVA a v případě potřeby je předat 
zákazníkům.

Další informace najdete v produktovém katalogu EVVA:

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

1.2 Podpora EVVA

Xesar je důmyslný a osvědčený uzamykací systém. Pokud byste potřebovali další 
 pomoc, obraťte se prosím přímo na vaši partnerskou firmu EVVA.

Seznam certifikovaných partnerů společnosti EVVA si můžete stáhnout zde:

 https://www.evva.com/cz-cz/vyhledavani-prodejc/ 

Aktivujte možnost filtru „Partner pro elektroniku“ a vyhledejte speciálně partnery 
EVVA, kteří prodávají elektronické uzamykací systémy EVVA a mají kvalifikované 
 odborné znalosti.

 http://support.evva.at/xesar/cz/

Obecné informace o systému Xesar naleznete zde:

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

https://www.evva.com/cz-cz/xesar
https://www.evva.com/at-de/service/downloads/
https://www.evva.com/at-de/xesar
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1.3 Vysvětlení symbolů

Pro lepší znázornění se v této příručce k systému používají tyto symboly:

Symbol Význam

Pozor, nebezpečí vzniku věcných škod v případě nedodržení přísluš-
ných bezpečnostních opatření

Upozornění a doplňkové informace

Tipy a doporučení

Vyvarujte se, chybová hlášení

Volitelné možnosti

Odkazy

Krok v návodu k postupu
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1.4 Vysvětlivky symbolů softwaru Xesar

V softwaru Xesar, ve správci instalací a ve správci rozhraní se používají následující 
znaky:

1.4.1 Obecné

# Stav Symbol Vysvětlení

1 Potvrdit / uložit Potvrzení nebo uložení zadání

2 Přidat Přidání např. nové osoby nebo přístupového 
místa

3 Zrušit zadání Zrušení zadání

4 Odstranit Odstranění např. systému, časového profilu 
nebo přístupového místa

5 Upravit Úprava systému (správce instalací)

6 Spustit aplikaci Spuštění systému (správce instalací) nebo 
spuštění připojení mezi kódovací stanicí 
a softwarem Xesar (správce rozhraní)

7 Zastavit aplikaci Zastavení systému (správce instalací) nebo 
zastavení propojení mezi kódovací stanicí a 
softwarem Xesar (správce rozhraní)

8 Stažení Stažení např. informací k podpoře

9 Další Přejít k dalšímu zadání

10 Načíst / přenést Načtení administrátorské karty

11 Filtrovat Zobrazení možných nastavení filtru funkce

12 Aktualizovat / připojit Na ovládacím panelu se na pozadí provede 
úloha

13 Není aktualizováno / čeká se 
na aktualizaci / stáhnout aktu-
alizaci

Aktualizace je k dispozici a lze ji stáhnout
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# Stav Symbol Vysvětlení

14 Hledat Hledání speciální události

15 Rozbalit Rozšíření zobrazované oblasti

16 Sbalit Zmenšení zobrazované oblasti

17 Přejít Otevření okna prohlížeče softwaru Xesar

18 Systémový protokol Zobrazuje všechny akce, které byly v soft
waru Xesar zadány uživatelem a systémem

19 Filtrovat podle úseků Zobrazuje všechny úseky, ke kterým má 
 osoba přístupové oprávnění

20 Filtrovat podle přístupových 
míst

Zobrazuje všechna přístupová místa, ke 
 kterým má osoba přístupové oprávnění

21 Filtrovat podle přístupových 
médií

Zobrazuje všechna přístupová média, která 
jsou osobě přiřazena

22 Filtrovat podle osob Filtruje podle osob

23 Můj profil Upravit uživatelský profil:  
Přidat popis a změnit osobní heslo

24 Zobrazený jazyk Změnit nastavení jazyka

25 Zobrazit počet kreditů 
 KeyCredits

Zobrazení počtu kreditů KeyCredits k odpi-
su (např. v důsledku změn oprávnění nebo 
 vydání nových přístupových médií)

26 Symbol KeyCredit Lifetime Zobrazí se po vyčerpání kreditu KeyCredit 
Lifetime

27 Protokol události Zobrazení událostí, např. podle osoby (zobra-
zují se všechny vyfiltrované přístupové udá-
losti osoby)

28 Texty nápovědy

 

Zobrazení textů nápovědy

29 Export seznamů

 

Exportovat zobrazované seznamy jako 
 soubor csv nebo xls
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# Stav Symbol Vysvětlení

30 Nastavit zobrazení seznamu Přizpůsobení zobrazení seznamů (výběr 
sloupců, počet řádků na stránku, ukládání a 
obnovení nastavení)

31 Tlačítko zálohování Ve správci instalací se vytvoří záloha systé-
mových dat

32 Odhlásit Ukončení relace

33 Nabitá baterie Baterie je plně nabitá

34 Upozornění na vybitou baterii Baterie je vybitá, vyměňte ji co nejdříve za 
novou

35 Komponenta s kabelovým 
 rozhraním

Přístupové komponenty, které lze synchroni-
zovat pouze s kabelovým připojením k tabletu

36 Komponenta s bezdrátovým 
rozhraním BLE, BLE je aktivo-
váno

Přístupové komponenty, které lze synchro-
nizovat s bezdrátovým BLE a kabelovým 
 připojením k tabletu; je aktivována funkce 
BLE přístupové komponenty

37 Komponenta s bezdrátovým 
rozhraním BLE, BLE je deakti-
vováno

Přístupové komponenty, které lze synchroni-
zovat s bezdrátovým BLE a kabelovým spo-
jením s tabletem; funkce BLE komponenty je 
deaktivována

38 Varování např. existují ještě nezabezpečená přístupo-
vá místa
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1.4.2 Stavy přístupových médií

# Stav Vizualizace Vysvětlení

1 Nezabezpečené přístupové 
médium  

Přístupové médium je zablokované. Exis-
tují ještě nezabezpečená přístupová místa. 
Seznam zakázaných položek přeneste 
pomocí tabletu nebo aktualizovaného 
přístupového média do nezabezpečených 
přístupových míst.

2 Zabezpečené přístupové 
 médium

Přístupové médium je zablokované. Ne-
existují žádná nezabezpečená přístupová 
místa. Systém je bezpečný.

3 Přístupové médium bez 
 oprávnění

Přístupové médium nemá  oprávnění. 
 Důvodem je např. překročení doby 
 platnosti oprávnění.

4 Aktuálně platné Přístupové médium je platné a lze jej 
 použít podle profilu s oprávněním.

5 Aktuálně neplatné Přístupové médium je momentálně 
 neplatné.

6 Aktuálně platné přístupové 
médium se při aktualizaci 
 stane neplatným přístupovým 
médiem

Přístupové médium je aktuálně platné.  
Po aktualizaci na online nástěnné čtecí 
jednotce nebo na kódovací stanici však 
pozbývá platnosti.

7 Aktuálně neplatné  přístupové 
médium se po aktualizaci 
 stane platným přístupovým 
médiem

Přístupové médium je momentálně 
 neplatné.  
Platí však po aktualizaci na online 
 nástěnné čtecí jednotce nebo na kódovací 
stanici.

8 Aktuálně neplatné přístupové 
médium s dobou platnosti, 
která se nachází v budoucnosti

Přístupové médium je momentálně ne-
platné.  Zůstává neplatné i po aktualizaci 
na online nástěnné čtecí jednotce nebo 
na kódovací stanici.

9 Deaktivované (zablokované) 
přístupové médium

Médium bylo deaktivováno, již neexistují 
žádná nezabezpečená přístupová místa; 
kalendář již nehraje žádnou roli.
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2 Hardware a montáž

Zkontrolujte, zda je zvolený výrobek Xesar vhodný pro vámi zamýšlený způsob 
 využití a dodržujte pokyny v příslušném datovém listu.

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

Struktura systému (ilustrační foto)

2.1 Přístupové komponenty

Mnohotvárnost systému Xesar nabízí různé komponenty, jako jsou různé tvary kování, 
klik, cylindrických vložek (mj. hybridní cylindrické vložky a cylindrické vložky se závo-
rou), nástěnné čtecí jednotky a visací zámky.

 

Kování  

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/ 
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Dveřní klika

 

Cylindrická 
vložka

 

Visací 
 zámek

 

Nástěn-
ná čtecí 
 jednotka

Přístupové komponenty generace G2.0 mají pod logem EVVA (krytem konek-
toru) modré nebo zelené označení. Pro synchronizaci s tabletem je k dispozici 
pouze jedno rozhraní konektoru.

Přístupové komponenty generace G2.1 lze identifikovat podle žlutého barev-
ného označení pod logem EVVA (krytem konektoru).  
Jsou vybaveny bezdrátovým rozhraním a konektorem, které slouží pro aktu-
alizaci na tabletu. Bezdrátové rozhraní lze používat od verze Xesar 3.1 a od 
verze tabletu Ares BLE 4.2. 
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Rozhraní s konektorem lze u přístupové komponenty na baterie používat v případě 
potřeby také jako nouzový napájecí zdroj. 

Od verze Xesar 3.1 lze přístupové komponenty generace G2.1 s tabletem Ares BLE 
4.2 synchronizovat a udržovat kromě kabelového rozhraní také prostřednictvím bez-
drátového rozhraní BLE.  
Všechny úkony synchronizace a údržby, jako jsou změny konfigurace, synchronizace 
dat událostí nebo aktualizace firmwaru, lze po úspěšném připojení provádět u všech 
přístupových komponent, které se nachází v dosahu.  
Viz také kapitola „Úkony údržby pomocí tabletu“.

Pro otevření krytu konektoru nepoužívejte ŽÁDNÉ ostré předměty!

 Zlehka zatlačte na písmeno E nápisového vzoru EVVA. 
 U písmena A vyklopte kryt konektoru směrem dopředu.

Po dokončení kryt konektoru znovu zavřete, aby bylo konektorové rozhraní 
chráněno před prachem a vlhkostí!

Baterie musí být uloženy na chladném a suchém místě. Přímé intenzivní teplo může 
baterie poškodit. Přístroje napájené z baterií proto nevystavujte účinkům silných 
zdrojů tepla. 

Baterie obsahují chemické látky. Proto je nutné zajistit jejich odbornou likvidaci 
v souladu s platnými místními předpisy. 

2.1.1 Kování

• Přístupová komponenta na baterie
• Používání venku i uvnitř
• Vhodné pro běžné zámky profilových dveří a dveří s plnými křídly s úhlem oteví-

rání kliky do 40° se samouzamykatelnými zámky pro únikové dveře podle normy 
EN 179/EN 1125, pro protipožární dveře a − v odpovídajícím provedení − také pro 
poplachové a únikové dveře s madly podle normy EN 1125

Postupujte podle dodaných textů týkajících se bezpečnosti, které obsahují 
důležité informace k montáži, používání a údržbě přístupových komponent.

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

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Pro venkovní instalaci nebo pro instalaci v mokrém prostředí používejte těs-
nění určené k těmto účelům, které je přiložené k výrobku.

Při montáži na protipožární dveře mějte na paměti, že certifikáty jsou platné 
výhradně spolu se schválením příslušných výrobců dveří.

 

Kování (ilustrační foto)

 Optická signalizace
 Čtecí jednotka
 Rozhraní s konektorem (logo EVVA) 

Barevné značení (BLE nebo 3 vývody) pod logem EVVA
 Dveřní klika

Snímač čtecí jednotky se nachází na vnější straně kování, mezi konektorovým rozhra-
ním a optickou signalizací (LED). 

Kování signalizuje události jak akusticky, tak opticky. 
Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole „Signa-
lizace událostí“.

Kování je vybaveno funkcí trvalého otevření. Dodržujte přitom pokyny týkající se 
funkce trvalého otevření.

Princip funkce

Venkovní klika dveří je standardně uvolněná, při manipulaci s venkovní klikou zůstává 
poloha západky beze změny. 

Pokud přidržíte oprávněné přístupové médium u čtecí jednotky, vnější klika se na 
5 sekund mechatronicky zablokuje. Pokud nyní stisknete vnější kliku, bude – v závis-
losti na typu zámku – unášena západka, případně zámek.

Vnitřní kliku dveří lze již kdykoli použít. Západka je přitom vždy unášena s ní.
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Paměť pro ukládání událostí

V paměti pro ukládání událostí lze uložit až 1 000 událostí. Pokud je paměť pro udá-
losti plná, budou přepsány záznamy nejstarších událostí.

Události pravidelně synchronizujte! 
Zabráníte tak přepsání událostí uložených v protokolu.

Informace o dalších parametrech najdete v datovém listu.

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

Výměna baterií

Baterie, které včas nevyměníte, mohou vést k výpadku dveřní kliky!

Kování lze při vybitých bateriích ovládat pouze pomocí nouzového zdroje 
proudu (volitelné příslušenství) a pomocí média hlavního klíče nebo média 
pro hasičský sbor.

Pokud se na přístupové komponentě zobrazí hlášení „Slabá baterie“, je nutné bate-
rie neprodleně vyměnit. (Viz také kapitola „Signalizace událostí“.) Pokud se signál 
„Slabá baterie“ zobrazí poprvé, lze během následujících 4 týdnů provést maximálně 
1 000 otevření. Počet otevření závisí na pokojové teplotě a může být analogicky i 
 nižší. 

Výměnu baterií svěřujte pouze vyškoleném personálu!

Přihrádka na baterie se nachází v horní části vnitřního štítu. 
Pro výměnu baterií jsou potřeba 3 baterie (typu AAA) a šroubovák Torx T8.

Při výměně baterií vyměňujte vždy všechny 3 baterie (typu AAA) najednou. Seznam 
doporučených modelů baterií obdržíte na vyžádání u svého odborného prodejce. 

Použití akumulátorů (nabíjecích baterií) je nepřípustné!

Pokud výměna baterií – přerušení přívodu proudu – trvá déle než jednu 
 minutu, je nutné kování znovu synchronizovat pomocí tabletu!

Výměna baterií kování pro únikové dveře funguje analogicky. (Liší se pouze 
vzhled vnitřního kování.)

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Při výměně baterií postupujte takto:

 Uvolněte vnitřní štít. 
Povolte šroub v dolní části kování Xesar pomocí šroubováku Torx T8. Otáčej-
te šroubem ve směru pohybu hodinových ručiček tak dlouho dovnitř, dokud se 
 vnitřní štít neuvolní.

 Vnitřní štít sejměte. 
Uchopte vnitřní štít na jeho spodní straně a opatrně jej stáhněte z upevňovacího 
plechu. Přetáhněte vnitřní štít přes kliku dveří. Dbejte na to, abyste kliku dveří 
nepoškrábali. (Alternativně můžete vnitřní kliku sejmout předem.)

 Vyměňte všechny baterie. Dbejte na to, aby baterie byly vloženy ve správné 
 poloze!

Úspěšná výměna baterií bude signalizována hlášením „Vložená baterie nebo 
reset komponenty“! 
Postupujte přitom podle kapitoly „Signalizace událostí“.

 Nyní opět nasaďte vnitřní štít na upevňovací plech.
 Posuňte vnitřní štít přes kliku dveří.
 Pomocí šroubováku Torx T8 utáhněte šroub v dolní části kování.
 Po úspěšné výměně baterie proveďte synchronizaci komponenty s tabletem a 

softwarem Xesar. Tím se nový stav baterie přenese do softwaru Xesar.

2.1.2 Dveřní klika

• Přístupová komponenta na baterie
• Používání uvnitř
• Vhodná pro běžné zámky dveří s plnými křídly s úhlem otevření kliky až o 40°, se 

samouzamykatelnými zámky pro únikové dveře podle normy EN 179 a pro protipo-
žární a prosklené dveře v kombinaci s příslušným zámkem prosklených dveří

• Díky dodržování podstatných požadavků na zámky a úhlu otevření dveřní kliky až o 
40° je kompatibilní s celou řadou zámků evropské výroby

Postupujte podle dodaných textů týkajících se bezpečnosti, které obsahují 
důležité informace k montáži, používání a údržbě přístupových komponent.

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

Při montáži na protipožární dveře mějte na paměti, že certifikáty jsou platné 
výhradně spolu se schválením příslušných výrobců dveří.

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Tlačítko (ilustrační foto)

 Optická signalizace
 Čtecí jednotka
 Rozhraní s konektorem (logo EVVA) 

Barevné značení (BLE nebo 3 vývody) pod logem EVVA
 Dveřní klika s pouzdrem na baterie

Snímač čtecí jednotky se nachází na vnější straně dveřní kliky, mezi konektorovým 
rozhraním a optickou signalizací (LED). 

Dveřní klika signalizuje události jak akusticky, tak opticky.

Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole „Signa-
lizace událostí“. 

Dveřní klika je vybavena funkcí trvalého otevření. Dodržujte přitom pokyny týkající se 
funkce trvalého otevření.

Princip funkce

Venkovní klika dveří je standardně uvolněná, při manipulaci s venkovní klikou zůstává 
poloha západky beze změny. 

Pokud přidržíte oprávněné přístupové médium u čtecí jednotky, vnější klika se na 
5 sekund mechatronicky zablokuje. Pokud nyní stisknete vnější kliku, bude – v závis-
losti na typu zámku – unášena západka, případně zámek.

Vnitřní kliku dveří lze již kdykoli použít. Západka je přitom vždy unášena s ní.
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Paměť pro ukládání událostí

V paměti pro ukládání událostí lze uložit až 1 000 událostí. Pokud je paměť pro 
 události plná, budou přepsány záznamy nejstarších událostí.

Události pravidelně synchronizujte! 
Zabráníte tak přepsání událostí uložených v protokolu.

Informace o dalších parametrech najdete v datovém listu.

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

Výměna baterií

Baterie, které včas nevyměníte, mohou vést k výpadku dveřní kliky!

Dveřní kliku lze při vybitých bateriích ovládat pouze pomocí nouzového zdroje 
proudu (volitelné příslušenství) a pomocí média generálního klíče nebo média 
pro hasičský sbor.

Pokud signál zobrazuje hlášení „Slabá baterie“, je nutné baterie neprodleně vyměnit. 
(Pokud se signál „Slabá baterie“ zobrazí poprvé, lze během následujících 4 týdnů pro-
vést maximálně 1 000 otevření. Počet otevření závisí na pokojové teplotě a může být 
analogicky menší.)

Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole „Signa-
lizace událostí“.

Výměnu baterií svěřujte pouze vyškoleném personálu!

Přihrádka na baterie se nachází ve venkovní klice dveřní kliky. 
Pro výměnu baterií potřebujete 3 baterie (typu CR123A) a zástrčný klíč 2,5.

Seznam doporučených modelů baterií obdržíte na vyžádání u svého odborného 
 prodejce. 

Použití akumulátorů (nabíjecích baterií) je nepřípustné!

Pokud výměna baterií – přerušení přívodu proudu – trvá déle než jednu 
 minutu, je nutné dveřní kliku znovu synchronizovat pomocí tabletu!

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Při výměně baterií postupujte takto:

 Vyjměte trubkové pouzdro venkovní kliky. 
Pomocí zástrčného klíče otáčejte upevňovacím šroubem ve směru pohybu hodino-
vých ručiček, dokud nebude možné trubkové pouzdro kliky vyjmout. Dbejte na 
to, upevňovací šroub byl zašroubován pouze do nezbytně nutné míry.

 Vyměňte baterie. Dbejte na to, aby baterie byly vloženy ve správné poloze!

Úspěšná výměna baterií je signalizována symbolem „Vložená baterie resp. 
restart komponenty“! 
Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole 
„Signalizace událostí“.

 Trubkové pouzdro opět nasaďte na vnější kliku. 
Trubkové pouzdro kliky upevníte tak, že budete pomocí zástrčného klíče otáčet 
upevňovacím šroubem proti směru pohybu hodinových ručiček směrem dovnitř. 
Dbejte na to, aby upevňovací šroub byl vyšroubován pouze do nezbytně nutné 
míry

 Po úspěšné výměně baterie proveďte synchronizaci komponenty s tabletem a 
softwarem Xesar. Tím se nový stav baterie přenese do softwaru Xesar.

2.1.3 Cylindrická vložka

• Přístupová komponenta na baterie
• Používání venku i uvnitř
• Vhodné pro protipožární a únikové dveře
• Již ve standardním provedení čítá výbava celou řadu ochranných opatření proti 

manipulaci. 
• K dispozici jsou cylindrické vložky Xesar jako půlvložky nebo oboustranné vložky s 

jednostranným nebo oboustranným elektronickým odemykáním.

Postupujte podle dodaných textů týkajících se bezpečnosti, které obsahují 
důležité informace k montáži, používání a údržbě přístupových komponent.

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

Při montáži na protipožární dveře mějte na paměti, že certifikáty jsou platné 
výhradně spolu se schválením příslušných výrobců dveří.

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Cylindrická vložka (ilustrační foto)

 Optická signalizace
 Čtecí jednotka
 Rozhraní s konektorem (logo EVVA) 

Barevné značení (BLE nebo 3 vývody) pod logem EVVA

Snímač čtecí jednotky se nachází v plastové krytce cylindrické vložky, mezi konekto-
rovým rozhraním a optickou signalizací (LED). 

Cylindrická vložka signalizuje události jak akusticky, tak opticky. 
Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole „Signa-
lizace událostí“.

Cylindrická vložka je vybavena funkcí trvalého otevření. Dodržujte přitom pokyny 
 týkající se funkce trvalého otevření.

Princip funkce

Elektronická vnější hlavice cylindrické vložky je standardně uvolněná; při aktivaci 
vnější hlavice zůstane uzamykací nos rozpojen a vnější hlavice se otáčí bez toho, aby 
pohnula uzamykacím nosem. 

U cylindrických vložek s jednostranným elektronickým otevíráním zůstává mechanická 
vnitřní strana vždy zablokovaná a lze ji kdykoli uvést v činnost. 

U cylindrických vložek s oboustranným elektronickým otevřením se vnitřní elektronická 
hlavice chová stejně jako vnější elektronická hlavice.

Pokud přidržíte oprávněné přístupové médium u čtecí jednotky, vnější hlavice se na 
5 sekund mechatronicky zablokuje. Uzamykací nos cylindrické vložky se bude při 
 použití vnější hlavice pohybovat s ní.
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Dveře se po zavření automaticky NEZABLOKUJÍ.  
Dveře se musí zamknout manuálně nebo pomocí příslušného přídavného 
 zařízení.

Rychlost otáčení hlavice může být za určitých okolností obtížnější kvůli tření těsnění 
na kování, popř. na rozetě cylindrické vložky. V případě vnitřního použití lze v těchto 
případech těsnění sejmout.

Cylindrická vložka je ve standardním provedení vybavena rotační brzdou. Cylindrická 
vložka s funkcí volného chodu a panikovou funkcí není z technických důvodů vybavena 
rotační brzdou.

Dbejte na správnou polohu montáže rotační brzdy, aby při spuštěném provozu 
nedocházelo k selhání funkčnosti.  
Nesprávná funkčnost v neschválených montážních postupech nejsou výrobní 
vadou a nepředstavují tedy důvod reklamace.

Paměť pro ukládání událostí

V paměti pro ukládání událostí lze uložit až 1 000 událostí. Pokud je paměť pro udá-
losti plná, budou přepsány záznamy nejstarších událostí.

Události pravidelně synchronizujte! 
Zabráníte tak přepsání událostí uložených v protokolu.

Informace o dalších parametrech najdete v datovém listu.

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

Výměna baterií

 Před zahájením výměny baterie aktivujte trvalé otevření cylindrické vložky. 

Provoz cylindrické vložky je přípustný pouze s bateriemi typu CR2. 

Seznam doporučených modelů baterií obdržíte na vyžádání u svého odborného 
 prodejce. 

Použití akumulátorů (nabíjecích baterií) je nepřípustné!

Výměnu baterií svěřujte pouze vyškoleném personálu!

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Pokud signál zobrazuje hlášení „Slabá baterie“, je nutné baterie neprodleně vyměnit. 
(Pokud se signál „Slabá baterie“ zobrazí poprvé, lze během následujících 4 týdnů pro-
vést maximálně 1 000 otevření. Počet otevření závisí na pokojové teplotě a může být 
analogicky menší.)

Cylindrickou vložku lze při vybitých bateriích ovládat pouze pomocí nouzového  zdroje 
proudu (volitelné příslušenství) a pomocí média generálního klíče nebo média pro 
 hasičský sbor.

Při výměně baterií vyměňte všechny baterie v cylindrické vložce! 

Při montáži, popř. demontáži hlavice je nutné používat (stejně jako při výměně bate-
rií) speciální montážní nástroj určený pro cylindrickou vložku. 

Doporučujeme, abyste cylindrickou vložku před vyjmutím baterií připoji-
li  prostřednictvím oprávněného přístupového média. Po výměně baterií je 
 případně potřebná synchronizace systémového času prostřednictvím tabletu. 

Při výměně baterií cylindrické vložky postupujte podle pokynů v montážním návodu, 
avšak v opačném pořadí kroků. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek nasaďte kompletně do vybrání k tomu 
určenému, které se nachází na zadní straně vnější hlavice a odšroubujte hlavici 
(proti směru pohybu hodinových ručiček). 

 Nyní nástroj k montáži cylindrických vložek vyjměte a křížovým šroubovákem 
(PH1) vyšroubujte 3 upevňovací šrouby na zadní straně vnější hlavice. 

 Sejměte kruhovou podložku hlavice. 

 Opatrně otevřete uzávěr ve vnější hlavici tím, že jej nejdříve opatrně posunete a 
poté odklopíte. 

 Nyní vyjměte obě vybité baterie CR2 a očistěte kontakty baterií měkkou textilií 
nepouštějící vlákna. 

 Nyní vložte obě nové předem připravené baterie ve správné poloze do přihrádky 
na baterie, a to pak uzavřete. 

Pokud výměna baterií – přerušení přívodu proudu – trvá déle než jednu 
 minutu, je nutné cylindrickou vložku znovu synchronizovat pomocí tabletu!

 V případě, že jste výměnu baterií provedli správně, proběhne nyní inicializace a 
zazní odpovídající signalizace. (Viz kapitola „Signalizace událostí“, signál 8 tabulky 
signalizací). 
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 Nasaďte zpět podložku hlavice a upevněte ji třemi upevňovacími šrouby. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek nasaďte na zadní stranu vnější hlavice a 
společně našroubujte hlavici a nástroj (ve směru pohybu hodinových ručiček) na 
cylindrickou vložku, dokud neucítíte odpor. 

 Poté otáčejte cylindrickou vložkou v opačném směru (proti směru pohybu hodino-
vých ručiček), až uslyšíte „cvaknutí“. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek opět sejměte. 

 Po úspěšné výměně baterie proveďte synchronizaci komponenty s tabletem a 
softwarem Xesar. Tím se nový stav baterie přenese do softwaru Xesar.

Upevnění osy hlavice

Všechny cylindrické vložky v provedení s europrofilem mají na čelní straně elektronic-
kého modulu servisní otvor. Pro usnadnění demontáže hlavice cylindrické vložky lze 
osu hlavice upevnit vhodným kovovým kolíkem.

Kovový kolík by měl mít průměr 2 mm a délku alespoň 40 mm.

Při upevňování osy hlavice postupujte takto:

 Vhodný kovový kolík – např. zástrčný klíč – zasuňte 2 mm do servisního otvoru 
na čelní straně cylindrické vložky s europrofilem.

 Při zavádění kovového kolíku otáčejte hlavicí kolem vlastní osy tak dlouho, dokud 
nebude možné kovový kolík zasunout do servisního otvoru znatelně hlouběji.

 Kovový kolík držte v této poloze a demontujte hlavici pomocí montážního nástroje 
obvyklým způsobem.

 Po demontáži hlavice kovový kolík opatrně vyjměte.
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2.1.4 Hybridní cylindrická vložka

• Přístupová komponenta na baterie
• Používání venku i uvnitř
• Již ve standardním provedení čítá výbava celou řadu ochranných opatření proti 

manipulaci.
• Vhodné pro protipožární a únikové dveře 

K použití do protipožárních a únikových dveří může být – v závislosti na použitém 
zadlabacím zámku – nutné použití panikové funkce FAP. Respektujte přitom pří-
slušné pokyny, popř. certifikáty

Při montáži na protipožární dveře mějte na paměti, že certifikáty jsou platné 
výhradně spolu se schválením příslušných výrobců dveří!

    







Hybridní cylindrická vložka (ilustrační foto)

 Optická signalizace
 Čtecí jednotka
 Rozhraní s konektorem (logo EVVA) 

Barevné značení (BLE nebo 3 vývody) pod logem EVVA

Snímač čtecí jednotky se nachází v plastové krytce cylindrické vložky, mezi konekto-
rovým rozhraním a optickou signalizací (LED). 

Cylindrická vložka signalizuje události jak akusticky, tak opticky. 
Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole „Signa-
lizace událostí“.

Cylindrická vložka je vybavena funkcí trvalého otevření. Dodržujte přitom pokyny 
 týkající se funkce trvalého otevření.
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Princip funkce

U hybridní cylindrické vložky se na vnitřní straně namísto mechanické hlavice nachází 
klíčový modul. To znamená: Přístup je z vnější strany možný prostřednictvím elektro-
nického přístupového oprávnění, zatímco z vnitřní strany pomocí mechanického klíče.

Po zavření se dveře automaticky nezamknou. Dveře se musí zamknout 
 manuálně nebo pomocí příslušného přídavného zařízení.

Zkontrolujte, zda zvolená hybridní cylindrická vložka odpovídá Vašim požadavkům.  
Informace o dalších parametrech najdete v datovém listu.

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

Hybridní cylindrická vložka je vybavena optickou a akustickou signalizací. (Vysvětlivky 
k různým signálům najdete v kapitole „Signalizace událostí“.)

Dodržujte přiložený montážní návod.

Výměna baterií

 Před výměnou baterií aktivujte trvalé otevření hybridní cylindrické vložky. 

Provoz cylindrické vložky je přípustný pouze s bateriemi typu CR2. 

Seznam doporučených modelů baterií obdržíte na vyžádání u svého odborného 
 prodejce. 

Použití akumulátorů (nabíjecích baterií) je nepřípustné!

Výměnu baterií svěřujte pouze vyškoleném personálu!

Pokud signál zobrazuje hlášení „Slabá baterie“, je nutné baterie neprodleně vymě-
nit. (Pokud se signál „Slabá baterie“ zobrazí poprvé, lze během následujících 4 týdnů 
 provést maximálně 1 000 otevření. Počet otevření závisí na pokojové teplotě a může 
být analogicky menší.)

Hybridní cylindrickou vložku lze při vybitých bateriích ovládat pouze pomocí nouzového 
zdroje proudu (volitelné příslušenství) a pomocí média generálního klíče nebo média 
pro hasičský sbor.

Při výměně baterií vyměňte všechny baterie v cylindrické vložce! 

https://www.evva.com/cz-cz/service/downloads/
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Při montáži, popř. demontáži hlavice je nutné používat (stejně jako při výměně bate-
rií) speciální montážní nástroj určený pro cylindrickou vložku. 

Doporučujeme, abyste cylindrickou vložku před vyjmutím baterií připoji-
li  prostřednictvím oprávněného přístupového média. Po výměně baterií je 
 případně potřebná synchronizace systémového času prostřednictvím tabletu. 

Při výměně baterií hybridní cylindrické vložky postupujte podle pokynů v montážním 
návodu, avšak v opačném pořadí kroků. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek nasaďte kompletně do vybrání k tomu 
určenému, které se nachází na zadní straně vnější hlavice a odšroubujte hlavici 
(proti směru pohybu hodinových ručiček). 

 Nyní nástroj k montáži cylindrických vložek vyjměte a křížovým šroubovákem 
(PH1) vyšroubujte tři upevňovací šrouby na zadní straně vnější hlavice. 

 Sejměte kruhovou podložku hlavice. 

 Opatrně otevřete uzávěr na vnější hlavici tím, že jej nejdříve opatrně posunete a 
poté odklopíte. 

 Nyní vyjměte obě vybité baterie CR2 a očistěte kontakty baterií měkkou textilií 
nepouštějící vlákna. 

 Nyní vložte obě nové předem připravené baterie ve správné poloze do přihrádky 
na baterie a to pak uzavřete. 

Pokud výměna baterií – přerušení přívodu proudu – trvá déle než jednu 
 minutu, je nutné cylindrickou vložku znovu synchronizovat pomocí tabletu!

 V případě, že jste výměnu baterií provedli správně, proběhne inicializace a  zazní 
odpovídající signalizace. (Viz kapitola „Signalizace událostí“, signál 8 tabulky 
signalizací). 

 Nasaďte zpět podložku hlavice a upevněte ji třemi upevňovacími šrouby. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek nasaďte na zadní stranu vnější hlavice a 
společně našroubujte hlavici (ve směru pohybu hodinových ručiček) na cylindric-
kou vložku, dokud neucítíte odpor. 

 Poté otáčejte cylindrickou vložkou v opačném směru (proti směru pohybu hodino-
vých ručiček), až uslyšíte „cvaknutí“. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek opět sejměte. 
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 Po úspěšné výměně baterie proveďte synchronizaci komponenty s tabletem a 
softwarem Xesar. Tím se nový stav baterie přenese do softwaru Xesar.

2.1.5 Cylindrická vložka s páčkou

• Přístupová komponenta na baterie
• Používání venku i uvnitř
• Vhodné pro skříňky, vitríny, různé nádoby a poštovní schránky.







Vložka se závorou (ilustrační foto)

 Optická signalizace
 Čtecí jednotka
 Rozhraní s konektorem (logo EVVA) 

Barevné značení (BLE nebo 3 vývody) pod logem EVVA

Snímač čtecí jednotky se nachází v plastové krytce cylindrické vložky, mezi 
 konektorovým rozhraním a optickou signalizací (LED). 

Cylindrická vložka signalizuje události jak akusticky, tak opticky. 
Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole „Signa-
lizace událostí“.

Cylindrická vložka je vybavena funkcí trvalého otevření. Dodržujte přitom pokyny 
 týkající se funkce trvalého otevření.

Princip funkce

Přístup je možný z vnější strany vložky s páčkou prostřednictvím elektronického 
 přístupového oprávnění. 

Na vnitřní straně se nachází páčka, která zajistí uzamčení sytému. Odemknutí a uza-
mknutí lze provést manuálním otočením cylindrické vložky s páčkou, avšak teprve po 
úspěšné kontrole přístupového oprávnění. Elektronická hlavice na straně identifikace 
není bez oprávnění volně otočná.
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Cylindrická vložka s páčkou je k dispozici v různých provedeních a konfiguracích. 
Zkontrolujte, zda vybraná cylindrická vložka s páčkou odpovídá vašim požadavkům.  
Informace o dalších parametrech najdete v datovém listu.

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

Cylindrická vložka s páčkou je vybavena optickou a akustickou signalizací. (Vysvětliv-
ky k různým signálům najdete v kapitole „Signalizace událostí“.)

Dodržujte přiložený montážní návod.

Výměna baterií

 Před výměnou baterií aktivujte trvalé otevření cylindrické vložky s páčkou. 

Provoz cylindrické vložky je přípustný pouze s bateriemi typu CR2. 

Seznam doporučených modelů baterií obdržíte na vyžádání u svého odborného pro-
dejce. 

Použití akumulátorů (nabíjecích baterií) je nepřípustné!

Výměnu baterií svěřujte pouze vyškoleném personálu!

Pokud signál zobrazuje hlášení „Slabá baterie“, je nutné baterie neprodleně vyměnit. 
(Pokud se signál „Slabá baterie“ zobrazí poprvé, lze během následujících 4 týdnů pro-
vést maximálně 1 000 otevření. Počet otevření závisí na pokojové teplotě a může být 
analogicky menší.)

Cylindrickou vložku s páčkou lze při vybitých bateriích ovládat pouze pomocí nouzo-
vého zdroje proudu (volitelné příslušenství) a pomocí média generálního klíče nebo 
média pro hasičský sbor.

Při výměně baterií vyměňte všechny baterie v cylindrické vložce! 

Při montáži, popř. demontáži hlavice je nutné používat (stejně jako při výměně bate-
rií) speciální montážní nástroj určený pro cylindrickou vložku. 

Doporučujeme, abyste cylindrickou vložku před vyjmutím baterií připoji-
li  prostřednictvím oprávněného přístupového média. Po výměně baterií je 
 případně potřebná synchronizace systémového času prostřednictvím tabletu. 

https://www.evva.com/cz-cz/service/downloads/
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Při výměně baterií cylindrické vložky s páčkou postupujte podle pokynů v montážním 
návodu, avšak v opačném pořadí kroků. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek nasaďte kompletně do vybrání k tomu 
určenému, které se nachází na zadní straně vnější hlavice, a odšroubujte hlavici 
(proti směru pohybu hodinových ručiček). 

 Nyní nástroj k montáži cylindrických vložek vyjměte a křížovým šroubovákem 
(PH1) vyšroubujte tři upevňovací šrouby na zadní straně vnější hlavice. 

 Sejměte kruhovou podložku hlavice. 

 Opatrně otevřete uzávěr ve vnější hlavici tím, že jej nejdříve opatrně posunete a 
poté odklopíte. 

 Nyní vyjměte obě vybité baterie CR2 a očistěte kontakty baterií měkkou textilií 
nepouštějící vlákna. 

 Nyní vložte obě nové předem připravené baterie ve správné poloze do přihrádky 
na baterie a to opět uzavřete. 

Pokud výměna baterií – přerušení přívodu proudu – trvá déle než jednu 
 minutu, je nutné cylindrickou vložku znovu synchronizovat pomocí tabletu!

 V případě, že jste výměnu baterií provedli správně, proběhne nyní inicializace a 
zazní odpovídající signalizace. (Viz kapitola „Signalizace událostí“, signál 8 tabulky 
signalizací). 

 Nasaďte zpět podložku hlavice a upevněte ji třemi upevňovacími šrouby. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek zcela nasaďte na zadní stranu vnější hla-
vice a  našroubujte hlavici (ve směru pohybu hodinových ručiček) na cylindrickou 
vložku, dokud neucítíte odpor. 

 Poté otáčejte cylindrickou vložkou s páčkou v opačném směru (proti směru pohybu 
hodinových ručiček), až uslyšíte „cvaknutí“. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek opět sejměte. 

 Po úspěšné výměně baterie proveďte synchronizaci komponenty s tabletem a 
softwarem Xesar. Tím se nový stav baterie přenese do softwaru Xesar.
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2.1.6 Visací zámek

• Přístupová komponenta na baterie
• Používání venku i uvnitř
• Vhodný k zabezpečování závor, žaluzií, úschoven a archivačních kontejnerů.
• Lze snadno a také dodatečně integrovat do systémů.

Postupujte podle dodaných textů týkajících se bezpečnosti, které obsahují 
důležité informace k montáži, používání a údržbě přístupových komponent.

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

  

Visací zámek (ilustrační foto)

 Optická signalizace
 Čtecí jednotka
 Rozhraní s konektorem (logo EVVA) 

Barevné značení (BLE nebo 3 vývody) pod logem EVVA

Snímač čtecí jednotky se nachází v plastové krytce visacího zámku, mezi konektoro-
vým rozhraním a optickou signalizací (LED).

Visací zámek signalizuje události jak akusticky, tak opticky. 
Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole „Signa-
lizace událostí“.

Visací zámek je vybaven funkcí trvalého otevření. Dodržujte přitom pokyny týkající se 
funkce trvalého otevření.

Princip funkce

Elektronická vnější hlavice visacího zámku je standardně uvolněná; při aktivaci  vnější 
hlavice zůstane uzamykací nos zablokován a vnější hlavice se otáčí bez toho, aby 
 pohnula uzamykacím nosem.

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Pokud přidržíte oprávněné identifikačního médium u čtecí jednotky, hlavice se na 
5 sekund mechatronicky zablokuje. Odemknutí i uzamknutí lze provést teprve po 
úspěšné kontrole přístupového oprávnění, manuálním otočením elektronické hlavice 
visacího zámku.  
Uzamykací nos visacího zámku se bude při použití hlavice pohybovat s ní.

Paměť pro ukládání událostí

V paměti pro ukládání událostí lze uložit až 1 000 událostí. Pokud je paměť pro udá-
losti plná, budou přepsány záznamy nejstarších událostí.

Události pravidelně synchronizujte! 
Zabráníte tak přepsání událostí uložených v protokolu.

Informace o dalších parametrech najdete v datovém listu.

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

Výměna baterií

 Před výměnou baterií aktivujte trvalé otevření visacího zámku.

Provoz cylindrické vložky je přípustný pouze s bateriemi typu CR2. 

Seznam doporučených modelů baterií obdržíte na vyžádání u svého odborného 
 prodejce. 

Použití akumulátorů (nabíjecích baterií) je nepřípustné!

Výměnu baterií svěřujte pouze vyškoleném personálu!

Pokud signál zobrazuje hlášení „Slabá baterie“, je nutné baterie neprodleně vymě-
nit. (Pokud se signál „Slabá baterie“ zobrazí poprvé, lze během následujících 4 týdnů 
 provést maximálně 1 000 otevření. Počet otevření závisí na pokojové teplotě a může 
být analogicky menší.)

Visací zámek lze při vybitých bateriích ovládat pouze pomocí nouzového zdroje proudu 
(volitelné příslušenství) a pomocí média generálního klíče nebo média pro hasičský 
sbor.

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Při výměně baterií vyměňte všechny baterie v cylindrické vložce! 

K montáži, popř. demontáži hlavice (také při výměně baterií) použijte speciální mon-
tážní nástroj pro visací zámek. 

Doporučujeme, abyste cylindrickou vložku před vyjmutím baterií připoji-
li  prostřednictvím oprávněného přístupového média. Po výměně baterií je 
 případně potřebná synchronizace systémového času prostřednictvím tabletu. 

Při výměně baterií visacího zámku postupujte podle pokynů v montážním návodu, 
avšak v opačném pořadí kroků. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek nasaďte kompletně do vybrání k tomu 
určenému, které se nachází na zadní straně hlavice a odšroubujte hlavici (proti 
směru pohybu hodinových ručiček). 

 Nyní nástroj k montáži cylindrických vložek vyjměte a křížovým šroubovákem 
(PH1) vyšroubujte tři upevňovací šrouby na zadní straně hlavice. 

 Sejměte kruhovou podložku hlavice. 

 Opatrně otevřete uzávěr v hlavici tak, že ho opatrně posunete a poté odklopíte. 

 Nyní vyjměte obě vybité baterie CR2 a očistěte kontakty baterií měkkou textilií 
nepouštějící vlákna. 

 Nyní vložte obě nové předem připravené baterie ve správné poloze do přihrádky 
na baterie a tu opět uzavřete. 

Pokud výměna baterií – přerušení přívodu proudu – trvá déle než jednu 
 minutu, je nutné cylindrickou vložku znovu synchronizovat pomocí tabletu!

 V případě, že jste výměnu baterií provedli správně, proběhne nyní inicializace a 
zazní odpovídající signalizace. (Viz kapitola „Signalizace událostí“, signál 8 tabulky 
signalizací). 

 Nasaďte zpět podložku hlavice a upevněte ji třemi upevňovacími šrouby. 

 Nástroj k montáži cylindrických vložek zcela nasaďte na zadní stranu hlavice a 
našroubujte hlavici (ve směru pohybu hodinových ručiček) na cylindrickou vložku, 
dokud neucítíte odpor. 

 Poté otáčejte cylindrickou vložkou v opačném směru (proti směru pohybu hodino-
vých ručiček), až uslyšíte „cvaknutí“. 
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 Nástroj k montáži cylindrických vložek opět sejměte. 

 Po úspěšné výměně baterie proveďte synchronizaci komponenty s tabletem a 
softwarem Xesar. Tím se nový stav baterie přenese do softwaru Xesar.

2.1.7 Nástroj k montáži cylindrických vložek

Na ochranu proti manipulaci je cylindrická vložka vybavena speciálním otevíracím 
 mechanismem. Pro montáž, demontáž a výměnu baterií potřebujete speciální nástroj 
k montáži cylindrických vložek.

Nástroj k montáži cylindrických vložek (ilustrační foto)

Nástroj k montáži cylindrických vložek není součástí dodávky cylindrické 
vložky.

Nástroj k montáži cylindrických vložek je k dostání jako volitelné 
příslušenství:
Kód výrobku: E.ZU.PZ.ZW.V2

Pokud výměna baterií – přerušení přívodu proudu – trvá déle než jednu 
 minutu, je nutné cylindrickou vložku znovu synchronizovat pomocí tabletu!

2.1.8 Nástěnná čtecí jednotka

• Používání venku i uvnitř, pod omítku nebo na ni 
• Vhodné pro oblasti, které je nutné zabezpečit
• Nástěnná čtecí jednotka je s řídicí jednotkou spojena připojovacím kabelem (kate-

gorie CAT5, max. 100 m, max. odpor smyčky = 2 ohmy) a je prostřednictvím to-
hoto kabelu také napájena.

• Pomocí řídicí jednotky připojené k nástěnné čtecí jednotce lze ovládat elektronické 
uzamykací prvky, jako je např. elektromotorická cylindrická vložka, otočné dveře 
nebo posuvné dveře.
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Postupujte podle dodaných textů týkajících se bezpečnosti, které obsahují 
důležité informace k montáži, používání a údržbě přístupových komponent.

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

Pro venkovní instalaci nebo pro instalaci v mokrém prostředí či pod omítku 
používejte těsnění určené k těmto účelům (je přiložené k výrobku).

Nástěnná čtecí jednotka (ilustrační foto)

 Optická signalizace
 Čtecí jednotka a světelný indikátor stavu ON/OFF
 Rozhraní s konektorem (logo EVVA) 

Barevné značení (BLE nebo 3 vývody) pod logem EVVA

Mějte na paměti, že nástěnnou čtecí jednotku můžete používat pouze ve 
 spojení s řídicí jednotkou.

Konektorové rozhraní slouží výhradně k synchronizaci s tabletem. Nástěnnou 
čtecí jednotku NELZE nouzově napájet pomocí volitelného nouzového zdroje 
proudu.

Snímač čtecí jednotky se nachází za skleněnou deskou nástěnné čtecí jednotky, mezi 
konektorovým rozhraním a optickou signalizací (LED). Světelný indikátor stavu ON/
OFF v běžném provozu trvale svítí, a usnadní vám tak lokalizovat oblast snímání 
 potmě.

Nástěnná čtecí jednotka signalizuje události jak akusticky, tak opticky. 
Postupujte podle seznamu různých akustických a optických signálů v kapitole „Signa-
lizace událostí“.

Nástěnná čtecí jednotka je vybavena funkcí trvalého otevření. Dodržujte přitom 
 pokyny týkající se funkce trvalého otevření.

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Princip funkce

Pokud přidržíte u čtecí jednotky přístupové médium, pak toto přístupové médium 
kontroluje řídicí jednotka, která je připojena k nástěnné čtecí jednotce. V případě 
oprávnění – v závislosti na poloze propojky – a konfiguraci, dojde k sepnutí právě 
 aktuálního relé řídicí jednotky. 
(Postupujte podle popisu na krytu, JP2 v řídicí jednotce.)

Paměť pro ukládání událostí

V paměti řídicí jednotky se ukládá až 1 000 událostí. 
Pokud je paměť událostí plná, budou záznamy nejstarších událostí přepsány.

Události pravidelně synchronizujte! 
Zabráníte tak přepsání událostí uložených v protokolu.

Připojovací deska s tištěnými spoji

Nástěnná čtecí jednotka je připojena ke spojovacímu kabelu řídicí jednotky prostřed-
nictvím připojovací desky s plošnými spoji.

Připojovací deska s plošnými spoji pro nástěnnou čtecí jednotku Xesar (ilustrační foto)

Dodržováním údajů k poloze propojky JP1 uvedených v montážním návodu 
zabráníte nesprávné funkci.
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Offline řídicí jednotka

Řídicí jednotka (ilustrační foto)

Offline řídicí jednotku nástěnných čtecích jednotek lze používat výhradně ve spojení s 
nástěnnou čtecí jednotkou. Údržba offline nástěnné čtecí jednotky se provádí pomocí 
tabletu. Výměna dat se softwarem se uskutečňuje přes tablet nebo prostřednictvím 
XVN s přístupovými médii. Lze připojit až 2 nástěnné čtecí jednotky. Řídicí jednotku 
připojenou k nástěnné čtecí jednotce je nutné nainstalovat ve vnitřním prostoru chrá-
něném proti neoprávněné manipulaci.

Jakmile je řídicí jednotka připojená k elektrické síti alespoň po dobu 6 hodin, 
je zaručeno, že v případě přerušení dodávky elektrického proudu zůstane 
 alespoň po dobu 72 hodin zachován přesný čas.

K řídicí jednotce lze připojit externí ovládací prvek (výstupní tlačítko). Po stisknutí 
 tlačítka se dveře otevřou a v protokolu událostí se zaznamená otevření. 

Řídicí jednotka je napájena z adaptéru a pro případ výpadku elektrického proudu je 
vybavena funkcí uchování dat po dobu max. 72 hodin, pokud předtím byla minimálně 
6 hodin v provozu.
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Online řídicí jednotka

Online řídicí jednotku nástěnných čtecích jednotek lze používat výhradně ve spojení s 
nástěnnou čtecí jednotkou. Ke každé online řídicí jednotce lze připojovat maximálně 
1 nástěnnou čtecí jednotku. Online řídicí jednotka připojená k nástěnné čtecí jednotce 
se musí nainstalovat ve vnitřním prostoru chráněném proti neoprávněné manipulaci.

Další informace o online nástěnné čtecí jednotce najdete v kapitole „Online 
nástěnná čtecí jednotka“.

K řídicí jednotce lze připojit externí ovládací prvek (výstupní tlačítko). Po stisknutí 
 tlačítka se dveře otevřou a v protokolu událostí se zaznamená otevření. 

Ke kontrole dveří lze k řídicí jednotce připojit dveřní kontakt. V softwaru Xesar se 
 zaznamenávají časy otevření a zavření dveří a zobrazuje se aktuální stav dveří 
( otevřeno/zavřeno).

Prostřednictvím softwaru Xesar je možné dálkově otevírat online dveře a také je 
 nastavit do kancelářského režimu Office.

Online řídicí jednotka je za použití adaptéru Ethernet připojená prostřednictvím sítě 
LAN k příslušnému systémovému počítači. V případě přerušení spojení se sítí LAN 
bude nástěnná čtecí jednotka fungovat jako offline nástěnná čtecí jednotka. Online 
řídicí jednotka je napájena z adaptéru a pro případ výpadku elektrického proudu je 
vybavena funkcí uchování dat po dobu max. 72 hodin, pokud předtím byla minimálně 
6 hodin v provozu.

Řídící jednotky nástěnných čtecích jednotek napájejte z nezávislého zdroje 
napájení a zajistěte navíc nepřerušitelný napájecí zdroj 12V. Tím se zabrání 
výpadku systému a přístup zůstane aktivní.

Napájecí adaptér pro řídicí jednotku

Napájecí adaptér řídicí jednotky není součástí dodávky.

Napájecí adaptér ke k dostání jako volitelné příslušenství řídicí 
jednotky:
Kód výrobku: E.ZU.WL.NT.V2
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2.2 Montáž přístupových komponent

Instalaci přístupových komponent svěřujte pouze vyškoleném odbornému 
personálu.

Abyste zabránili nesprávné funkčnosti, dodržujte postup popsaných kroků 
instalace.

Postupujte podle dodaných textů týkajících se bezpečnosti, které obsahují 
důležité informace k montáži, používání a údržbě přístupových komponent.

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

V montážních návodech nebo na obalech najdete QR kódy, pomocí kterých si 
můžete přímo otevřít příslušné videosekvence montážního videa nebo jednot-
livé montážní návody.

K usnadnění instalace přístupových komponent poskytuje společnost EVVA následující 
podpůrné materiály:

• Jazykově univerzální montážní návod 
Jazykově univerzální montážní návod je součástí jednotlivých komponent systému 
Xesar. Kromě toho jsou ke stažení na úvodní stránce.

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

• Montážní videa k jednotlivým produktům 
Pro složitější montážní postupy jsou k dispozici speciální videa.

 http://video.evva.com/tutorials/xesar/

• Jazykově univerzální vrtací šablona 
Jazykově univerzální vrtací šablona je součástí odpovídající komponenty systému, 
která vyžaduje jednu nebo několik vrtacích otvorů. Kromě toho jsou ke stažení na 
úvodní stránce.

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

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
http://video.evva.com/tutorials/xesar/
https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Volitelně je pro montáž kování a dveřních klik k dispozici vrtací šablona z 
kovu.

Přestavitelný doraz zajišťuje správné vyrovnání otvorů a umožňuje prová-
dět nastavení, která jsou přizpůsobena požadavkům konkrétních dveří. Díky 
 vrtacím pouzdrům z tvrdokovu je zaručena dlouhá životnost i při intenzivním 
používání.

Vysoce kvalitní vrtací šablona z kovu:
Kód výrobku: E.ZU.BE.BS.V1
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2.3 Signalizace událostí

Číslo 
 signálu Událost Optický signál* Akustický 

 signál** Upozornění

Signál 1 Pokus o otevření pomocí 
oprávněného média

 mmmmm Pokud se v poli nachází více karet, 
proběhne signalizace až po načtení 
poslední karty (Ano / Ne / Není k 
dispozici žádná karta EVVA)

Signál 2 Konec schválení  ttttt

Signál 3 Zamítnuté médium --- hh-hh-hh-hh

Signál 4 Pokus o otevření pomocí 
oprávněného média při 
aktivním režimu Office 
(trvalé otevření)

-- tttt--hhhh

Signál 5 Spuštění režimu Office 
(trvalé otevření)

-- tttt--hhhh

Signál 6 Ukončení režimu Office 
(trvalé otevření)

-- hhhh--tttt

Signál 7 Pokus o otevření  pomocí 
oprávněného média, 
signalizace vybité 
 baterie

------ h----h----h----

Signál 8 Vložená baterie nebo 
reset komponenty

---- dd—mm—hh Zobrazení stavu nabití baterie; 
zobrazí se příp. po výměně baterie

Signál 9 Médium bez segmen-
tace společnosti EVVA; 
vadné médium, jiné 
zařízení

Bez signalizace

Signál 10 Vadný hardware --------- mmm---mmm---

Signál 12 Komunikace úspěšná  hhhhh

Signál 13 Komunikace neúspěšná  ttttt

Signál 14 Médium s oprávněním 
offline

-- mm-mm-mm

Signál 15 Zamítnuté médium 
 offline

-- mm-mm-mm

Signál 16 Online operace se 
 nezdařila

--



XESAR 3.1 50 / 290

Číslo 
 signálu Událost Optický signál* Akustický 

 signál** Upozornění

Signalizace pro komponenty G2.1:

Signál 17 Aktivace BLE  
(zastavení média 2×)

1.:  
2.: ----


tttt--hhhh BLE aktivní

Signál 18 Deaktivace BLE  
(zastavení média 2×)

1.:  
2.: ----


hhhh--tttt BLE neaktivní

Signál 19 Identifikace komponent 
BLE

------
---------
------

hh---mm---mm 
---hh---hh---
mm---mm---hh

spouští se na tabletu

* Optické signály  (LED):  = červený  a zelený  současně 
**  Akustické signály: h = vysoký tón, m = střední tón, t = hluboký tón 
Každý signál odpovídá délce trvání 50 ms. 
Pauzy jsou označeny –.
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2.4 Kódovací stanice

Kódovací stanice Xesar je čtecí a zapisovací zařízení pro všechna bezkontaktní iden-
tifikační média a také pro kontaktní karty správce, které patří k systémovým kartám 
(viz kapitola „Karta správce“).

Pro provoz s kartou správce nelze používat miniaturní kódovací stanici.

Pro vkládání karty správce je na předním konci kódovací stanice Xesar zabudován 
vlastní slot. 

 Připojte kódovací stanici k USB portu na počítači.

Pokud operační systém kódovací stanici automaticky nerozpozná,
 nainstalujte příslušný ovladač.

  

Kódovací stanice a miniaturní kódovací stanice (ilustrační foto)

Ovladač pro kódovací stanici lze stáhnout:

 https://www.hidglobal.com/drivers

Informace o dalších parametrech najdete v datovém listu.

https://www.hidglobal.com/drivers
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2.5 Tablet

Tablet slouží k synchronizaci a k přenosu informací mezi softwarem Xesar a přístupo-
vými komponentami.

Tablet (ilustrační foto)

Tablet Xesar před prvním použitím plně nabijte.

Ke každému tabletu Xesar výrobce přikládá vlastní návod k obsluze. Ten najdete v 
balení příslušného výrobku.

Neinstalujte žádné další aplikace, protože v tomto případě již společnost 
EVVA nemůže zaručit bezpečnost a funkčnost produktu.

Neinstalujte žádné aktualizace operačního systému.

Od verze Xesar 3.1 lze přístupové komponenty generace G2.1 s tabletem 
Ares BLE 4.2 synchronizovat a udržovat kromě kabelového rozhraní také prostřednic-
tvím bezdrátového rozhraní BLE.  
K tomuto účelu musí být na tabletu a na komponentách aktivovní funkce BLE. Všechny 
úkony synchronizace a údržby, jako jsou změny konfigurace, synchronizace dat udá-
lostí nebo aktualizace firmwaru, lze po úspěšném připojení provádět u všech přístupo-
vých komponent, které se nachází v dosahu. (Viz také kapitola „Úkony údržby pomocí 
tabletu“.)
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K propojení přístupových komponent s tabletem můžete použít také speciální připojo-
vací kabel společnosti EVVA.

Speciální propojovací kabel poznáte podle loga EVVA, které se nachází na konektoru 
USB. Každá přístupová komponenta má zabudované konektorové rozhraní pro syn-
chronizaci se softwarem Xesar. Konektorové rozhraní přístupové komponenty Xesar 
se nachází na přední straně za logem EVVA (viz kapitola „Přístupové komponenty 
 Xesar“).

Provádějte pravidelnou synchronizaci dat s přístupovými komponentami.

V paměti každé přístupové komponenty pro ukládání událostí lze uložit až 1 000 udá-
lostí. Pokud je paměť událostí plná, budou záznamy nejstarších událostí přepsány. 
Pravidelnou synchronizací zabráníte přepsání zaznamenaných událostí.

Aby byl čas přístupových komponent stále synchronní, měli byste synchroni-
zaci přístupových komponent provádět alespoň jednou za rok.

Pokud používáte online komponenty, pak se data aktualizují prostřednictvím 
sítě XVN.

Tablet není dovoleno používat pro nouzové napájení přístupových komponent, 
které jsou na baterie.

Po dokončení kryt konektoru znovu zavřete, aby bylo konektorové rozhraní 
chráněno před prachem a vlhkostí.

Pro otevření krytu konektoru nepoužívejte ŽÁDNÉ ostré předměty.

Informace o dalších parametrech najdete v příslušném datovém listu.

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

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Princip funkce

Při každé synchronizaci tabletu se softwarem Xesar se do tabletu načtou a zazname-
nají všechny úkony údržby a jiné úkony příslušné přístupové komponenty.

Propojte tablet s přístupovými komponentami pomocí bezdrátového rozhraní BLE 
nebo propojovacího kabelu. Výměna dat se provádí pomocí aplikace Údržba Xesar 
(aplikace).

Aplikace Údržba Xesar

Aplikace Údržba Xesar je na tabletu předinstalovaná.

Pomocí aplikace Údržba Xesar jsou možné následující akce:

• Přidávání přístupových komponent do systému

• Synchronizace upravených parametrů dveří u přístupových komponent Xesar

• Přenos seznamu zakázaných položek do přístupových komponent

• Ověření aktuálního stavu baterie

• Zjištění aktuální verze firmwaru

• Aktualizace firmwaru 
Přístupové komponenty systému Xesar napájené z baterií budou během aktualizace 
firmwaru napájeny z tabletu. Aktualizace firmwaru lze provádět také v montážním 
režimu s vyššími verzemi firmwaru, než které jsou v systému k dispozici.

• Přenos událostí přístupových komponent na tablet Xesar

• Obnovení montážního režimu přístupových komponent

• Čas přístupové komponenty se při komunikaci s tabletem synchronizuje automa
ticky.

• Lokalizace přístupových komponent BLE pomocí identifikační funkce
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2.6 Nouzový zdroj proudu

Nouzový zdroj proudu zajišťuje v případě potřeby napájení přístupové komponenty 
proudem. Díky tomu lze přístupovou komponentu ovládat také v případě prázdných 
baterií.

K otevření přístupové komponenty systému Xesar napájené z nouzového 
zdroje proudu potřebujete identifikační médium s oprávněním generálního 
klíče nebo oprávněním pro hasičský sbor, protože při příliš dlouhém výpadku 
proudu dojde k vynulování přesného času.

Nouzový zdroj proudu (ilustrační foto)

 Propojovací kabel nouzového zdroje proudu zapojte do konektorového rozhraní 
příslušné přístupové komponenty.

 Nouzový zdroj proudu zapněte. 

Další interakce u samotného nouzového zdroje proudu není nutná. K ovládání pří-
stupové komponenty je nutné médium s platným oprávněním generálního klíče nebo 
 hasičského sboru.

 Po aktivaci nouzového proudu neprodleně vyměňte na přístupové komponentě 
baterie.  
Přístupovou komponentu aktualizujte pomocí tabletu. Díky tomu lze obnovit pří-
stup se všemi oprávněnými identifikačními médii.

Konektorové rozhraní zabudované v přístupové komponentě se používá spolu 
s nouzovým zdrojem proudu pouze k nouzovému napájení proudem.
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Nouzový zdroj proudu je k dispozici volitelně.

Napájecí adaptér je k dostání jako volitelné příslušenství řídicí 
jednotky:
Kód výrobku: E.ZU.NG.V1

2.7 Administrátorská karta

Administrátorská karta je kontaktní elektronická čipová karta standardního formátu. 
Umožňuje přístup k softwaru Xesar a zařízení jednoznačně identifikuje.

Administrátorská karta (ilustrační foto)

Na administrátorské kartě se ukládají kredity KeyCredit získané pro změny oprávnění. 
(Neplatí pro kredity KeyCredit Xesar Lifetime.)

Změny systému nebo dobíjení kreditů KeyCredit lze provádět jen tehdy, pokud se 
v kódovací stanici nachází platná administrátorská karta. Administrátorská karta je 
 vyžadována pouze pro licenční operace.

Administrátorská karta není přenosná, a proto ji nelze použít pro ostatní 
 instalace.

V případě ztráty nebo závady administrátorské karty je možné ji vyměnit.
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2.8 Přístupová média

Přístupová média (karty, přívěsky, kombinované klíče) slouží k odemykání dveří resp. 
přesunu bezpečnostních údajů specifických pro systém mezi přístupovou komponen-
tou Xesar a softwarem pro správu prostřednictvím virtuální sítě XVN (Xesar Virtual 
Network).

Přehled přístupových médií

Přístupová média jsou bezkontaktní čipy1 RFID založené na MIFARE2 DESFire EV1 o 
celkové velikosti paměti 4 kB.

• Pomocí přístupových médií se otevírají přístupové komponenty. 
Systém v tomto případě nesmí být v montážním režimu. V montážním režimu ne-
byla přístupová komponenta zatím přiřazena žádnému systému. Každá přístupová 
komponenta se při expedici nachází v montážním režimu. Přístupové komponenty 
v montážním režimu lze otevírat pouze pomocí speciálních montážních médií.

• Pomocí kódovací stanice se programují přístupová média. 
K tomuto účelu položte přístupové médium na kódovací stanici připravenou k 
 provozu a v softwaru Xesar proveďte odpovídající interakce.

Na kódovací stanici pokládejte vždy jen jedno přístupové médium. Zabráníte 
tak nesprávnému popisu přístupového média.

Udržujte kódovací stanici v dostatečné vzdálenosti od kovových předmětů, 
protože by mohly negativně ovlivnit čitelnost.

1 RFID – RadioFrequency Identification (identifikace na rádiové frekvenci)
2 MIFARE – Mikron Fare Collection System (technologie bezkontaktních čipů)
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Informace o dalších parametrech najdete v datovém listu.

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

Počet oprávnění na jedno přístupové médium: max. 96 úseků dveří (nezávisle 
na počtu míst montáže náležejících k úseku).  
Dalších 32 montážních míst.

2.9 Montážní média

Montážní média existují ve formě karet a přívěsků na klíče. Tím je umožněno otevření 
přístupových komponent v montážním režimu. (V montážním režimu nebyla přístu-
pová komponenta zatím elektronicky přiřazena žádnému systému. Každá přístupová 
komponenta se při expedici nachází v montážním režimu.)

Montážní média navíc podporují funkci manuálního trvalého otevření (viz kapitola 
„Časové profily“).

  

Montážní média (ilustrační fotografie)

Konstrukční karta je bezdotyková čipová karta vybavená čipem RFID, který vychází z 
technologie MIFARE DESFire EV1.

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
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Systém lze v montážním režimu ovládat každým montážním médiem! 
 Systém proto co nejdříve vytvořte a přidejte do něj přístupové komponenty.

Pro efektivní uvedení systému do provozu nejdříve vytvořte profily s opráv-
něním a také související úseky a časové profily. 
Poté je nakonfigurujte současně s přidáváním přístupových komponent. (Viz 
kapitola „Uvedení softwaru Xesar do provozu“.)

2.10 Média Bluetooth On/Off

Média Bluetooth On/Off jsou k dispozici ve formě karet a přívěsků na klíče. Dvojím 
přidržením karty Bluetooth On/Off na přístupové komponentě lze aktivovat nebo 
deaktivovat funkci odeslání přístupové komponenty pomocí Bluetooth. Přístupová 
komponenta se přitom musí nacházet v montážním režimu. Příslušný stav odesílání 
se zobrazuje pomocí optických a akustických signálů. (Viz také kapitola „Signalizace 
událostí“.)

Funkci odesílání přes Bluetooth lze deaktivovat z následujících důvodů:

• Použití v systémech Xesar 2.2 nebo Xesar 3.0
• Prodloužení životnosti baterií 
• Použití v oblastech citlivých na rádiové technologie

V těchto případech se údržba přístupových komponent provádí prostřednic-
tvím USB kabelu.

Pokud jsou komponenty BLE ze systému demontovány nebo resetovány, 
 zůstávají v posledním nastaveném režimu odesílání přes BLE.
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Média Bluetooth On/Off (ilustrační fotografie)

Tato funkce je možná pouze u přístupových komponent G2.1 s podporou BLE.
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3 Kontrolní seznam projektu a 
systémovépožadavky

3.1 Předmluva

Tento dokument je určen k podpoře projektování systémů Xesar 3.1. Obsahuje 
3  části. 

Část1 je kontrolní seznam projektu, ve kterém jsou systematicky vyhledávány 
a  dokumentovány důležité požadavky a data nového systému Xesar 3.1 pro další 
 plánování. 

Část2 popisuje technické systémové požadavky pro systém Xesar 3.1 na PC a pro 
systém Xesar 3.1 na serveru. 

Část3 obsahuje jako přílohu podrobné technické informace o distribučním pohledu a 
systémové komunikaci systému Xesar 3.1.

Tento dokument použijte jako podporu pro plánování vašeho systému 
 Xesar 3.1.

Chcete-li objasnit nezbytnou infrastrukturu IT podle požadavků systému Xesar 3.1, 
obraťte se na vašeho správce IT. 

Máte-li dotazy ohledně kontrolního seznamu projektu nebo systémových 
 požadavků Xesar 3.1, obraťte se na vašeho partnera ze společnosti EVVA 
nebo na technickou podporu společnosti EVVA.
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4 Kontrolní seznam projektu

Název projektu:

Kontaktní osoby:

Projekt:

Telefon:

E-mail:

IT:

Telefon:

E-mail:

Adresa zařízení:

Požadovaný termín dokončení:
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4.1 Systémové požadavky – infrastruktura

Druh zařízení
Podrobný popis systémových požadavků viz 
• Xesar 3.1 - instalace pro jednoho uživatele
• Xesar 3.1 - instalace pro více uživatelů

Jeden uživatel: Windows 10 PRO PC typ:

Více uživatelů: Instalace serveru: 
• Počítač správce: Windows 10 PRO PC typ: 

• Klientský počítač: Typ: 

• Je k dispozici server? Ano / ne

Pokud ano: 
Hardware serveru:

Operační systém serveru: 

Hypervisor, např. VMware: 

(Viz také kapitola „Systémové požadavky pro provoz serveru Xesar 3.1.) 

Je server používán pouze pro Xesar? Ano / ne
Pokud ne:  
Jaké další aplikace kromě softwaru Xesar na serveru ještě běží?
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Typ zařízení

Nové zařízení 

Aktualizace stávající verze systému Xesar: X2.2 X3.0

Před aktualizací na Xesar 3.1 musí být systém aktualizován na verzi Xesar 
2.2 V2.2.38.43 a musí být nainstalovány nejnovější verze firmwaru Xesar 
2.2! Kromě toho musí být provedeny všechny dostupné úkony údržby. 

Je ve stávajícím systému dostupná konfigurace „2 nástěnné čtecí jednotka - 1 řídící 
jednotka“?

Ano Ne

Síť

K dispozici WLAN (požadavek pro synchronizaci tabletu Xesar) 
Název sítě: Heslo: 

LAN k dispozici

Porty jsou konfigurovatelné

(Viz také kapitola „Systémové požadavky sítě“.) 

Backup a zálohování dat jsou definovány a dostupné lokálně (za zálohování 
dat je odpovědný provozovatel / uživatel). 

Požadavky na rozhraní

Je vyžadován přenos dat nebo kontrola ze systému třetích stran

Popis požadavku na rozhraní: 

Specifikace rozhraní systému třetích stran k dispozici

Popis: 
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4.2 Konfigurace zařízení

Požadovaný platební model  
(12 a 36měsíční kredity KeyCredits nelze převést na Xesar 3.1)

Počet kreditů KeyCredits (10 / 50 / 100)  KeyCredit Xesar Lifetime

Počet pracovišť

Počet pracovišť s kódovací stanicí:  
(se správou zařízení a přístupových médií, nutná práva správce PC)

Počet pracovišť bez kódovací stanice: (Pouze správa zařízení)

Počet tabletů Xesar: (pro úkony údržby a konfigurace)

Plánovaný počet dveří (přístupových míst) v konečné fázi  ks  

Elektronické přístupové komponenty

Kování:  ks 

Klika: ks 

Online nástěnná čtecí jednotka: ks 

Offline nástěnná čtecí jednotka: ks 

Cylindrická vložka: ks 

Další komponenty: ks 

Hybridní systém (elektronické komponenty a mechanické cylindrické vložky)

Číslo systému EVVA:

Počet mechanických cylindrických vložek:  ks 
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Plánovaný počet přístupových médií  ks

Karty:  ks 

Přívěsek na klíče:  ks 

Kombinované klíče:   ks 

Stávající mechanické uzamykací systémy
Číslo systému EVVA 
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4.3 Projektování systému

Systém s několika distribuovanými umístěními (víceuživatelská instalace):

Vlastní nebo cizí správa systému: (např. partneři EVVA, poskytovatelé IT 
služeb): 

Umístění serveru: 

Síť uzamykacího systému:  

Plánované budoucí rozšíření systému:

Potřebná podpora projektování: 

Četnost změn přístupových oprávnění:

Vypracování uzamykacích plánů a zadávání přístupových práv:

Kontrola přístupových médií vlastněných uživateli (segmentace cizích médií):

Dodrženy předpisy požární ochrany:

Dodrženy předpisy k nouzovým východům a únikovým cestám:

Dodrženy požadavky na ochranu osobních údajů (např. GDPR):

Dodržena ochrana zaměstnanců:

Údržba a podpora (smlouva o údržbě):
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Ostatní ujednání:
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5 Systémové požadavky pro jedno a  
víceuživatelské instalace

Systém Xesar je možné používat pro jednoho i více uživatelů. Systémové požadavky 
najdete níže.

5.1 Xesar 3.1 - instalace pro jednoho uživatele

Provoz systéme Xesar na PC se nedoporučuje pro nepřetržitý provoz 24/7 a pro 
 použití s  online komponentami (např. online nástěnnou čtecí jednotkou). Pokud PC 
pro systém Xesar není v provozu, online nástěnná čtecí jednotka je v režimu offline a 
 přístupová média se neaktualizují. Provoz přístupového systému je stále zaručen.
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Pro provoz systému Xesar na PC musí být splněny následující minimální požadavky:

• x86-64 kompatibilní procesor (CPU) 1–2jádrový 2,4 GHz nebo vyšší
• Hardwarová podpora virtualizace
• Pracovní paměť (RAM): ≥ 8 GB (s OS); 4 GB volné paměti pro instalaci
• Místo na pevném disku: ≥ 60 GB
• Přímý přístup k internetu bez serveru proxy pro aktivaci kreditů KeyCredits a 

 licencí a pro přístup k autentickému a neupravovanému poskytování softwaru 
 zabezpečeného společností EVVA

• Místní síť LAN s nízkou latencí (ping <10 ms, zpáteční <30 ms);  
WLAN pro synchronizaci tabletu Xesar a přístup k poskytovaným službám

• 1 × USB host 2.0
• 1 × kódovací stanice EVVA se slotem pro administrátorskou kartu a s podporou 

bezkontaktních RFID karet (Mifare Desfire EV1; ISO 14443)
• Klávesnice a myš
• Rozlišení obrazovky: 1920 × 1080 pixelů
• Operační systém: Windows 10/11 Pro 64 bitový
• Prohlížeč kompatibilní s HTML5 / CSS3 s aktivovaným Javascriptem
• Místní síť: 

WLAN (bezdrátová): IEEE.802.11 g, n 
Protokoly:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (s TLS)

Služby poskytované společností EVVA na internetu:

Služba URL: Port Adresy portu

Důvěryhodný 
 registr

https://sfw.evva.com:443 
https://sfw.evva.com:4443

S pevným nastavením

Licenční služba https://license.evva.com:8072 S pevným nastavením

Katalog služeb: Komunikace online nástěnné čtecí jednotky – server 
( backend)
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K dispozici jsou i následující možnosti (prosím kontaktujte technickou kancelář EVVA):

• Provoz správce instalace na virtuálním počítači
• Provoz správce instalace na jiných operačních systémech Windows
• Použití jiných prohlížečů kompatibilních s HTML5/CSS3

5.2 Xesar 3.1 - instalace pro více uživatelů

Víceuživatelská instalace se skládá ze serveru, administrátorského PC s kódovací 
stanicí a administrátorskou kartou a v případě potřeby dalších klientských PC 
s/bez kódovací stanice. Volitelně lze také mobilní zařízení používat prostřednic-
tvím přístupu přes prohlížeč jako klienta bez kódovací stanice. Tablet Xesar se pou-
žívá jako zařízení údržby pro správu systému. Zde najdete přehled různých variant:
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5.2.1 Systémové požadavky pro víceuživatelské instalace

Pro víceuživatelský systém musí být server provozován nepřetržitě 24/7. Musí být 
splněny následující minimální požadavky:
• x86-64 kompatibilní procesor (CPU); alespoň čtyřjádrový ≥ 1,5-2,3 GHz
• Hardwarová podpora virtualizace
• Pracovní paměť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 2 GB místa na Server Software Stack)
• Pevný disk, doporučen SSD: ≥ 40GB (při dimenzování musí být zohledněna veli-

kost systému a plánovaná provozní doba)
• Přímý přístup k internetu bez serveru proxy pro aktivaci kreditů KeyCredits a 

 licencí a pro přístup k autentickému a neupravovanému poskytování softwaru 
 zabezpečeného společností EVVA

• Místní síť LAN s nízkou latencí (ping <10 ms, roundtrip <30 ms)
• WLAN pro synchronizaci tabletu Xesar se serverem
• Možnost přístupu z místní sítě LAN na server k dostupným službám
• Docker Engine 1.12.0+ s podporou API 1.24 (bude nainstalováno během instalace 

softwaru Docker)

5.2.2 Katalog služeb: Správa víceuživatelské instalace 
 systému Xesar 3

Viz část „Komunikace se serverem“ 

• Server – počítač správce
• Server – klientský počítač
• Server – online nástěnná čtecí jednotka

Testované operační systémy

OS Typ OS Verze
Možnost virtuali-

zace

Ubuntu Linux 18.04 / 20.04 LTS Server Ano

Testované Hypervisor

OS Verze Možnost virtualizace

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter Ne

VMWare1 VMWare ESXi 6.x Ne

1 Sběrný optimalizovaný operační systém společnosti VMware doporučujeme pro VMware vSphere ESXi 6.x
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Xesar musí při komunikaci s online komponentami splňovat požadavky v 
 reálném čase. V případě, že Windows Server 2016/ 2019 není k dispozici 
pouze pro software Xesar, je třeba v provozu jako hypervisor dbát na to, aby 
byly trvale přiděleny potřebné prostředky. 

Vzhledem k velkému počtu možných operačních systémů nelze u všech testovat 
 kompatibilitu.

V případě, že se má používat operační systém, který nebyl testován společností EVVA, 
kontaktujte prosím předem odpovědnou technickou kancelář EVVA.

Vzhledem k neustálému vývoji na trhu IT si prosím vyžádejte aktuální seznam 
kompatibility u svého partnera EVVA nebo v technické kanceláři EVVA. 

5.2.3 Systémové požadavky na správcovský počítač s  
 kódovací stanicí a administrátorskou kartou

Pro provoz softwaru Xesar (správce instalace) musí být splněny následující minimální 
požadavky:

• x86-64 kompatibilní procesor (CPU) 1–2jádrový 2,4 GHz nebo vyšší
• Podpora virtualizace
• Pracovní paměť (RAM): ≥ 8 GB (s OS; min. 1 GB místa pro správce instalace a 

správce periferií)
• Místo na pevném disku: ≥ 10 GB
• Přímý přístup k internetu bez serveru proxy pro aktivaci kreditů KeyCredits a 

 licencí a pro přístup k autentickému a neupravovanému poskytování softwaru 
 zabezpečeného společností EVVA

• Místní síť LAN pro přístup ke službám poskytovaných serverem Xesar 3.1
• 1 × USB host 2.0
• 1 × kódovací stanice EVVA s podporou bezkontaktních karet RFID (Mifare Desfire 

EV1; ISO 14443) a se slotem na administrátorskou kartu
• Klávesnice a myš
• Operační systém: Windows 10/11 Pro 64 bitový
• Prohlížeč kompatibilní s HTML5 / CSS3 s aktivovaným Javascriptem
• Klient Docker s podporou rozhraní API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (během 

 instalace Docker bude instalováno na správcovský počítač)
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5.2.4 Katalog služeb: Správa systému Xesar 3 – 
 správcovský počítač – server 

Viz část „Komunikace se serverem“ 

Počítačové operační systémy

OS Verze Prohlížeč
Ověřeno 

společností 
EVVA

Kódovací 
 stanice EVVA

Windows
10 Pro (V 
1511 (sestava 
10586))

Firefox, od verze 97.0.1 
Chrome, od 
 verze 98.0.4758.102  
Edge, od 
 verze 98.0.1106

Ano Ano

K dispozici jsou i následující možnosti (prosím kontaktujte technickou kancelář EVVA):

• Provoz správce instalace na virtuálním počítači na serveru (karta správce je 
připojena prostřednictvím klientského počítače)

• Provoz správce rozhraní na jiných operačních systémech (pouze na dotaz)
• Použití jiného prohlížeče kompatibilního s HTML5/CSS3

5.2.5 Systémové požadavky pro klientský počítač s  
kódovací stanicí bez administrátorské karty

• Pro provoz klientského počítače s kódovací stanicí ve víceuživatelském systému 
musí být splněny následující minimální požadavky:

• x86-64 kompatibilní procesor (CPU) 1–2jádrový 2,4 GHz nebo vyšší
• Pracovní paměť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 512 MB pro aplikaci správce rozhraní, 

1–2 GB pro jeden podporovaný prohlížeč)
• Místo na pevném disku: ≥ 2 GB
• Místní LAN s přístupem ke službám poskytovaným systémem Xesar 3.1
• 1× USB host 2.0
• 1× kódovací stanice EVVA s podporou bezkontaktních karet RFID (Mifare Desfire 

EV1; ISO 14443)
• Klávesnice a myš
• Rozlišení obrazovky 1920 × 1080 pixelů
• Prohlížeč kompatibilní s HTML5 / CSS3 s aktivovaným Javascriptem
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5.2.6 Katalog služeb: Servery a pracoviště ve víceuživatel-
ském systému –  klientský počítač – server

Viz příloha ke kontrolnímu seznamu projektu „Komunikace klientský počítač – server 
(backend)

Operační systémy

OS Verze Prohlížeč
Ověřeno společ-

ností EVVA

Windows
7 Pro, 64bitová 
verze • Firefox, od verze 97.0.1

• Chrome, od 
 verze 98.0.4758.102 

• Edge, od 
 verze 98.0.1106

Ano
Ano
Ano

Windows
8.1 Pro, 64bito-
vá verze

Windows
10 Pro, 64bito-
vá verze

K dispozici jsou i následující možnosti (příp. se obraťte na technickou podporu společ-
nosti EVVA):

• Provoz správce rozhraní na jiných operačních systémech (pouze na dotaz)
• Použití jiného prohlížeče kompatibilního s HTML5/CSS3

5.2.7 Systémové požadavky na klientský počítač bez 
 kódovací stanice ( PC /  tablet /  smartphone)

Pro provoz PC klienta bez kódovací stanice ve víceuživatelském systému musí být 
splněny následující minimální požadavky:

• x86-64 kompatibilní procesor (CPU) 1–2jádrový 2,4 GHz nebo vyšší
• Pracovní paměť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; 1–2 GB pro podporovaný prohlížeč)
• Místo na pevném disku: ≥ 2 GB
• Místní síť LAN pro přístup k dostupným webovým službám serveru Xesar 3.1
• Klávesnice a myš
• Rozlišení obrazovky 1920 × 1080 pixelů
• Prohlížeč kompatibilní s HTML5 / CSS3 s aktivovaným Javascriptem
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5.2.8 Katalog služeb: Servery a pracovní stanice ve víceuži-
vatelském systému

Viz příloha ke kontrolnímu seznamu projektu „Komunikace klientský počítač – server 
(backend)

Operační systémy

OS Verze Prohlížeč
Testováno společ-

ností EVVA

Windows 7 Pro • Firefox, od verze 97.0.1
• Chrome, od 

 verze 98.0.4758.102
• Edge, od 

 verze 98.0.1106

Ano
Ano
Ano

Windows 8.1 Pro

Windows 10 Pro

K dispozici jsou i následující možnosti (příp. se obraťte na technickou podporu společ-
nosti EVVA):

• Srovnatelné prohlížeče na jiném operačním systému (pouze na dotaz)
• Použití jiného prohlížeče kompatibilního s HTML5/CSS3

5.2.9 Systémové požadavky na síť (místní síť a internet)

Místní síť:
• Fast Ethernet 100Base-TX 100 Mbit/s, standardní MTU (1500 bajtů) nebo lepší
• Nízká latence mezi propojenými moduly  

(ping < 10 ms, roundtrip < 30 ms)
• WLAN (bezdrátová): IEEE.802.11 g, n

Protokoly:
• IPv4 
• HTTP/HTTPS (s TLS)
• MQTT (s TLS)
• EVVA NWP (s ochranou při přepravě; online nástěnná čtecí jednotka)
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Služby poskytované společností EVVA na internetu:

Služba URL Konfigurovatelný port

Důvěryhodný re-
gistr

https://sfw.evva.com:443 
https://sfw.evva.com:4443

Ne

Licenční služba https://license.evva.com:8072 Ne

Služby poskytované systémem Xesar 3.1 v místní síti:

Služba URL Co
Konfigu-
rovatelný 

port

Docker Engine tcp://<IP instalace>:2376 Host Ano

Bezpečnostní služba https://<IP instalace>:8200 Instalace Ano

Message Broker mqtts://<IP instalace>:1883
Periferní zařízení, 
 rozhraní

Ano

Správa https://<IP instalace>:8080 Provoz Ano

Online prodejce kom-
ponent

tcp://<IP instalace>:9085 Provoz Ano
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6 Příloha ke kontrolnímu seznamu 
projektu

6.1 Distribuovaný pohled
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6.2 Komunikace se serverem
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1;2 Secure Shell 
(SSH)

LAN/WLAN 22 Konfi-
gurova-
telné

SSH Ano Nastavení a 
konfigurace 
operačního 
systému a 
 softwaru 
 Docker 
 Engine

Docker- 
Machine, 
SSH Client

SSH Service 
(OS)

1;2 Docker-Engine 
API Service

LAN/WLAN 2376 Konfi-
gurova-
telné

HTTPS Ano Nastavení 
kontejneru a 
objemu

Docker- 
Client

Docker- Engine 
( Docker, OS)

1;2 Message 
 Broker

LAN/WLAN 1883 Konfi-
gurova-
telné

MQTTS Ano Asynchronní 
systémové 
rozhraní 
 Xesar

Správce 
 instalace

Message 
 Broker

1;2 Služba zajiš-
ťující správu 
informací o 
zabezpečení

LAN/WLAN 8200 Konfi-
gurova-
telné

HTTPS Ano Úložiště pro 
informace o 
zabezpečení, 
hesla, klíče

Správce 
instalace, 
správa 
 instalací

Vault

3 Docker Trusted 
Registry sfw.
evva.com

WAN 443; 
4443

443; 
4443

HTTPS Ano Poskytování 
podepsaných 
dokumentů 
typu Doc-
ker Image 
a kontrola 
podpisu

Docker- 
Client,  
Docker- 
Engine

Veřejné úlo-
žiště Docker 
Trusted Regi-
stry (dodávka 
zahrnující 
službu Con-
tainer Image)

4 Služba obsta-
rávání licencí 
license.evva.
com

WAN 8072 8072 HTTPS Ano Registrace 
instalace/ 
karty správce 
a načtení 
kódu kreditu 
KeyCredit

Správce 
 instalace 
softwaru 
Xesar

Obstarávání 
licencí
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5 Terminál pro 
kartu správce

USB S pev-
ným 
nasta-
vením

 – ISO 
14443

– Čtení z iden-
tifikačních 
médií/zápis 
do identi-
fikačních 
médií

Správa 
instalací 
prostřed-
nictvím 
správce 
periferních 
zařízení 
(pouze 
při použití 
serveru 
 proxy)

Kódovací 
 stanice

6 Správa insta-
lací prostřed-
nictvím služby 
Frontend Web 
Service

LAN/WLAN 8080 Konfi-
gurova-
telné

HTTPS Ano Služba Web 
Service 
a  dodání 
webové ap-
likace pro 
prohlížeč

Prohlížeč

7 Online obslu-
ha komponent

LAN/WLAN 9081 Konfi-
gurova-
telné

NWP Ano Komunika-
ce se soft-
warem Xesar

Online 
 nástěnná 
čtecí jed-
notka  Xesar

Online  obsluha 
komponent

*) Aplikace:

Počítač správce se správcem instalace Xesar  
1: Spuštění systému  
2: Zastavení systému  
3: Aktualizace systému 
4: Licenční služba (nabíjení kreditů KeyCredit) 
5: s kódovací stanicí pro kartu správce 

Klientský počítač  
5: Kódovací stanice pro identifikační média 
6: Komunikace s prohlížečem v klientském počítači 

Online nástěnná čtecí jednotka  
7: Komunikace s nástěnnou čtecí jednotkou
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6.3 Komunikace mezi klientským počítačem a 
serverem (koncovými zařízeními)
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Správa instalací 
prostřednictvím 
služby Frontend 
Web Service

LAN/WLAN 8080 konfiguro-
vatelné

HTTPS Ano Služba Web Service 
a dodání webové 
aplikace pro pro-
hlížeč

Prohlížeč

Message Broker* LAN/WLAN 1883 konfiguro-
vatelné

MQTTS Ano Asynchronní sys-
témové rozhraní 
Xesar

Správce perifer-
ních zařízení

Kódovací stanice* USB S pev-
ným 
nasta-
vením

– ISO 
14443

– Čtení z identifikač-
ních médií/zápis 
do identifikačních 
médií

Správa instalací 
prostřednictvím 
správce perifer-
ních zařízení 
(pouze při použi-
tí serveru proxy)

* Pouze u klientského počítače s kódovací stanicí

6.4 Komunikace mezi online nástěnnou čtecí jed-
notkou a serverem (koncovými zařízeními)
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Online 
 obsluha 
komponent

LAN/WLAN 9081 konfiguro-
vatelné

NWP Ano Komunikace 
se softwarem 
 Xesar

Online ná-
stěnná čtecí 
jednotka 
 Xesar

Online 
 obsluha 
komponent
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7 Upgrade a aktualizace

Upgrade na verzi Xesar 3.1 je možný pouze u zařízení se systémy Xesar 2.2 a 
Xesar 3.0.

Platí pro firmware a software.

Pro upgrade na verzi Xesar 3.1 platí následující předpoklady:

Software Xesar 
operační systém počítače: Windows 10 Pro

Tablet Xesar 
předpokladem je WLAN

Přístupové komponenty Xesar 
Po instalaci musí být přístupové komponenty aktualizo-
vány novým firmwarem

Nástěnná čtecí jednotka Xesar 
Postup při nastavení „Řídicí jednotka a dvě nástěnné 
čtecí jednotky Xesar“:

 Odmontujte nástěnnou čtecí jednotku Xesar ze 
 systému a uveďte ji do montážního režimu.

 Po instalaci systému Xesar 3.1 zapojte nástěnnou 
čtecí jednotku Xesar do systému.

Administrátorská karta 
Jako administrátorská karta musí být použita karta X2.2



XESAR 3.1 83 / 290

Přístupová média 
Média ze systémů X2.2 musí být po upgradu aktualizo-
vána na online nástěnné čtecí jednotce nebo na kódova-
cí stanici

Kredity KeyCredits 
Platnost a zůstatek kreditů KeyCredits bude převeden.

Kredity KeyCredits Unlimited budou vymazány po 12/36 
měsících.

Systém Xesar 3.1 podporuje následující tablety:

Tablet V2 Xesar (Acer Iconia One 7 (B1-770 a B-730HD) 
Integrované funkce: žádná funkce BLE, možné pouze kabelové připojení

Tablet Xesar Ares BLE 4.2  
Plná funkce, BLE a kabelové připojení
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8 Upgrade z verze systému Xesar 2.2 
na Xesar 3.1

Ovládání softwaru Xesar 3.1 se výrazně liší od ovládání softwaru Xesar 2.2.  
Proto důrazně doporučujeme navštívit před přechodem ze systému Xesar 2.2 
na Xesar 3.1 podrobné školení v naší akademii EVVA. 
Termíny školení vám poskytne podpora EVVA.!

V případě upgradu ze systému Xesar 2.2 na Xesar 3.1 dodržujte následující body:

8.1 Před upgradem

• Systém Xesar 2.2 lze importovat a provozovat pouze v rámci stejného časového 
pásma.

• Stávající administrátorskou kartu vašeho systému Xesar 2.2 můžete nadále použí-
vat.

• Stávající přístupová média lze nadále používat. Musíte je však aktualizovat na 
 kódovací stanici nebo online nástěnné čtecí jednotce.

• Stávající kredity KeyCredits lze používat i nadále.
• Kredity KeyCredits Unlimited (s platností 12 nebo 36 měsíců) nelze u systému 

 Xesar 3.1 již znovu používat!
• Chcete-li zaplatit pouze jednou a kredity používat neomezeně, využijte programu 

KeyCredit Xesar Lifetime!
• Licenci Xesar Lifetime je možné aktivovat teprve po aktualizaci na verzi Xesar 3.1. 
• Proveďte všechny otevřené úkony údržby vašeho systému Xesar 2.2. 
• Z bezpečnostních důvodů vytvořte manuální zálohu vašeho systému Xesar 2.2.
• Vytvořte snímky obrazovky protokolu událostí ze systému Xesar 2.2.  

Údaje protokolu událostí nelze přenést resp. importovat ze systému Xesar 2.2 do 
systému Xesar 3.1. 

• Pokud v systému Xesar 2.2 používáte konfiguraci typu „Dvě nástěnné čtecí jednot-
ky Xesar s řídicí jednotkou“, je nutné tyto nástěnné čtecí jednotky před upgradem 
na systém Xesar 3.0 ze systému demontovat a nastavit do montážního režimu.  
Po upgradu na systém Xesar 3.1 namontujte obě nástěnné čtecí jednotky zpět do 
systému.

• Porty požadované pro Xesar jsou: 8080, 1883, 8200, 9081. Brána firewall nesmí 
blokovat potřebné porty. V případě potřeby lze porty dodatečně změnit. 

• Na vašem tabletu Xesar je nutné odinstalovat stávající aplikaci Údržba Xesar. Nová 
aplikace Údržba Xesar 3.1 musí být po úspěšném upgradu manuálně nainstalo-
vána na tablet Xesar (viz kapitola „Ruční odinstalace a instalace aplikace Údržba 
 Xesar“).

• Je-li do systému Xesar 3.1 importován systém Xesar 2.2 s profilem oprávnění „Ha-
siči“, může nastat situace, že bude vytvořen další profil s oprávněním „Hasiči“. V 
tomto případě je nutné provést manuální odstranění profilu s oprávněním pro hasiče.
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• Po provedení importu systému Xesar 2.2 do systému Xesar 3.1 již nesmí být 
komponenty synchronizovány se systémem Xesar 2.2 a lze pokračovat pouze s 
 Xesar 3.1.

• Po upgradu se pro všechny komponenty vytvoří úkony údržby pro aktualizaci fir-
mwaru. Aktuální firmware komponent pro Xesar 3.1 se přenese do komponent 
 pomocí tabletu Xesar a aktuální aplikace Xesar pro údržbu.

• Tyto úkony údržby proveďte co nejdříve po upgradu k zajištění funkčnosti systému. 

8.2 Pokyny pro upgrade z Xesar 2.2 na Xesar 3.1

 Zastavte systém Xesar 2.2.
 Nainstalujte nový Installation Manager Xesar 3.1 (viz návod k instalaci systému 

Xesar 3.1).
 Vložte administrátorskou kartu vašeho systému Xesar 2.2 do kódovací stanice.
 V nástroji Installation Manager Xesar 3.1 zvolte v části Počítačové systémy mož-

nost „Obnovení/import“
 Načtěte soubor s databází vašeho systému Xesar 2.2 a postupujte podle pokynů. 

Databázový soubor Xesar 2.2 najdete na:  
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<Číslo administrátorské karty>

Po úspěšném upgradu najdete svůj systém v části Počítačové systémy.

Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, obraťte se na vašeho 
 partnera EVVA nebo na technické oddělení EVVA.
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9 Návod k upgradu počítačového  
systému Xesar 3.0 na Xesar 3.1

U systémů Xesar 3.0 na serveru se před aktualizací obraťte na podporu 
 společnosti EVVA

Náhled systémů Xesar na PC: 
Zde se zobrazují a spravují počítačové systémy, které byly nainstalovány pomocí 
 nového nástroje Installation Manager. Počítačové systémy lze z náhledu serverových 
systémů přesunout do náhledu PC systémů.

Náhled systémů Xesar na serveru: 
Zobrazení je stejné jako u nástroje Installation Manager Xesar 3.0. Zde se zobrazují 
systémy, které byly aktualizovány ze systému Xesar 3.0.

9.1 Postup aktualizace na PC:

 Ve stávajícím nástroji Installation Manager vytvořte pomocí manuální zálohy 
 aktuální záložní soubor. 

 Ukončete původní nástroj Installation Manager.
 Nainstalujte nový Installation Manager.
 Administrátorskou kartu vašeho systému Xesar 3.0 vložte do kódovací stanice.

Váš systém Xesar najdete v části Serverové systémy.

 Demontujte systém v náhledu serverových systémů.
 Vraťte se na úvodní stránku nástroje Installation Manager. 
 V náhledu PC systému klikněte na Obnova/import a importujte nejnovější záložní 

soubor systému Xesar 3.0.
 Postupujte podle pokynů k instalaci.

Po úspěšné aktualizaci najdete svůj systém v části Počítačové systémy.
Další správa vašeho systému se provádí pod náhledem PC systémů.
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9.2 Postup aktualizace na tabletu

 Na tabletu Xesar odinstalujte stávající aplikaci Údržba Xesar.

 Po úspěšné aktualizaci nainstalujte novou aplikaci Údržba Xesar 3.1 manuálně 
na tablet Xesar (viz kapitola „Manuální deinstalace a instalace aplikace Údržba 
 Xesar“).

V systému Xesar 3.1 již nebude lokální instalace softwaru Docker potřeba a 
po úspěšné aktualizaci ji lze odinstalovat. 

Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, obraťte se na vašeho 
 partnera EVVA nebo na technické oddělení EVVA.
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10 Návod k instalaci

10.1 Instalace ovladače pro kódovací stanici

Pro provoz kódovací stanice (HID Omnikey 5421) na počítači je nutné mít 
 nainstalovaný ovladač hardwaru HID. 

Pokud máte verzi kódovací stanice HID Omnikey 5422, instalace ovladačů 
není nutná. (V tomto případě pokračujte přímo kapitolou „Programy systému 
Xesar 3.1“.)

Chcete-li nainstalovat ovladač pro kódovací stanici, máte následující možnosti:

• automatické vyhledání ovladačů prostřednictvím systému Windows
• manuální vyhledání ovladače přímo na domovské stránce výrobce

10.1.1 Automatické vyhledávání ovladačů

U systému Windows 10 je kódovací stanice zpravidla detekována automaticky. Při 
 instalaci na PC se zkontroluje připojená kódovací stanice. 

K instalaci ovladače kódovací stanice použijte správce zařízení Windows.

 1. krok:  
Připojte kódovací stanici bez administrátorské karty k USB portu vašeho počítače!

 2. krok:  
Otevřete „Správce zařízení“ z vyhledávacího panelu systému Windows.
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 3. krok:
 Vyhledejte v seznamu čtečky čipových karet. 

Otevřete tuto položku kliknutím myši a vyberte položku začínající na 
 Microsoft .... 

 Klikněte pravým tlačítkem na položku Microsoft… a zvolte Aktualizovat 
ovladač.

 

 4. krok: Potvrďte hlášení  
Vyhledat automaticky aktualizovaný software ovladače.
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 5. krok:  
Ovladač se stáhne a nainstaluje automaticky!

 6. krok:  
Ovladač byl nainstalován. Klikněte na možnost Zavřít.

 

 Používaná čtečka Omnikey 5x21 je nyní uvedena ve správci zařízení.

 

 Instalace ovladače pro kódovací stanici je nyní dokončená. Jako další krok pokra-
čujte kapitolou „Programy systému Xesar 3.1“.
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10.1.2 Manuální vyhledávání ovladačů

Kromě automatického vyhledávání ovladačů existuje možnost stáhnout si správný 
ovladač přímo ze stránky HID Global.

 1. krok: 
Zkontrolujte typ modelu kódovací stanice Omnikey (na zadní straně zařízení 
např.: HID OMNIKEY 5421) a připojte kódovací stanici k počítači.

 2. krok:  
Spusťte v prohlížeči na webové stránce HID Global webovou stránku ovladačů:

  https://www.hidglobal.com/drivers

 

https://www.hidglobal.com/drivers


XESAR 3.1 92 / 290

 3. krok:  
Vyberte váš model (např. HID OMNIKEY 5421)

 

 4. krok:  
Vyberte operační systém Windows 10-64 Bit.

 

 Ve výběru se zobrazí všechny možné ovladače.
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 5. krok:  
Přejděte na ovladač označený jako „SELF-EXTRACTING ARCHIVE“ pro 
 Windows 10-64 bit a klikněte na Stáhnout.

 

 Potvrďte hlášení „Download EULA“ (End User License Agreement), pokud se 
 zobrazí. Začne stahování.

Soubor (možností „Spustit“) můžete otevřít v prohlížeči a spustit instalaci – v 
tomto případě přejděte na 7. krok.

 6. krok:  
Dvakrát klikněte na stažený soubor
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 7. krok:  
Potvrďte hlášení „HID Driver Licence Agreement“

 

 8. krok:  
Otevře se okno „Extrakce ovladače“ - kliknutím na Extrakce nainstalujte ovladač.

 

 Pokud je 8. krok dokončen, ovladač HID je úspěšně nainstalován.
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11 Návod k instalaci na serveru s 
Ubuntu 20.04

V následující části najdete informace ohledně přípravy instalace systému Xesar 3.1 na 
serveru s operačním systémem Ubuntu 20.04. 

Součástí tohoto návodu k instalaci není vytvoření potřebného IT a servero
vého prostředí. Toto musí být zajištěno na straně zákazníka a společnost 
EVVA za ně neodpovídá.

 Zkontrolujte systémové požadavky pro systém Xesar 3.1. Před instalací musíte 
potvrdit, že jsou splněny systémové požadavky pro systém Xesar 3.1 na 
základě kontrolního seznamu projektu a systémové příručky.

Vezměte na zřetel aktuální kontrolní seznam společnosti EVVA:

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

Důrazně doporučujeme provádět instalaci systému Xesar 3.1 pouze v úzké 
spolupráci s příslušným IT administrátorem provozovatele.

11.1 Předpoklady

Pro úspěšnou instalaci systému Xesar 3.1 na serveru s operačním systémem 
 Ubuntu 20.04 LTS musejí být splněny následující předpoklady:

• Klientský počítač WIN 10 PRO s nainstalovaným prostředím Docker.Machine.exe a 
nástrojem Installation Manager

• Server s virtuálním počítačem Ubuntu 20.04
• Splněny systémové požadavky pro Xesar 3.1

11.2 Instalace Ubuntu

Následující pokyny platí pro verze 20.04.

 Stáhněte Ubuntu 20.04

 http://releases.ubuntu.com/

https://www.evva.com/cz-cz/xesar/
http://releases.ubuntu.com/
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Průvodce instalací Ubuntu

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

USB flash disk s možností bootování

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

 Postupujte podle pokynů během instalace

 Po úspěšné instalaci Ubuntu zvolte možnost open ssh server. 

Neníli tato možnost na výběr, lze ji dodatečně nainstalovat pomocí příkazu 
sudo apt install openssh-server v konzole Linux. Neníli ještě nakonfigu
rován příkaz „sudo bez hesla“ (viz níže), bude požadováno heslo uživatele.

 Pro nastavení příkazu sudo bez hesla zadejte v konzole Linux následující příkazy:

 Na výzvu k zadání hesla pro příkaz sudo zadejte příkaz sudo visudo  
(bude požadováno heslo a otevře se soubor /sudoers.d)

 Rolujte až na konec otevřeného souboru a pod poslední řádek zapište příkaz 
username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL :

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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 Uložte soubor (Ctrl+O a následně ENTER)

 Zavřete soubor (Ctrl+X)

 Zkontrolujte, zda příkaz sudo visudo nyní funguje bez požadování hesla. 

 V konzole Linux vytvořte pár klíčů SSH (výchozím šifrováním je RSA) pomocí 
 příkazu ssh-keygen -t ecdsa -b 521 nebo ssh-keygen -t ed25519 

Klíč SSH se ve výchozím nastavení na Linux serveru uloží pod /home/user/.ssh. V 
našem příkladu je uživatelem shqadmin, jehož jsme vytvořili při vytváření instalace 
systému Linux.

V dalším kroku musíte vytvořený veřejný klíč (.pub) páru klíčů v konzole Linux přidat 
k autorizovaným klíčům na Linux serveru. 

 Pomocí první příkazového řádku přejděte do předtím vytvořené složky

 Pomocí druhého řádku připojte klíč:

 cd /home/user/.ssh

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

 Nainstalujte program (např. putty nebo WINSCP) pro bezpečný přenos dat z 
 klienta (fyzický počítač s Win 10 PRO) na server a opačně. V našem příkladu je 
použit WINSCP. 
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Freeware program

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

 Prostřednictvím WINSCP se přihlaste na serveru

 Přenosovým protokolem  je SFTP
 Názvem počítače  je IP adresa serveru (lze ji zjistit v konzole Linux pomocí 

 příkazu ifconfig )
 Port  má číslo 22 (výchozí)
 Uživatel a heslo  odpovídají uživateli a jeho heslu na Linux serveru











 Soukromý klíč id_ecdsa / ed25519 a veřejný klíč id_ecdsa / ed25519.pub 
zkopírujte prostřednictvím WINSCP na klienta.  
(V našem příkladu z /home/shqadmin/.ssh  na serveru do C:/Users/Test10 
 na klienta WIN10 – Test10 je jméno uživatele na našem fyzickém počítači s 
WIN10.)

 

https://winscp.net/eng/download.php
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 Otevřete konzoli Windows 
(pomocí cmd v Hledání, klikněte pravým tlačítkem myši na Spustit jako správce)

 Pomocí příkazu cd C:/Users/Test10 v konzoli Windows přejděte do složky, do 
níž byl uložen soukromý klíč id_rsa (toto se může lišit v závislosti na specifikaci)

11.3 Vytvoření Docker Machine

 V konzoli Windows zadejte příkaz k vytvoření Docker Machine (rovněž ze složky, v 
níž se nachází veřejný klíč)

Příkaz obecně zní:

 docker-machine create --driver generic --generic-ip-address (IP adresa 
serveru) --generic-ssh-key (název veřejného klíče) --generic-ssh-user 
(jméno uživatele vytvořeného pro server Ubuntu) (název docker machine)

Část příkazu Vysvětlení

dockermachine create je obecný příkaz k vytvoření Docker Machine

driver generic je generický ovladač pro instalaci prostředí Docker na 
serveru

genericipaddress je IP adresa serveru

genericsshkey je specifikace použitého veřejného klíče. (Pokud je 
spuštěn ze složky, ve které je uložen. V případě, že se 
jedná o jinou složku, je nutno zadat úplnou cestu.)

genericsshuser je specifikace uživatele ssh (v našem příkladu „shqad
min“). S mezerou následuje název Docker Machine (v 
našem příkladu xs3ubuntu1804)

Celý proces dockermachine create trvá, v závislosti na počítači, 
cca 2 až 10 minut.
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Dojdeli ke zobrazení neočekávané chybové zprávy, můžete proces zrušit za
vřením konzole Windows.  
Následně znovu otevřete konzoli Windows a odstraňte nesprávně vytvoře
né prostředí docker machine pomocí příkazu docker-machine rm „name“ 
(name je přidělený název).  
Příklad: dockermachine rm xs3ubuntu1804

 Poté zadejte příkaz docker-machine --debug create --driver generic 
-- generic-ip-address (IP adresa serveru) --generic-ssh-key (název 
 veřejného klíče) --generic-ssh-user (jméno uživatele vytvořeného pro 
server Ubuntu) (název docker machine) . Pro získání podrobného výpisu 
 chyby použijte příponu debug. 

 V případě chybové zprávy týkající se ssh připojení ještě jednou zkontrolujte 
 uživatele pomocí příkazu sudo bez hesla, resp. místo pro uložení ssh klíčů.

 V případě chybové zprávy týkající se prostředí docker (např. sudo get  docker 
version not found apod.) zkuste nainstalovat Docker v konzole Linux ručně 
 pomocí příkazu sudo apt install docker.io.

 Po úspěšném vytvoření Docker Machine zkontrolujte v konzoli Windows pomocí 
příkazu docker-machine ls, zda Docker Machine také běží.
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11.4 Instalace Xesar 3.1

 Stáhněte si aktuální software Xesar 3.1

  https://www.evva.com/cz-cz/produkty/elektronicke- uzamykaci-
systemy-kontrola-pristupu/xesar/stazeni-softwaru-xesar/

 Připojte kódovací stanici

 Spusťte nástroj Installation Manager

 Zvolte záložku Administrátorská 
karta

 Zvolte požadovanou čtečku karet 

 Nahrajte administrátorskou kartu  

 Kliknutím na tlačítko  načtěte číslo 
administrátorské karty

 















 Zvolte záložku Konfigurace 

 Zvolte Docker Machine 

 Zvolte záložku Instalace

 Pomocí tlačítka „+“ připojte novou 
 instalaci

 Zvolte název , port  a také Docker 
Machine 

https://www.evva.com/cz-cz/produkty/elektronicke-uzamykaci-systemy-kontrola-pristupu/xesar/stazeni-softwaru-xesar/
https://www.evva.com/cz-cz/produkty/elektronicke-uzamykaci-systemy-kontrola-pristupu/xesar/stazeni-softwaru-xesar/
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V případě aktualizace systému Xesar 2.2 zadejte pro import cestu k databázi.  
Poté, co vytváření systému (zařízení) skončilo, můžete systém spustit a uvést 
do provozu (viz systémová příručka). 

11.5 Zálohování dat

Následující data musejí být zálohována:

• Počítač s právy administrátora (Windows 10 PRO fyzické PC).  
[XesarUser] je přitom zástupcem pro uživatele Windows (např. admin), jehož pro
střednictvím byla provedena instalace systému Xesar 3.1

• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar1.0.XX\název systém
• C:System\Users\[XesarUser]\.xesarcs
• C:System\Users\[XesarUser]\.docker
• ssh key

V nástroji Installation Manager lze provádět manuální a automatické záloho
vání dat.

• VM server 

• Snapshot VM po každé větší nebo důležité změně
• Obecně záloha celého oddílu, neboli celého pevného disku, na němž je nain

stalován Xesar VM (např. Ubuntu) – na serverech bývá běžné
• ssh key

• Fyzický server 

• celý pevný disk
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12 Návod k instalaci  
Windows Server 2019 
 Datacenter Hypervisor

Níže naleznete informace o tom, jak připravit instalaci Xesar 3.1 na Windows server 
s verzemi operačního systému Windows Server 2019 Standard nebo Datacenter jako 
Hypervisor. 

Součástí tohoto návodu k instalaci není vytvoření potřebného IT a servero
vého prostředí. Toto musí být zajištěno na straně zákazníka a společnost 
EVVA za ně neodpovídá.

 Zkontrolujte systémové požadavky pro systém Xesar 3.1. Před instalací musíte 
potvrdit, že jsou splněny systémové požadavky pro systém Xesar 3.1 na 
základě kontrolního seznamu projektu a systémové příručky.

Vezměte na zřetel aktuální kontrolní seznam společnosti EVVA:

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

Důrazně doporučujeme provádět instalaci systému Xesar 3.1 pouze v úzké 
spolupráci s příslušným IT administrátorem zákazníka.

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


XESAR 3.1 104 / 290

12.1 Předpoklady

Na fyzickém serveru je nainstalován Microsoft Windows Server 2019, který je nakon
figurován jako Hypervisor. Na tomto je nainstalován virtuální počítač s aktuálním 
serverem Ubuntu LTS, na kterém následně poběží Docker se systémem Xesar 3.1.

Pro úspěšnou instalaci systému Xesar 3.1 na serveru s operačním systémem Windows 
Server 2019 musejí být splněny následující předpoklady:

• Fyzický server s nainstalovaným Windows Server 2019/Datacenter od verze 1607
• Konfigurace jako Hypervisor pro VM (virtuální počítač) pro server Ubuntu LTS pro 

Docker
• Uživatel (zákazník) disponuje knowhow v oblasti Windows serveru a správy sítí
• Uživatel (zákazník) má práva místního správce (administrátora)
• K dispozici je funkční služba DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
• Časové pásmo serveru je nakonfigurováno jako UTC (Coordinated Universal Time)
• K dispozici je podpora technologie HyperV a virtuální přepínač s možností připo

jení a přístupu k internetu
• K dispozici je přístup k internetu (Docker Trusted Registry se službami Notary 

Service a License service, port 443, 4443, 8072)
• Může být vyžadováno nainstalování ovladače pro kódovací stanici (HID Omnikey 

5422 je většinou rozpoznán automaticky)

Z důvodu dostupnosti zdrojů ve spojení se systémem Windows Server dopo
ručujeme pro fyzický server 16 GB (min. 8 GB). Pro VM jsou zapotřebí ales
poň 4 GB paměti.  
Zásadně platí: čím je systém rozsáhlejší a čím větší je počet lidí resp. provoz 
a počet online nástěnných čteček, tím více paměti musí být k dispozici.
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12.2 Nastavení Ubuntu

Na výzvu k zadání hesla pro příkaz sudo zadejte  příkaz sudo visudo 

 Na konec souboru, který se nyní otevřel, připojte následující řádek: 
user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

 Nahraďte podtrženou oblast jménem uživatele zadaným během instalace

 Uložte soubor (Ctrl+O a následně ENTER)

 Zavřete soubor (Ctrl+X)
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 Vytvořte pár klíčů SSH pomocí příkazu ssh-keygen Jméno a heslo mohou zůstat 
prázdné – potvrďte pomocí ENTER


 Přidejte veřejný klíč SSH k autorizovaným klíčům:

 cd /home/user/.ssh/

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

 Nahraďte podtrženou oblast jménem uživatele zadaným během instalace 

12.3 Instalace aktualizací Ubuntu

Nejnovější aktualizace stahujte a instalujte a následně restartujte pomocí následují
cích příkazů:

 sudo apt-get update

 sudo apt-get upgrade

 sudo apt-get dist-upgrade

 sudo apt-get autoremove

 sudo reboot now
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12.4 Nastavení PC správce systému Windows 10 Pro

 Stáhněte a nainstalujte WINSCP (Windows Secure Copy) pro přenos klíče SSH

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

 Spuštění WINSCP 
K němu potřebujete název počítače, port, uživatelské jméno a heslo dříve vytvo
řeného Ubuntu serveru.

 Zobrazte skryté soubory a složky ve WINSCP (Ctrl+Alt+H)

 Přejděte do složky na místním počítači s Windows (na levé straně ). 

 Na pravé straně  přejděte do složky „.ssh“ na Ubuntu serveru

 Zvolte soubory „id_rsa“ a „id_rsa.pub“  

 Klikněte na Stáhnout  pro stažení zvolených souborů na počítač s Windows.









 Následně stáhněte a nainstalujte aktuální verzi Docker CE

 https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/ 

 Restartujte počítač s Windows

https://winscp.net/eng/download.php
https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/
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 Zkontrolujte instalaci.

Docker Machine vytvoříte v prostředí PowerShell nebo konzoli Windows pomocí násle
dujících příkazů:

 cd „C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys“ docker-machine 
create --driver generic --generic-ip-address 192.168.1.10 --generic- ssh-
key id_rsa --generic-ssh-user user xesar3ubuntu180402

• Nahraďte C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys cestou k umís
tění, do něhož jste dříve zkopírovali soubory pomocí WINSCP

• 192.168.1.10 je IP adresa Ubuntu serveru, která byla staticky přidělena 
 během instalace

• user je uživatelské jméno Ubuntu serveru, které bylo vytvořeno během insta
lace

• xesar3ubuntu180402 je název, který má získat Docker Machine
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 Pomocí příkazu docker-machine ls zkontrolujte, zda Docker Machine běží

 Připojte kódovací stanici prostřednictvím USB portu ke svému počítači s právy 
administrátora 

 Zasuňte administrátorskou kartu do kartového slotu kódovací stanice.

12.5 Instalace Xesar 3.1

 Stáhněte si aktuální software Xesar 3.1

  https://www.evva.com/cz-cz/produkty/elektronicke- uzamykaci-
systemy-kontrola-pristupu/xesar/software-xesar-ke-stazeni/

 Spusťte nástroj Installation Manager

 Zvolte záložku AdminCard

 Nahrajte čtečku karet 

 Nahrajte administrátorskou kartu  

 Potvrďte zadání 

 







 Zvolte záložku Konfigurace 

 Zvolte verzi softwaru Xesar  

 Zvolte dříve vytvořený Docker 
 Machine 

 Potvrďte zadání 







https://www.evva.com/at-de/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/xesar-soft
https://www.evva.com/at-de/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/xesar-soft
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 Zvolte záložku Instalace

 Pomocí tlačítka „+“  přidejte nový systém (zařízení)



 Vyplňte všechny údaje 

 Zvolte Docker Machine  

 Nastavte automatické zálohování  
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Dojde k vytvoření systému (zařízení)  (zobrazí se důležité informace o instalaci).

Důležité údaje o systému jsou na výstupu zapsány v dokumentu „Informace o 
 instalaci“.

Důležité: 
Bez těchto údajů nelze systém v případě chyby obnovit. Dokument „Informace 
o instalaci“ si vytiskněte a uschovejte si ho na bezpečném místě. 
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 Zvolte požadovaný systém (zařízení) 

 Začněte kliknutím na symbol šipky 



 Přihlaste se pomocí přihlašovacích údajů, které jste obdrželi v dokumentu „Infor
mace o instalaci“ (admin / heslo) 

 Klikněte na symbol šipky 





Nyní se dostanete na ovládací panel Xesar 3.1 a může tento systém ovládat.
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13 Manuální instalace a deinstalace 
aplikace Údržba Xesar

(Upgrade ze systému Xesar 2.2 na Xesar 3.1)

Při upgradu ze systému Xesar 2.2 nebo 3.0 na Xesar 3.1 je nutné na tabletu ma-
nuálně odinstalovat starou aplikaci údržby a nainstalovat novou aplikaci pro údržbu 
 Xesar 3.1.

 Spusťte tablet Xesar a proveďte následující kroky:

  1. Krok: 
Klikněte na možnost Nastavení  v hlavní nabídce

 



XESAR 3.1 114 / 290

  2. Krok: 
Klikněte na možnost Aplikace .

 

 3. krok:  
Odinstalujte  aplikaci Údržba Xesar. 

 

 4. krok:  
Klikněte na možnost OK .
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 5. krok:  
Otevřete správce souborů vašeho tabletu Xesar .

 

 6. krok:  
Klikněte na složku Download a odstraňte z ní soubor .apk .
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 7. krok:  
Na ovládacím panelu Xesar klikněte na panel Support.

 

 

 8. krok:  
Stáhněte tablet Xesar: 
Stáhněte si nejnovější aplikaci Xesar pro údržbu v části Aktualizace. 
Klikněte na Stáhnout pro tablet aplikaci Xesar pro údržbu .

 

 9. krok:  
Připojte tablet Xesar pomocí USB kabelu k počítači a přetáhněte myší soubor do 
správce souborů vašeho tabletu Xesar.
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 10. krok:  
Kliknutím na soubor .apk  nainstalujete aplikaci Xesar do svého tabletu Xesar.

 

 Klikněte na možnost Instalovat .

 

 11. krok:  
Spusťte aplikaci Údržba Xesar a připojte tablet k softwaru Xesar. Viz kapitola 
„ Propojení tabletu se softwarem Xesar“.
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14 Vytvoření systémů Xesar na PC

14.1 Požadavky na instalaci

K vytvoření systémů Xesar na PC je zapotřebí počítač s operačním systé-
mem Windows 10 Pro, Enterprise nebo Education. V těchto verzích systému 
 Windows je již Hyper-V integrován.

14.2 Hyper-V

  https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on- 
windows/quick-start/enable-hyper-v

Hyper-V se detekuje a aktivuje při spuštění nástroje Installation Manager.

Hyper-V je ve Windows integrováno jako volitelná funkce. Neexistuje stažení 
aplikace Hyper-V.

 Zkontrolujte požadavky:
• Windows 10 Enterprise, Pro nebo Education
• 64bitový procesor se SLAT (Second Level Address Translation)
• Podpora CPU pro VM Monitor Mode Extension (VT-c na Intel-CPUs)
• Alespoň 8 GB RAM, z toho 4 GB volné paměti pro instalaci

Funkci Hyper-V nelze instalovat v systému Windows 10 Home.

Další informace a odstraňování problémů naleznete na 

 https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper- v-
on-windows/reference/hyper-v-requirements

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
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14.3 Programy pro vytváření a správu systémů Xesar

K vytváření a správě systémů Xesar potřebujete následující programy:

14.3.1 Installation Manager

Pomocí nástroje Installation Manager můžete spravovat jeden nebo více systémů. 
Dále se provedou nastavení systému Xesar. 

Lze provést následující úkony:

• Snadné vytváření systémů Xesar na PC nebo na serveru
• Spuštění a zastavení systému
• Správa administrátorské karty 
• Provedení aktualizace
• Správa většího počtu systémů. 
• Využití KeyCredits a KeyCredit Xesar Lifetime 
• Nastavení možností zálohy systému
• Výměna vadných administrátorských karet
• Nastavení portů systému

14.3.2 Periphery Manager

U jednouživatelského systému je kódovací stanice spravována v nástro-
ji  Installation Manager. Není nutná žádná další instalace nástroje Periphery 
 Manager.

Periphery Manager umožňuje provoz kódovací stanice na PC administrátora a na 
 klientských počítačích u více zařízení.

Periphery Manager lze stáhnout v Software Xesar > Podpora > Aktuali-
zace.
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14.3.3 Software Xesar

Software Xesar je aplikace, která je stáhnutá z nástroje Installation Manager a spuš-
těna v prohlížeči. Pomocí softwaru Xesar lze na ovládacím panelu spravovat  systém, 
který byl spuštěn v nástroji Installation Manager.

Aktuální verzi nástroje Installation Manager si můžete stáhnout na webových strán-
kách společnosti EVVA na kartě Software.
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 Vyplňte formulář „Stažení softwaru Xesar“ a odešlete jej.
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Na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři „Stažení softwaru Xesar“ obdržíte 
e-mail s časově omezeným odkazem ke stažení.

 Stáhněte si aktuální verzi nástroje Installation Manager.
 Spusťte soubor *.msi.

Installation Manager se nainstaluje automaticky a vytvoří zástupce programu v 
 nabídce Start a na ploše.

 Kliknutím na jednoho ze zástupců spusťte nástroj Installation Manager.
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14.4 Spuštění nástroje Installation Manager

 Kliknutím na jednoho ze zástupců spusťte nástroj Installation Manager.

Úvodní okno „Vítejte v systému Xesar!“ obsahuje seskupení do „Systémů Xesar na 
PC“  a „Systémů Xesar na serveru“ .
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14.4.1 Vytvoření systému Xesar na PC

 Kliknutím na tlačítko Vytvořit systém vytvoříte na PC nový systém Xesar.

Nyní vás krok za krokem provedeme tímto procesem.

 1. krok: 
Kontrola kapacity PC.

 

Systémové požadavky, které mají být k dispozici, naleznete v kapitole 
„ Systémové požadavky“ nebo v kontrolním seznamu projektu.
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Automaticky jsou testovány následující požadavky:

• Hyper-V je nainstalován a aktivován na PC.
• Je připojena kódovací stanice a je vložena nová a platná administrátorská 

 karta.
• Autorizace sítě zkontroluje, zda byl produkt Installation Manager nainstalován 

na fyzický disk a ne na síťovou jednotku.
• Porty požadované pro Xesar jsou volné a dostupné.
• Server EVVA je dostupný přes internet. To je nutné např. pro kontrolu seznamu 

dostupných aktualizací.

Pokud nejsou splněny všechny požadavky nutné k instalaci, zobrazí se chybová 
hlášení s návrhy řešení. 

 Pokuste se problém vyřešit podle pokynů a klikněte na Znovu zkontrolovat.

Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se prosím na svého partnera EVVA nebo 
na technickou kancelář společnosti EVVA.
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Když jsou všechny požadavky úspěšně zkontrolovány, pokračujte kliknutím na 
Další.

 2. krok: 
Vložte data systému a požadovaná nastavení zálohy do zadaných polí.

 

Je možné vybrat více možností zálohy.
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Aby se předešlo ztrátě dat v případě problému hardwaru, záložní data by neměla 
být ukládána na sdílené disky softwaru Xesar.

Když vyberete cestu zálohování na jednotce nástroje Installation Manager, zobrazí 
se zpráva „Jste si jisti?“.

Klikněte na Zrušit, vraťte se a zadejte novou cestu zálohování. Kliknutím na 
 Přeskočit varování ignorujete.
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 3. krok: 
Vytvoření systému

Pokud nebude během instalace dostatek volné paměti (alespoň 2 GB), 
 zobrazí se následující chybová zpráva.
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14.4.2 Bezpečnostní list systému

Po úspěšné instalaci systému se vygeneruje bezpečnostní list systému s důležitými 
informacemi o systému a automaticky se zobrazí ve formátu PDF.

Obsahuje uživatelská hesla pro přihlášení správce systému (viz níže) a správce 
( admin).
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Bezpečnostní list systému můžete také otevřít kliknutím na tlačítko Otevřít 
bezpečnostní list systému (PDF).

Vytiskněte si bezpečnostní list systému. Tisk potvrďte zde a uložte jej na 
 bezpečném místě. 

V případě ztráty nebo poškození administrátorské karty jsou informace na 
bezpečnostním listu systému jedinou možností pro další provoz systému.

Společnost EVVA nemůže provést obnovení dat, pokud bezpečnostní list 
 systému s informacemi o systému chybí!

 Pro spuštění systému klikněte na Další.  
(může trvat i několik minut, než se systém spustí.)
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 Klikněte na tlačítko Ovládací panel – budete přesměrováni na přihlášení do 
správy systému.

 Klikněte na tlačítko Konfigurovat – přejdete na konfigurační stránku systému. 
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 Zde vidíte přehled všech důležitých nastavení systému.
V případě potřeby lze provést změny relevantní pro systém.

Tím je instalace systému dokončena.

 Klikněte na tlačítko Zpět na začátek – dostanete se na úvodní stránku nástroje 
Installation Manager. 
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15 Úvodní stránka nástroje Installa
tion Manager



















Funkce úvodní stránky nástroje Installation Manager:
• Zobrazení verze nástroje Installation Manager
• Počítačové systémy:

• Název systému 
• Tlačítko Konfigurace  na konfigurační stránku systému.
• Tlačítko Start / Stop  pro spuštění nebo zastavení vybraného systému.
• Tlačítko Ovládací panel  pro přihlašovací stránku systému
• Tlačítko Vytvořit systém  spustí instalaci nového systému.
• Tlačítko Obnovení / import : Obnovení systému pomocí záložního souboru 

nebo aktualizace stávajícího systému Xesar 2.2.
• Systémy Xesar na serveru:

• Tlačítko k náhledu systémů Xesar na serveru a systému Xesar-3.0 po aktuali-
zaci na 3.1 (viz kapitola „Systémy Xesar na serveru“) .

• Tlačítko Zkontrolovat aktualizaci: Po aktualizaci nástroje Installation Manager a 
softwaru Xesar proveďte kontrolu. Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se .  
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Kliknutím na tlačítko přejdete na aktualizační stránku.
• Datum posledního ověření aktualizace . 

• Nastavení a podpora  (pouze pro PC systémy):
• Automatický start: Automatický start nástroje Installation Manager po spuštění 

PC je možné aktivovat nebo deaktivovat.
• Nastavení Proxy: V případě potřeby lze zde provést nastavení Proxy.
• Informace o podpoře: Generování datového souboru pro lepší analýzu chyb za 

podpory EVVA v případě chyby.

15.1 Konfigurace systému





























Funkce konfigurační stránky systému:
• Název systému 
• Administrátorská karta : Číslo administrátorské karty
• Interní číslo systému 
• Stav systému : 

• Systém běží
• Systém zastaven
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• Záloha : 
• Datum posledního zálohování
• Tlačítko Nastavit  pro nastavení času zálohování systému.

• KeyCredits : 
• Počet dostupných kusů KeyCredits nebo zobrazení symbolu nekonečna ∞.
• Tlačítko Nabít  pro nabití KeyCredits.

• Kódovací stanice : Výběr kódovací stanice pro správu přístupových médií 
• Porty : Nastavení portů, pokud jsou obsazeny standardní porty (možné pouze při 

zastaveném systému).
• Verze softwaru Xesar 

• Tlačítko Vyměnit administrátorskou kartu : Výměna při vadné administ-
rátorské kartě.

• Tlačítko Smazat systém : Smazání systému Xesar z počítače (možné pouze 
při zastaveném systému).

• Tlačítko Zpět na začátek : Zpět na úvodní stránku nástroje Installation 
 Manager.

• Tlačítko Ovládací panel : Pro přihlášení systému v prohlížeči.

15.1.1 Nastavení zálohy





• Cesta k záloze : 
 Zadejte požadovanou cestu pro zálohování vašeho systému. 
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Jednotka by neměla být identická se systémovou jednotkou.

• Možnost nastavení automatického zálohování: 
• Zálohování při spuštění systému.
• Zálohování při vypnutí systému (doporučeno).
• Zálohování denně v definovaný čas.

• Tlačítko Spustit zálohování ručně : Manuální zálohu lze vytvořit kdykoliv.

Záložní soubory naleznete pod zadanou cestou k záloze.

15.1.2 Dobíjení KeyCredits

Za vytváření a změny přístupových oprávnění přístupových médií se účtují KeyCredits.

Pro správu systémů jsou k dispozici 2 licenční modely:
• Počet Xesar KeyCredits
• KeyCredit Xesar-Lifetime

 Zadejte kód pro nabití KeyCredits do zadávacího pole a klikněte na Nabít 
 KeyCredits.

V případě množství KeyCredits se kredit na konfigurační stránce v nástroji Installation 
Manager nebo na ovládacím panelu systému zvýší o odpovídající hodnotu. Z tohoto 
kreditu se odečtou KeyCredits použité pro vytvoření autorizací a provedení změn.

U KeyCredits Xesar Lifetime se zobrazí symbol nekonečna. K vytváření přístupových 
oprávnění a změn nejsou potřebné žádné další KeyCredits.

Pro dobití KeyCredits je nutné spustit systém a připojit se k serveru EVVA 
přes internet.
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15.1.3 Nastavení portů (manuální nastavení)

Při vytvoření systému se automaticky nastaví standardní porty požadované pro Xesar. 
Pokud tyto porty nejsou v systémové síti volné, lze zde porty zadat manuálně.

Chcete -li porty nastavit manuálně, musí být systém zastaven.

 Do vstupních polí zadejte adresy portů a klikněte na Uložit.
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15.1.4 Výměna administrátorské karty

V případě poruchy nebo ztráty administrátorské karty systému je možné ji vyměnit za 
novou.

 Za tímto účelem klikněte na konfigurační stránce na Vyměnit administrátorskou 
kartu a postupujte podle pokynů.

 

15.1.5 Smazat systém

 Chcete -li systém smazat, klikněte na Smazat.

Před smazáním musí být systém zastaven.
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15.2 Spuštění stávajícího systému

 Spusťte nástroj Installation Manager kliknutím na ikonu  na ploše.

Installation Manager provede automatickou kontrolu systému, aby zjistil, zda byly 
splněny všechny požadavky nezbytné pro spuštění systému.

15.2.1 Spuštění systému s vloženou administrátorskou 
 kartou

 Systém spusťte kliknutím na tlačítko Start. 

Následuje kontrola administrátorské karty. Je-li vložena správná administrátorská 
karta, systém se spustí.
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 Poté, co se systém úspěšně spustí, stiskněte tlačítko Ovládací panel pro přístup 
do přihlášení ke správě systému.
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15.2.2 Spuštění systému bez administrátorské karty

Pokud není vložena žádná administrátorská karta nebo je vložena nesprávná adminis-
trátorská karta pro systém, zobrazí se následující chybová zpráva:

 Vložte správnou administrátorskou kartu s příslušným číslem administrátorské 
karty do kódovací stanice a 

 tento systém spusťte.
Nebo alternativně

 Zadejte systémový klíč a 
 tento systém spusťte.

Systémový klíč naleznete na bezpečnostním listu systému.

Systém lze spustit pouze pomocí systémového klíče.  
Změny na konfigurační stránce systému lze provádět pouze se zasunutou 
 administrátorskou kartou.
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15.3 Nastavení a podpora

Nastavení provedená v části „Nastavení a podpora“ platí pouze pro systémy 
Xesar na PC.
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15.3.1 Automatický start 

Je -li aktivována funkce automatického spuštění, automaticky se po restartu počítače 
restartuje i Installation Manager a běžící systém. 

Pokud ve svém systému Xesar na PC používáte online nástěnné čtečky, akti-
vujte automatické spuštění.

15.3.2 Nastavení Proxy

V nastavení Proxy lze v případě potřeby provést odpovídající nastavení. 
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• Použití Proxy serveru  aktivovat nebo deaktivovat
• Název DNS / IP adresa  serveru Proxy
• Port : Port serveru Proxy
• Uživatelské jméno : Uživatelské jméno serveru Proxy
• Heslo : Uživatelské heslo serveru Proxy

15.4 Obnovení / import

Obnovení nebo import systému vyžadují následující situace:

• Obnovení po chybě hardwaru nebo softwaru. 
• Přenos na nový hardware.
• Aktualizace staršího systému.

Pro upgrade nebo přenos systému je důležité, abyste před Obnovením 
/ importem vytvořili aktuální záložní soubor. Zálohování lze provést 
 ručním zálohováním.

Systém, který má být obnoven, NESMÍ již existovat v nástroji Installation 
Manager.

K úspěšnému obnovení/importu systému jsou potřebné následující komponenty: 

• Co nejaktuálnější záložní soubor systému.
• Administrátorská karta importovaného systému musí být zasunuta do kódovací 

stanice.
• Všechny systémy v nástroji Installation Manager musí být zastaveny.
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 Vyberte záložní soubor potřebný k obnovení nebo importu.
 Klikněte na Importovat a postupujte podle pokynů.

15.5 Aktualizace nástroje Installation Manager a 
systémů

Installation Manager a systémy se aktualizují zvlášť.

Aktualizace nástroje Installation Manager a systému se provádějí v nástroji 
 Insta llation Manager.
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: Pokud jsou k dispozici aktualizace, upozornění se zvýrazní. 

 Pokud kliknete na Dostupné aktualizace, zobrazí se stránka s možnými aktuali-
zacemi. 
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 Pro aktualizaci postupujte podle pokynů
 



 Na aktualizační stránce se zobrazují všechny dostupné aktualizace pro nástroj 
 Installation Manager a stávající systémy.

 Odkaz „Release Notes“  vás zavede k popisu novinek daných aktualizací. 

 Nejprve proveďte aktualizaci nástroje Installation Manager. 
 Poté proveďte aktualizaci příslušného systému.

 



Ověřit aktualizaci: Pokud se nezobrazují žádné aktualizace, kliknutím na odkaz 
zkontrolujte, zda jsou k dispozici nové aktualizace.

Zobrazí se datum posledního prověření aktualizace .

Aby bylo možné přijímat aktualizace, musí být počítač připojen k serveru 
EVVA přes internet.
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15.5.1 Aktualizace nástroje Installation Manager

 Na stránce „Aktualizace“ klikněte na tlačítko Aktualizovat Installation 
 Manager.

 

Před aktualizací nástroje Installation Manager je zkontrolováno, zda lze verzi 
 stávajícího systému aktualizovat pomocí nového nástroje Installation Manager. 

Pokud je systém připraven k aktualizaci nástroje Installation Manager, zobrazí se 
to ve sloupci „Nová verze“.

 Klikněte na tlačítko Aktualizovat Installation Manager.
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15.5.2 Aktualizace systémů

Aktualizace systému se zobrazují na stránce systému ve sloupci „Nová verze“.

 Klikněte na tlačítko příslušné verze.
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Před aktualizací se kontrolují všechny potřebné požadavky a nastavení.

 Když jsou splněny všechny požadavky, klikněte na Spustit aktualizaci a postu-
pujte podle pokynů.

Před aktualizací systému musí být všechny tablety registrované v systému 
odhlášeny na příslušném tabletu. 

Před aktualizací systému se provede záloha. K tomu je nutné spustit systém.
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 Klikněte na Spustit aktualizaci, systém se aktualizuje.

Po úspěšné aktualizaci se na konfigurační stránce systému zobrazí aktuální číslo 
verze.



XESAR 3.1 152 / 290

15.6 Správa více systémů na jednom PC

V nástroji Installation Manager lze spravovat více systémů.

Může být spuštěn pouze jeden systém. 

 Chcete -li vytvořit další systém, klikněte na tlačítko Vytvořit systém a postupujte 
podle pokynů.
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15.7 Správa spuštěného systému

 Pokud kliknete na tlačítko Ovládací panel , budete přesměrováni na přihlášení 
do systému v prohlížeči.

 

 Přihlaste se pomocí uživatelského jména admin jako správce systému s přísluš-
ným heslem z bezpečnostního listu systému. 

Po přihlášení jako admin můžete na panelu „Uživatel“ změnit heslo a vytvořit další 
uživatele.

Správce systému (su): může měnit pouze uživatelská hesla.
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16 Systémy Xesar na serveru

16.1 Požadavky na instalaci

Před zahájením instalace systému Xesar je nutné na příslušný počítač systému 
(Windows 10 Pro) nainstalovat software Docker a ovladač pro kódovací stanici 
(viz kapitola „Instalace softwaru Docker).

16.2 Programy pro instalaci a správu

Pro vytváření a správu systémů Xesar na serveru potřebujete následující programy:

16.2.1 Installation Manager

Pomocí nástroje Installation Manager můžete spravovat jeden nebo více systémů. 
Dále se provedou nastavení systému Xesar. 

Lze provést následující úkony:

• Snadné vytváření systémů Xesar na PC nebo na serveru
• Spuštění a zastavení systému
• Správa administrátorské karty 
• Provedení aktualizace
• Správa většího počtu systémů. 
• Nabití KreyCredits a KeyCredits Xesar Lifetime 
• Nastavení automatických záloh spuštěného systému
• Výměna vadných administrátorských karet
• Nastavení portů systému

16.2.2 Periphery Manager

Periphery Manager umožňuje provoz kódovací stanice na počítači správce a na klient-
ských počítačích u systému Xesar na serveru (víceuživatelský systém).

Periphery Manager lze stáhnout v Software Xesar > Podpora > 
 Aktualizace.
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16.2.3 Software Xesar

Software Xesar je aplikace, která je stáhnutá z nástroje Installation Manager a spuš-
těna v prohlížeči. Pomocí softwaru Xesar lze na ovládacím panelu spravovat systém, 
který byl spuštěn v nástroji Installation Manager. 

Aktuální verzi nástroje Installation Manager si můžete stáhnout na webových strán-
kách společnosti EVVA na kartě Software.
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 Vyplňte formulář „Stažení softwaru Xesar“ a odešlete jej.
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Na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři „Stažení softwaru Xesar“ obdržíte e-mail 
s časově omezeným odkazem ke stažení.

 Stáhněte si aktuální software Xesar do počítače.
 Dvojitým kliknutím otevřete soubor *.msi.

Nainstaluje se Installation Manager a vytvoří se zástupce na ploše v nabídce Start.

 Kliknutím na jednoho ze zástupců spustíte nástroj Installation Manager.
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16.3 Postup instalace

 Spusťte soubor EXE nástroje Installation Manager.

Okno „Vítejte v systému Xesar!“ s volbou instalace systému Xesar na PC, resp. 
 serveru:
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16.3.1 Instalace systému Xesar na serveru

 Pokud kliknete na tlačítko Spravovat serverové systémy, dostanete se do 
 zobrazení pro správu systémů na serveru.

Při aktualizaci na nového správce instalací se stávající systémy Xesar na 
serveru automaticky importují do administračního zobrazení systémů Xesar.

Správa systémů Xesar na serveru se provádí podle níže uvedeného návodu.
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1.1 Spuštění a zastavení Systémy Xesar na serveru

	 Klikněte	na	odkaz	(server)	od	Vašeho	správce		
nebo	
	 Ve	správci	instalace	softwaru	Xesar	nebo	ve	správci	periferních	zařízení	Xesar	
klikněte	na	symbol	Přejít  

Před	vypnutím	klientského	počítače	správce	periferních	zařízení	Xesar	ukon-
čete	(je	to	důležité	pro	kódovací	stanici).

	 Kliknutím	na	symbol	Stop 	ukončíte	propojení	mezi	správcem	periferních	zaří-
zení	Xesar	a	prohlížečem.

	 Kliknutím	pravým	tlačítkem	myši	na	symbol	Ukončit 	správce	periferních	zaří-
zení	Xesar	ukončíte.

	 Symbol	správce	periferních	zařízení	Xesar	 	najdete	na	panelu	nástrojů.

Pokud	kliknete	na	symbol	x	v	okně	programu,	správce	periferních	zařízení	
Xesar	se	neukončí.

Pokud	správce	periferních	zařízení	Xesar	neukončíte	správně,	může	při	příš-
tím	spuštění	správce	periferních	zařízení	Xesar	dojít	k	chybě.	V	tomto	případě	
je	nutné	správce	periferních	zařízení	Xesar	znovu	nastavit.
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17 Uvedení softwaru Xesar do 
 provozu

1. krok

2. krok

3. krok

4. krok

17.1 Obecné informace o uvedení do provozu

Nová nastavení a změny musíte před opuštěním příslušné stránky uložit. Jestliže tak 
neučiníte, zůstanou zachována původní nastavení.

Klikněte na symbol csv nebo xlsx. Všechny seznamy lze exportovat a vytisknout jako 
soubor .csv nebo .xlsx. Jako původ souboru je nutné použít 65001: Musí být použit 
kód Unicode (UTF-8).

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.

Pokud kliknete na symbol ?, zobrazí se příslušný text nápovědy.

Dvojitým kliknutím na pravidlo sloupce se šířka sloupce přizpůsobí záhlaví sloupce.

Výsledek upraveného seznamu závisí počtu sloupců a nastavení zobrazování na obra-
zovce.
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17.2 Nastavení

17.2.1 Nastavení zabezpečení

17.2.2 Doba platnosti a oprávnění přístupových médií

Začátek Časový interval oprávnění Konec

Standardní doba platnosti pří-
stupového média

Standardní doba platnosti přístupového 
média

Prodloužení doby 
platnosti 

Prodloužení doby 
platnosti 

    Nejdřívější možná aktualizace 
    Nejpozdější možná aktualizace 
    Nejdřívější možná aktualizace 
    Nejpozdější možná aktualizace
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Standardní doba platnosti přístupového média:

Standardní doba platnosti je předem nastavená doba, po kterou je přístupové médi-
um platné po jeho aktualizaci na kódovací stanici nebo na online nástěnné čtecí jed-
notce Xesar.

Standardní dobu platnosti lze individuálně nastavit při vydání přístupového média. 
Pokud standardní doba platnosti vypršela, přístupové médium pozbývá platnosti a 
může být nutné jej aktualizovat na kódovací stanici nebo na nástěnné online čtecí 
jednotce Xesar. 
Čím kratší je standardní doba platnosti, tím je systém bezpečnější, protože přístupové 
médium se stane neplatným dříve.

Doporučená doba trvání platnosti činí 14 dnů.

Maximální nastavitelná doba trvání platnosti činí 7300 dnů (asi 20 let).

Hranice prodloužení doby platnosti:

Hranice prodloužení doby platnosti definuje časové období, ve kterém se prodlouží 
doba platnosti přístupového média na kódovací stanici nebo na online nástěnné čtecí 
jednotce Xesar.

Standardní doba trvání nároku u náhradních médií:

Standardní doba trvání nároku na náhradní média je ve výchozím nastavení systé-
mu 72 hodin. Standardní dobu trvání nároku lze individuálně nastavit při vydávání 
náhrad ních médií (viz kapitola Přístupová média).

Automatické odhlášení uživatele:

Po uplynutí nastaveného času v hodinách je uživatel (např. příjemce, správce nebo 
technik údržby) z bezpečnostních důvodů automaticky ze svého účtu (uživatelské 
jméno a přihlášené) odhlášen. Pro ovládání softwaru Xesar se musí příslušný uživatel 
znovu přihlásit.
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17.2.3 Nastavení systému

IP adresa serveru:

IP adresa je vyžadována pro propojení kódovací stanice se serverem (IP adresa je 
zapsaná v konfiguračním souboru). IP adresa je navíc vyžadována při přidávání kódo-
vací stanice do systému.

V případě místní instalace se v zadávacím poli automaticky zobrazí IP adresa místní 
instalace.

Denní doba spuštění:

Denní doba spuštění je okamžik synchronizace času systému. Kromě toho se denní 
doba spuštění používá pro následující nastavení konfigurace online nástěnné čtecí 
jednotky Xesar se softwarem Xesar (backend).

• Kompletní přenos seznamu zakázaných položek do online nástěnné čtecí jednotky. 
Bezpečně zablokovaná přístupová média jsou ze seznamu zakázaných médií od-
straněna.

• Záznamy událostí vztahující se k osobám jsou po uplynutí definované doby anony-
mizovány.

• Tři měsíce před první změnou času v roce jsou generovány úkony údržby.
• Vytvoření úkonů údržby pro aktualizaci kalendářních dnů na komponentách.
• Stav zálohy se aktualizuje.

Jako denní čas spuštění vyberte vždy čas, kdy systém běží a online nástěnná 
čtecí jednotka Xesar je online (např. během úředních hodin)!
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Logo:

Logo se zobrazuje na řídicím panelu před názvem instalace. Pokud chcete přidat indi-
viduální logo, je nutné mít na paměti následující parametry:

Maximální velikost souboru: 2 MB
Možné typy souborů: jpg, png, gif, svg

Nastavení osobních referencí:

Nastavení osobních referencí udává, zda a jak dlouho budou údaje o osobních událos-
tech uloženy.

Při nastavování dodržujte požadavky na ochranu osobních údajů ve vaší 
 společnosti.

Existují 3 možnosti nastavení ukládání údajů pro osoby a místa montáže:

• neukládat údaje,
• ukládat údaje neomezeně,
• ukládat údaje s časovým omezením (rozmezí nastavení v řádech dnů)

Nastavení specifická pro osoby nebo komponenty je možné nastavit na panelech 
 Osoby nebo Místa montáže - komponenty.

Nastavení pro tablet Xesar: 
Z bezpečnostních důvodů je používání tabletu Xesar pro údržbu související se 
systémem chráněno PIN kódem. Dotaz na PIN kód na tabletu lze deaktivovat.

Správa dat na tabletu Xesar: 
Lze aktivovat uchování dat na tabletu po jeho vypnutí.
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Přednastavený PIN kód změňte při prvním uvedení tabletu Xesar do provozu.

17.3 Skupiny uživatelů

Ve skupinách uživatelů jsou definována oprávnění pro uživatele.

Uživatelé spravují systém prostřednictvím softwaru Xesar. Lze vytvořit libovolný počet 
uživatelů s různými oprávněními (v závislosti na funkci). Tato různá oprávnění jsou 
definována ve skupinách uživatelů.

Zobrazení všech předem definovaných skupin uživatelů:

Předem definované skupiny uživatelů je možné přiřadit uživatelům. Předem definované 
skupiny uživatelů nelze smazat.

Jednomu uživateli je možné přiřadit více skupin uživatelů.

Uvědomte si: Při zadávání několika skupin uživatelů se oprávnění pro odpoví-
dajícího uživatele sčítají.
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Na výběr jsou následující předem definované skupiny uživatelů:

Správce systému 
smí měnit pouze uživatelská hesla

Správce instalace 
má všechna oprávnění kromě změny uživatelských hesel

Technik údržby 
má omezená oprávnění související s údržbou

Správce úseku 
má omezená oprávnění související se správou

Příjem 
má omezená oprávnění související s příjmem

Příklad skupiny uživatelů Správce instalace
Všichni uživatelé ve skupině uživatelů mají oprávnění ke čtení a úpravám:

Oprávnění příslušející předem definovaným skupinám uživatelů nelze měnit.

Podle potřeby zkopírujte předem definovanou skupinu uživatelů a změňte 
oprávnění. Tuto individuální skupinu uživatelů uložte pod výstižným jménem.
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Oprávnění jsou na ovládacím panelu seskupena 
podle dlaždicového zobrazení.

V každé skupině oprávnění se definují následu-
jící oprávnění:

• pouze oprávnění ke čtení
• vybrána všechna oprávnění.



XESAR 3.1 169 / 46

Příklad Individuální skupina uživatelů – příjem, hlavní vchod se základní uživatelskou 
skupinou Příjem  a dodatečnými právy ke čtení a úpravě pro nastavení osob:

K přidělování oprávnění pro uživatele použijte jako základ předem definované 
skupiny uživatelů.

V případě potřeby je možnost generovat speciální skupiny uživatelů. V tomto 
případě se obraťte na technické oddělení společnosti EVVA.

Omezení možnosti přiřazení profilu s oprávněním:

Pouze vybrané profily s oprávněním je možné přiřadit uživatelům s odpovídajícími 
skupinami uživatelů.

Příklad:
Uživatelé v uživatelské skupině Příjem mohou např. přidělovat přístupová média 
 pouze profilům s oprávněním zaměstnanec, stážista, úklid a pracovník na směny. 
 Uživatelé ostatních skupin uživatelů mohou přístupovému médiu také přiřadit profily s 
oprávněním šéf a asistent, hasiči a generální klíč.
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17.4 Uživatel

Uživatelé spravují systém prostřednictvím softwaru Xesar. Lze vytvořit libovolný počet 
uživatelů s různými oprávněními (v závislosti na funkci).

Pomocí symbolu Přidat lze přidat nového uživatele. Počet vytvořených uživatelů se 
zobrazí na panelu Uživatelé.

Uživatelé jsou také osoby, které mají v systému přístupová oprávnění s přidělenými 
přístupovými médií.

V přehledu uživatelů jsou zobrazeni všichni vytvoření uživatelé.

Uživatele su (hlavní správce) a admin (správce), kteří jsou již předdefinovaní při 
 první instalaci, nelze změnit nebo odstranit.

• su 
má pouze oprávnění měnit uživatelská hesla jako správce systému 

• admin 
má všechna oprávnění 
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Nový uživatel:

Pokud chcete vytvořit nového uživatele, máte na výběr následující vstupní pole:

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.

Uživatelské jméno 
nového uživatele, např. správce 1

Popis 
s dalšími informacemi o novém uživateli

Heslo 
pro přihlášení (login). 
Minimálně 6 znaků; navíc se zobrazí vyhodnocení úrovně zabezpečení hesla.

Zopakovat heslo 
Znovu zadejte zvolené heslo.

Skupiny uživatelů 
Výběr definovaných skupin uživatelů pro daného uživatele. Musí být vybrána alespoň 
jedna skupina uživatelů.

Osoba 
(Toto pole se zobrazí pouze po prvním uložení)

Funkce uživatele může být přiřazena jedné osobě, např. technikovi údržby1 > Janu 
Novákovi. 
Osobní preference má čistě informační hodnotu a nemá žádné funkční účinky.
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Stav 
uživatele může správce nastavit na aktivní nebo neaktivní. Neaktivní uživatelé se 
 nemohou přihlásit. 

Stáhnout konfiguraci 
Stáhne se příslušný uživatelský certifikát (konfigurace). Uživatelský certifikát je 
 vyžadován pro zabezpečené úkony rozhraní třetích stran (např. import osobních 
 údajů přes rozhraní třetích stran).

17.5 Kalendář

S funkcí kalendáře můžete spravovat volné dny, např. svátky nebo podnikové dovole-
né v kalendářním roce. U těchto volných dnů platí výjimky o časových profilech. Počet 
kalendářů se zobrazuje na panelu Kalendář.



XESAR 3.1 173 / 46

Lze používat maximálně 5 kalendářů v součtu s 50 různými zvláštními dny.

Zvláštní den (např Vánoce) může být uveden pouze v jednom kalendáři.

Import kalendáře

Stávající kalendáře lze importovat ve formátu souboru .ics nebo .csv a následně dále 
upravovat.

Nelze importovat kalendáře, ve kterých je aktuální den označen jako volný 
den.
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17.6 Časové profily

V časových profilech jsou definovány jak časové profily v kancelářském režimu (au-
tomatické trvalé otevření pro přístupové komponenty Xesar), tak také časové profily 
pro profily s oprávněním osob, resp. identifikačních médií.

Dále jsou nastaveny časy uzavření pro automatické ukončení manuálního kancelář-
ského režimu (manuální trvalé otevření).

Pokud přístupové komponentě Xesar není přiřazen žádný časový profil kancelářského 
režimu, budou mít přístup pouze oprávněná přístupová média.

Pokud při vytváření přístupového média nepoužijete žádný časový profil, nebude pro 
toto přístupové médium platit žádné časové omezení přístupu – přístupové médium 
tak bude mít trvalý přístup.

Kancelářský režim:

Pod pojmem „Kancelářský režim“ znamená automatické a časově řízené trvalé po-
volení přístupových komponent Xesar. Komponenty Xesar s kancelářským režimem 
umožňují přístup v definovaném časovém rámci i bez přístupového média.

Příklad: 
Prodejna má otevírací dobu od 08:00 do 16:00. Kancelářský režim je od 8:00 do 
16:00.

Vstup vstupními dveřmi do prodejny s tímto časovým profilem je možný v době od 
8:00 do 16:00 pro všechny osoby bez přístupového média. Přístupová  komponenta 
Xesar se v 08:00 automaticky přepne na možnost Otevřít a v 16:00 na možnost 
 Zavřít.

Kancelářský režim lze kdykoli manuálně ukončit pomocí autorizovaného 
 přístupového média.
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Nákupní režim:

Nákupní režim je rozšířením kancelářského režimu. Kancelářský režim se při něm 
 nespouští automaticky v definovaný čas, ale až po jednorázové identifikaci autorizo-
vaným přístupovým médiem.

Příklad: 
Pro prodejnu byl definován kancelářský režim s časovým oknem od 8:00 do 16:00. 
Navíc je na přístupové komponentě Xesar vstupních dveří aktivován nákupní režim. 
Pokud se zaměstnanec s oprávněným přístupovým médiem opozdí a není v prodej-
ně před nebo v 8:00, zůstávají vstupní dveře i přes kancelářský režim uzamčené. 
 Kancelářský režim se spustí, až když zaměstnanec přijde (i po 8:00) do prodejny a 
odemkne ji oprávněným přístupovým médiem.

Toto omezení brání automatickému otevření dveří v kancelářském režimu, když v 
 obchodě není žádný zaměstnanec.

Manuální kancelářský režim:

Pod pojmem „Manuální kancelářský režim“ se v systému Xesar rozumí manuální 
 aktivace trvalého povolení přístupových komponent Xesar. Pro tuto funkci musí být 
prostřednictvím profilu s oprávněním autorizována jak příslušná přístupová kompo-
nenta Xesar, tak odpovídající přístupové médium. Manuální kancelářský režim nasta-
víte v příslušné položce nabídky v části Místa montáže a Profily s oprávněním.

Manuální kancelářský režim se aktivuje dvojím přidržením oprávněného přístupového 
média u přístupové komponenty Xesar. Obdržíte odpovídající optické a akustické po-
tvrzení (viz kapitola Signalizace událostí).

Manuální kancelářský režim se ukončí automaticky v definovanou dobu uzamčení 
nebo ručně opětovným dvojím přidržením oprávněného přístupového média u pří-
stupové komponenty Xesar. Obdržíte odpovídající optické a akustické potvrzení (viz 
 kapitola Signalizace událostí).
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Aktivace manuálního kancelářského režimu a nákupního režimu:

 Otevřete nabídku Xesar > Místa montáže > Hlavní vchod 

 

 Otevřete nabídku Xesar > Profily s oprávněním > Uživatel

 

Zobrazení časových profilů:

Časy lze zadávat do vstupních polí číselně nebo pomocí kláves se šipkami.
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17.6.1 Přidání časového profilu kancelářského režimu

Funkce trvalého otevření platí pro přístupové komponenty Xesar.

V definovanou dobu je přístup možný bez oprávnění. Přístupová komponenta Xesar je 
tedy připravena k otevření dveří.

Můžete vytvořit maximálně 24 časových posloupností.

Celkem lze přidat maximálně 5 různých časových oken nebo časů za den v 
týdnu nebo kalendáři.

Příklad úředních hodin pro firemní provoz: 
Pondělí až pátek od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Přístupové časy o svátcích definují odchylky od časových sérií, pro které platí 
změněné přístupové časy nebo zákazy přístupu.

„Žádné přístupové časy“ znamená, že přístup není možný o svátcích definovaných v 
kalendáři. Zobrazí se všechny existující kalendáře.
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Časy automatického zavírání:

Automatické zavírací časy definují časy, při nichž se automaticky ukončí manuální 
kancelářský režim (Manual Office Mode). Tím je zajištěno, že manuálně spuštěný 
 kancelářský režim bude v definovaný čas bezpečně ukončen.

Manuální kancelářský režim je možné aktivovat pouze u přístupových komponent 
Xesar definovaných pro tento účel a pomocí oprávněných přístupových médií tak, že 
médium dvakrát přiložíte k přístupové komponentě Xesar.

Lze zadat maximálně 35 posloupností určitého času.

Příklad:  
Zavírací doba pondělí až pátek, vždy ve 20:00

Časy automatického uzamykání během státních svátků:

Ve zvláštní dny a státní svátky lze zavírací dobu změnit.
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17.6.2 Přidání časového profilu

Časové profily lze přidávat pro osoby a přístupová média.

Můžete vytvořit maximálně 24 časových posloupností.

Omezení oprávnění:

Příklad časů příchodu pro zaměstnance: 
pondělí až pátek od 7:00 do 19:00 a v sobotu od 7:00 do 13:00.

Výjimky časové posloupnosti:

Výjimky časové posloupnosti definují odchylky od časových posloupností, jako jsou 
státní svátky, během nichž platí upravená doba přístupu nebo zákaz přístupu.

Možnost „Žádná časová posloupnost“ znamená, že ve státní svátky definované v 
 kalendáři není přístup umožněn. Zobrazí se všechny existující kalendáře.
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17.7 Místa montáže

Všechna místa montáže lze vytvořit a definovat pomocí přístupových komponent 
 systému v nabídce Místa montáže. Místem montáže mohou být dveře nebo jiná 
 aplikace, např. výtah.

Seznam míst montáže:

Online stav:  
Popisuje, zda je komponenta online a zda je připojena k softwaru Xesar

ID:  
Jednoznačná identifikace (označení), např. číslo místnosti podle plánu budovy

Název:  
Jednoznačný název nebo označení, např. hlavní vchod

Popis:  
Volný popis místa montáže pro lepší vysvětlení, např. hlavního vchodu, únikové cesty 
do místa shromáždění

Druh:  
Volně definovatelné, např. skleněné dveře, skříňka nebo automatické dveře

Typ komponenty:  
komponenta namontovaná v místě montáže

Stav v životním cyklu:  
popisuje aktuální stav komponenty, např. připravena k přidání 

Poslední změna stavu:  
Čas poslední synchronizace komponenty se softwarem Xesar

Stav baterie:  
Zobrazení stavu baterie komponenty: Nabitá nebo vybitá

Úkon údržby:  
zobrazuje otevřené úkony údržby v místě montáže, např. konfigurace komponenty, 
odstranění, přidání, aktualizace FW
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Název tabletu Xesar:  
Název tabletu se synchronizovaným otevřeným úkonem údržby v místě montáže 

17.7.1 Přidání místa montáže

Vyberte požadovanou přístupovou komponentu.

17.7.2 Popis místa montáže

Pokud chcete vytvořit nové místo montáže, máte na výběr následující vstupní pole:

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.

ID: 
Jednoznačná identifikace (označení), např. číslo místnosti podle stavebního plánu

Název: 
Jedinečný název nebo označení, např. hlavní vchod

Popis: 
Volný popis místa montáže pro lepší vysvětlení, např. hlavního vchodu, únikové cesty 
do místa shromáždění na Pražské ulici
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Druh místa montáže: 
Volně definovatelné, např. skleněné dveře, skříňka nebo automatické dveře

Doba otevření: 
Definuje dobu, po kterou přístupová komponenta EVVA podle oprávnění umožňuje 
přístup předtím, než se zase zavře (uzamkne). Příslušná doba otevření je Krátká 
nebo Dlouhá. Doba otevření je definována pro příslušnou osobu nebo přístupové 
 médium a spouští se na přístupové komponentě, pokud je uděleno oprávnění.

Přidělení doby otevření osobě nebo přístupovému médiu se provádí v nastavení osob 
a přístupových médií.

Časový profil: 
Výběr časového profilu kancelářského režimu

Protokolování: 
Nastavení způsobu protokolování události přístupu a doby protokolování údajů

Manuální kancelářský režim: 
Manuální kancelářský režim je aktivní nebo neaktivní

Nákupní režim: 
Nákupní režim je aktivní nebo neaktivní
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Kancelářský režim je časově řízené trvalé otevření přístupové komponenty. 
V definovanou dobu – např. při jednání stran nebo během otevírací doby ob-
chodu – je přístup možný bez oprávnění.

Nákupní režim se spustí pouze tehdy, když je u přístupové komponenty při-
drženo oprávněné přístupové médium.

17.8 Úseky

Pro snazší správu lze místa montáže sloučit do různých úseků. To dává smysl, pokud 
má několik míst montáže stejné vlastnosti, např. stejná oprávnění nebo organizační 
příslušnost, jako oddělení nebo sekce budov.

Pro každý objekt (oddíl) lze libovolně definovat maximálně 95 úseků.

Úsek instalace se generuje automaticky při vytvoření systému. Zahrnuje všechna 
místa montáže a nelze ji změnit nebo odstranit.

Pokud tento úsek zvolíte pro profil oprávnění, bude se týkat všech míst montáže.

Import systému Xesar 2.2 s 96 úseky není možný. Před importem v systému 
Xesar 2.2 proto odstraňte jeden úsek.
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Příklad zobrazení úseku Kanceláře:  
Pole označená hvězdičkou* jsou povinná.

Název: 
Název úseku

Popis: 
Doplňující informace k názvu

Místa montáže: 
Zobrazení vybraných míst montáže

Výběr míst montáže: 
Aktivací pole v prvním sloupci vyberte místa montáže pro daný úsek.
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17.9 Profily s oprávněním

Profily s oprávněním popisují prostorová a časová omezení přístupu pro identifikační 
média. Tato přístupová média mohou být přiřazena osobám. To znamená, že osoba 
s přístupovým médiem má přístup pouze k místům montáže a úsekům definovaným 
v profilu s oprávněním a také pouze na definovanou dobu. Na další místa a po dobu, 
která je mimo definovaný časový úsek, je přístup odepřen.

Jeden profil s oprávněním lze přiřadit mnoha přístupovým médiím (např. všem oso-
bám na oddělení se stejnými oprávněními).

Každému přístupovému médiu je možné přiřadit pouze jeden profil s oprávněním. 
Kromě tohoto profilu s oprávněním lze navíc každému přístupovému médiu přidělit 
ještě maximálně 3 individuální oprávnění pro místa montáže, resp. úseky s časovými 
profily. (To je nutné například pro přístup ke skříňkám v šatně.)

Nejsou-li k profilu s oprávněním přiřazena žádná místa montáže nebo oblasti, v 
 přehledu ve sloupci Stav oprávnění se zobrazí záznam Ne.

K profilu s oprávněním smí být přiřazeno maximálně 32 přístupových míst.

Profil s oprávněním:

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.

Název: 
Název profilu s oprávněním, např. pracovník na směny
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Popis: 
Doplňující informace k názvu, např. pouze pro pracovníky na noční směně

Manuální kancelářský režim: 
Pokud je aktivován manuální kancelářský režim, mají oprávnění aktivovat na 
přístupových komponentách s oprávněním režim manuálního vypnutí všechny osoby 
nebo přístupová média.

Standardní časový profil: 
Výběr z časových profilů

Pro standardní časový profil lze použít pouze časové profily s maximálně 12 
časovými úseky.

Výběr přístupových míst:
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Přístup k vybraným místům montáže:

17.10 Osoby

V úseku „Osoby“ jsou definovány všechny důležité informace o osobách s oprávněními 
v systému. Osobám jednoho systému je možné přiřadit jedno nebo více přístupových 
médií s různými profily s oprávněním.

Osobami mohou být také uživatelé s odpovídajícími právy (podle odpovídající skupiny 
uživatelů).

Zobrazení seznamu osob:

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.

Jméno: 
Křestní jméno osoby
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Příjmení: 
Příjmení osoby

ID: 
Zkratka osoby, např. iniciály

Počet vydaných přístupových médií: 
Počet přístupových médií přidělených této osobě

Profil se standardním oprávněním: 
Výběr z profilů s oprávněním; zapisuje se na přístupové médium, které je přiřazeno 
osobě, jako profil se standardním oprávněním.

Externí: 
Ano – Záznam osobních údajů je spravován systémem třetí strany prostřednictvím 
rozhraní systému třetí strany. 
Ne – Manuální správa záznamu osobních údajů v softwaru Xesar

Neaktuální přístupová média: 
Ano – Alespoň jedno z přístupových médií dané osoby není aktuální a musí se aktua-
lizovat přiložením k online nástěnné čtecí jednotce Xesar nebo položením na kódovací 
stanici. 
(Zobrazení stavového panelu Neaktuální přístupová média na ovládacím panelu je 
žluté.) 
Ne – Všechna přístupová média dané osoby jsou aktuální; Přiložení k online nástěnné 
čtecí jednotce Xesar nebo položení na kódovací stanici není nutné.

17.10.1 Přidání osoby

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.
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Jméno: 
Křestní jméno osoby

Příjmení: 
Příjmení osoby

ID: 
Zkratka osoby, např. iniciály

Profil s oprávněním: 
Výběr z profilů s oprávněním; je na přístupovém médiu, které je dané osobě přiřaze-
no, zapsán jako profil se standardním oprávněním.

Doba otevření: 
Doba otevření je Krátká nebo Dlouhá a aktivuje se oprávněným přístupem na pří-
stupové komponentě.

Protokolování: 
Způsob záznamu událostí – Přístupy je možné nezaznamenávat, zaznamenávat neo-
mezeně nebo zaznamenávat s časovým omezením.

Délka trvání: 
Zadání délky trvání záznamu v řádech dnů, pokud byl definován časově omezený zá-
znam.

Externí: 
Ano – Záznam osobních údajů je spravován systémem třetí strany prostřednictvím 
rozhraní systému třetí strany. 
Ne – Manuální správa záznamu osobních údajů v softwaru Xesar

Počet vydaných přístupových médií: 
Počet přístupových médií přidělených této osobě

17.11 Přístupová média

Přístupová média slouží jak k otevírání dveří při existujících oprávněních, tak k přesunu 
bezpečnostních údajů specifických pro systém mezi přístupovými komponentami a 
softwarem správy; přesun se provádí prostřednictvím virtuální sítě XVN (Xesar Virtual 
Network).
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17.11.1 Nové identifikační médium

Po vytvoření nového přístupového média se na kódovací stanici zobrazí následující 
vstupní pole:

ID: 
(Identifikátor nebo označení není povinné pole)

Přístupovému médiu můžete přiřadit označení přístupového média (např. garáž Jana 
Nováka, návštěvník 1 nebo pokoj 23).

Přiřazení nebo změnu ID lze pomocí softwaru Xesar provádět kdykoli v podrobném 
zobrazení příslušného přístupového média.

Označení přístupového média není anonymizováno, jestliže se nemají zazna-
menávat přístupy (jednotlivých osob). To znamená, že označení by nemělo 
obsahovat žádné osobní reference, např. Jan Novák. 
Za toto označení odpovídá uživatel, který přiděluje ID přístupovým médiím.

Aby se ID přístupového média zobrazilo v seznamu událostí, musí být přidě-
leno osobě. V případě médií s oprávněním Hasiči nebo Generální klíč, pokud 
nemá být přiděleno konkrétní osobě, musí být vytvořena a přiřazena osoba 
„Hasiči“ nebo „Generální klíč“.
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Po potvrzení se zobrazuje další stránka s následujícími informačními a vstupními poli:

Pole označená hvězdičkou * jsou povinná.

Stav: 
Aktuální stav s ohledem na platnost a aktuálnost.

Interval platnosti: 
Výběr časového intervalu, do jehož uplynutí musí být identifikační médium opět aktu-
alizováno (mít prodlouženou platnost) prostřednictvím online nástěnné čtecí jednotky 
Xesar nebo kódovací stanice.

Doba platnosti: 
Informace o době platnosti přístupového média.

• Standardní hodnota: 
Definováno v obecných nastaveních zabezpečení.

• Individuálně: 
Vstup 1 den až max. 7300 dní (cca 20 let)

Osoba: 
Přístupové médium lze přiřadit vytvořené osobě. Jedné osobě lze přiřadit několik 
 přístupových médií.

Přístupové médium (náhradní médium) - Toto pole se zobrazí pouze u nového 
přístupového média: 
K vytvoření náhradního média se zde vybere přístupové médium, které má být nahra-
zeno výše vybrané osobě s jejím profilem s oprávněním.

Profil s oprávněním: 
Výběr požadovaného profilu s oprávněním
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Začátek platnosti oprávnění: 
Čas začátku autorizace přístupového média. Časový interval může být i v budoucnosti, 
např. v případě hotelových rezervací.

Konec platnosti oprávnění: 
Čas, kdy končí oprávnění a platnost přístupového média (např. konec stáže). 
Po tomto okamžiku již nelze platnost přístupového média prodloužit.

Individuální oprávnění: 
Kromě profilu s oprávněním lze přístupovému médiu přiřadit až 3 další individuální 
oprávnění. 
Lze definovat 3 místa montáže nebo oblasti, každé s jiným časovým profilem.

17.11.2 Existující přístupové médium

Po položení stávajícího přístupového média na kódovací stanici se zobrazí následující 
vstupní okno:

Stav přístupového média:

# Stav Vizualizace Vysvětlení

1 Nezabezpečené přístupové médium  
Existují ještě nezabezpečená místa 
montáže

2 Zabezpečené přístupové médium
Již neexistují žádná nezabezpečená 
místa montáže

3 Přístupové médium bez oprávnění
Přístupové médium nemá žádné 
oprávnění

4 Aktuálně platné

5 Aktuálně neplatné
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# Stav Vizualizace Vysvětlení

6
Aktuálně platné přístupové médium, 
které se po aktualizaci stane neplat-
ným přístupovým médiem

 

7
Aktuálně neplatné přístupové mé-
dium, které se po aktualizaci stane 
platným přístupovým médiem

 

8
Aktuálně neplatné přístupové médium 
s intervalem platnosti, který je v bu-
doucnosti

 

9
Deaktivované (zablokované) přístu-
pové médium

Přístupové médium bylo deaktivo-
váno. Již neexistují žádná nezabez-
pečená místa montáže a kalendář již 
nehraje žádnou roli

Interval platnosti: 
Výběr časového intervalu, do jehož uplynutí musí být identifikační médium opět aktu-
alizováno (mít prodlouženou platnost) prostřednictvím online nástěnné čtecí jednotky 
Xesar nebo kódovací stanice.

Doba platnosti: 
Informace o době platnosti přístupového média.

• Standardní hodnota: 
Definováno v obecných nastaveních zabezpečení.

• Individuálně: 
Vstup 1 den až max. 7300 dní (cca 20 let).

Osoba: 
Osoba, které je toto přístupové médium přiřazeno.

Začátek platnosti oprávnění: 
Od tohoto okamžiku má přístupové médium oprávnění pro aktualizaci oprávnění a je 
platné.
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Konec platnosti oprávnění: 
Od tohoto okamžiku již přístupové médium nemá oprávnění pro aktualizaci oprávnění 
nebo již není platné.

Individuální oprávnění: 
Přístupovému médiu lze přidělit individuální oprávnění pro 3 místa montáže nebo 
 oblasti (např. pro osobní šatní skříň nebo garážové stání).

Zneplatnění: 
Kliknutím na tlačítko Zneplatnit dojde ke zneplatnění identifikačního média. Dojde k 
odstranění všech nastavení, s výjimkou ID. (Funkce se používá např. pro přístupová 
média zaměstnanců, kteří odcházejí z firmy.)

Přístupová média lze znovu použít. Proto pro ID přístupových médií nepouží-
vejte žádné osobní údaje.

Výstupní protokol: 
Kliknutím na tlačítko Výstupní protokol se vygeneruje výstupní protokol přístupo-
vých médií se všemi příslušnými údaji ve formátu .pdf. Soubor PDF lze vytisknout a 
příjemci mohou svým podpisem potvrdit převzetí přístupového média.
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Při změnách oprávnění je možné vytvořit nový výstupní protokol.
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17.12 Přiřazení přístupové komponenty

Přístupové komponenty se dodávají v montážním režimu. Pro funkci v systému Xesar 
je nutné přidat přístupovou komponentu k systému.

Po definování místa montáže v softwaru Xesar je přístupová komponenta připravena k 
přidání do systému.

Pro přidání přístupové komponenty se v softwaru Xesar vygeneruje úkon konfigurace.

Ten se synchronizuje s tabletem Xesar a od verze systému Xesar 3.1 se provádí pro-
střednictvím bezdrátové synchronizace na přístupové komponentě G2.1. U starších 
přístupových komponent se synchronizace provádí pomocí připojovacího kabelu.
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18 Správa systémů a zařízení Xesar

Software Xesar se skládá z nástroje Installation Manager a dalších softwarových apli-
kací, jako je Periphery Manager.

Installation Manager instaluje a spravuje systémová nastavení systémů Xesar. 

Periphery Manager umožňuje připojení a používání externích komponent, jako 
jsou např. kódovací stanice.

Systém Xesar se spravuje přes administrační rozhraní (ovládací panel) v příslušném 
prohlížeči. 

Ovládací panel poskytuje přehled o aktuálním stavu zabezpečení systému Xesar a o 
nezbytných úkonech údržby.

18.1 Ovládací panel

Ovládací panel poskytuje přehledné zobrazení funkcí systému Xesar.

Ovládací panel je pracovní místo, na kterém se provádí správa přístupových médií, 
osob, dveří, úseků a oprávnění. Navíc se na ovládacím panelu zobrazují varovná hlá-
šení, jako jsou nezabezpečená přístupová média, místa montáže, a upozornění jako 
jsou úkony údržby (stav baterie a stav firmwaru).
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Ovládací panel sestává z panelů (polí), jejichž barva signalizuje různé funkce:

• Tmavošedé panely slouží ke správě, jako např. vytváření úseků, míst montáže 
nebo profilů s oprávněním.

• Světle šedé panely znamenají, že není nutné provádět žádné akce.

• Žluté panely zobrazují varování nebo upozornění. Jakmile související úkony prove-
dete, budou panely znovu světle šedé.

• Na bílém panelu Podpora najdete užitečné dokumenty ke stažení, jako jsou podkla-
dy (např. příručku k systému) nebo soubory pro výměnu s technickým oddělením 
společnosti EVVA ve vaší zemi.

18.2 Funkce filtru seznamů

Pro účely podrobného vyhodnocování nebo zjednodušeného znázornění lze seznamy 
filtrovat podle jednoho nebo více kritérií.

Nastavení filtrů, které používáte opakovaně, můžete uložit jako předvolbu.

18.2.1 Manuální filtrování

 Klikněte na symbol Otevřít podokno filtru  

 Vyberte požadovaná kritéria filtrování  

 Klikněte na možnost Filtrovat  
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18.2.2 Předvolby filtru

 Klikněte na symbol Otevřít podokno filtru  

 Vyberte požadovaná kritéria filtrování  

 Zadejte název předvolby filtru  

 Klikněte na symbol Přidat  

 Kliknutím na symbol x  na tlačítku Pole předvolbu odstraníte.










Použití předvolby filtru:

 Klikněte na možnost Aktivovat na tlačítku pro Předvolbu filtru  | 

Zobrazí se kritéria filtru 

Výsledky filtru  se zobrazí na seznamu

 Dalším kliknutím na tlačítko Předvolba filtru  |  nebo na tlačítko Filtrovat  
ukončíte funkci filtru.

|






Počet předvoleb filtru připadajících na jeden seznam není omezen.
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18.2.3 Sloupcové zobrazení

Zobrazení filtru lze přizpůsobovat podle potřeby a podle velikosti obrazovky.

 Kliknutím na symbol  otevřete okno 
pro výběr sloupců, které chcete zobrazit 
nebo skrýt. Kromě toho v okně výběru 
nastavíte počet maximálně zobrazených 
řádků.

 Zadaná nastavení lze ukládat, případně 
je možné obnovit výchozí nastavení. 
Uložená nastavení všech seznamů zů-
stávají – i po opuštění stránky – uložena 
u příslušného uživatele
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18.3 Můj profil

Položka nabídky Můj profil  se nachází v horním pravém rohu ovládacího  panelu. 
(Případně se pomocí pole Uživatel a výběrem uživatelského účtu dostanete na 
 stránku Můj profil.)



Můj profil poskytuje přímo informaci o tom, který uživatel je právě přihlášen (uživa-
telské jméno) a spravuje systém.

V části Můj profil můžete zadávat změny uživatelského jména a hesla. Při změně 
hesla se automaticky zobrazí posouzené posouzení úrovně zabezpečení hesla. Šířka 
spektra je od velmi slabého (červená barva) až po velmi silné heslo (zelená barva).

18.4 KeyCredits (počet kusů)

Na ovládacím panelu se zobrazuje aktuální stav kreditů a kredity KeyCredits  k 
 odepsání.

Placené změny zahrnují

• vystavení nových přístupových médií
• změny oprávnění.
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Zablokování nebo odebrání oprávnění je bezplatné.

Placené změny se zobrazují přímo při vytváření nebo změně oprávnění u přístupového 
média.

 Potvrďte zprávy. 
Můžete zadat další změny oprávnění a nakonec potvrdit všechny změny odepsání 
kreditů KeyCredits.

Informace ke kreditům KeyCredits najdete na ovládacím panelu. 
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U kreditů KeyCredit Xesar Lifetime jsou všechny změny oprávnění i vydávání 
přístupových médií již zahrnuty a nemusí se potvrzovat.

Postupujte podle informací o dobíjení kreditů KeyCredits v kapitole Installation 
 Manager.

18.5 Podpora

Na stránce podpory jsou k dispozici následující možnosti podpory:

18.5.1 O systému Xesar

• Impressum EVVA  

• Instalovaná verze systému Xesar s verzemi nástroje Installation Manager, nástro-
jem Periphery Manager a aplikací Údržba Xesar  

• Verze expedovaného firmwaru přístupových komponent  

• Odkaz na všeobecné licenční podmínky společnosti EVVA (s možností stažení)  
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18.5.2 Nápověda k systému Xesar

• Odkaz na stránku s produkty Xesar na webové stránce společnosti EVVA 

• Odkaz na příručku systému Xesar na stránce ke stahování produktů Xesar 

• Odkaz na stránku produktů Xesar s informacemi o stažení ovladačů pro kódovací 
stanici 

• Odkaz na stránku podpory Xesar společnosti EVVA 

   

18.5.3 Aktualizace

• Stažení aktuální aplikace Údržba Xesar 

• Stažení aktuálního nástroje Periphery Manager 
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18.5.4 Stáhněte si informace o podpoře

Máte možnost určit, které informace podpory se budou zobrazovat.

• Výběr statistických informací (např. počtu míst montáže, úseků, osob, identifi
kačních médií, blokovaných přístupových médií nebo míst montáže v jednotlivých 
úsecích) 

• Všechny události nebo omezený počet událostí 

• Stažení informací podpory 






V případě potřeby si stáhněte informace podpory. Anonymizovaná data systé-
mu jsou potřebná pro analýzu chyb. Po konzultaci odešlete data technickému 
oddělení společnosti EVVA.
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19 Úkony údržby a konfigurace

Úkony údržby jsou úlohy konfigurace a údržby pro přístupové komponenty, jako např.

• Přidat
• Konfigurovat
• Aktualizace firmwaru
• Odstranit

Panel Úkony údržby se rozsvítí žlutě, pokud je k dispozici nový úkon. Vytváří je au-
tomaticky systém, jakmile je nutné provést údržbu některé přístupové komponenty.

Úkony údržby se na přístupových komponentách provádějí pomocí tabletu 
Xesar!

Uživatel s příslušným oprávněním skupiny uživatelů může synchronizovat úkony 
 údržby (všechny nebo podle úseků) na tabletu Xesar. Pro tento účel nevyžaduje 
 žádné přístupové oprávnění k příslušným místům montáže.

Z pracovně-technického hlediska je však výhodné, má-li technik údržby přístupová 
oprávnění k příslušným místům montáže přidělena. K tomu mu musí být poskytnuto 
přístupové médium s příslušnými přístupovými oprávněními.

Aktualizace softwaru lze provádět také v případě, že jsou k dispozici otevřené 
úkony údržby. 
(Při upgradech ze systému Xesar 2.2 na Xesar 3.x nesmí být otevřené žádné 
úkony údržby.)
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19.1 Aktualizace firmwaru

Panel Firmware není aktuální bude světle šedý, pokud nejsou otevřené žádné 
 úkony. Popřípadě může být žlutý a zobrazovat, u kterých přístupových komponent se 
má aktualizovat firmware. Aktualizace firmwaru přináší následující výhody:

• Byly odstraněny případné chyby

• Díky úpravám se zvýšila životnost baterie

• Byly přidány nové funkce

Úkon údržby se automaticky vytvoří, pokud přístupová komponenta nemá 
nejnovější firmware.

Aktualizaci firmwaru lze v systému provést také bez Přidání přístupové 
 komponenty.

19.2 Upozornění na stav baterie

Panel Upozornění na stav baterie se zbarví žlutě a zobrazí všechny přístupové 
komponenty, u kterých je baterie slabá a musí se vyměnit.

Pokud napětí baterie komponenty klesne pod definovanou hodnotu, spustí se v 
 komponentě informace „Vybitá baterie“ a zobrazí se optickým a akustickým signálem. 

Po prvním zobrazení upozornění na stav baterie na komponentě je stále možných až 
1000 otevření.

Informace „Vybitá baterie“ se přenáší do softwaru prostřednictvím XVN médií nebo 
pomocí tabletu Xesar. Na ovládacím panelu se na žlutém panelu „Upozornění na stav 
baterie“ zobrazí „Upozornění na stav baterie“. Kliknutím na žlutý panel se zobrazí 
všechny komponenty s upozorněním na stav baterie.
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 Proveďte úkon údržby a 
 baterie co nejdříve vyměňte.

Po výměně baterie připojte komponentu k tabletu Xesar a proveďte synchro-
nizaci tabletu Xesar se softwarem. Tím se resetuje upozornění na stav baterie 
v softwaru.

Pro všechny dotčené přístupové komponenty bude vytvořen úkon údržby.

19.3 Kódovací stanice

Na panelu Kódovací stanice jsou uvedeny všechny používané aktivní a neaktivní 
 kódovací stanice.
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Při instalaci PC systémů je kódovací stanice administrátorského PC auto-
maticky přidána nástrojem Installation Manager. Správu kódovací stanice 
na administrátorském PC lze provádět prostřednictvím konfigurační  stránky 
 systému v nástroji Installation Manager. Viz kapitola „Instalace systému 
 Xesar“.

Pro připojení kódovacích stanic ke klientskému PC je nutná instalace nástroje 
Periphery Manager na klientském PC.

K vystavení nebo aktualizaci přístupových médií je nutná aktivní kódovací 
stanice.

Instalací a konfigurací nástroje Periphery Manager propojíte software a vaše 
zařízení s kódovací stanicí. (Viz kapitola „Propojení kódovací stanice se soft-
warem Xesar“.)

19.4 Online porucha

Panel Online porucha se bude zobrazovat žlutou barvou, pokud dojde k online po-
ruše. Pokud není online nástěnná čtecí jednotka propojena se softwarem Xesar, nelze 
u této online nástěnné čtecí jednotky Xesar aktualizovat přístupová média. Nástěnná 
čtecí jednotka však funguje jako offline nástěnná čtecí jednotka.
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Zkontrolujte, zda

• je síťový adaptér Xesar správně nastavený

• je řídicí jednotka Xesar správně připojená k síťovému adaptéru Xesar

19.4.1 Nezabezpečená přístupová místa

Panel Nezabezpečená místa montáže se zobrazí žlutě, pokud došlo k zablokování 
přístupového média a seznam zakázaných míst montáže není aktuální.

Aktualizaci seznamu zakázaných položek lze provést přes síť XVN nebo synchronizací 
mezi softwarem Xesar a přístupovou komponentou pomocí tabletu Xesar.

Jakmile existuje nezabezpečené místo montáže, vytvoří se automaticky úkon 
údržby.

19.5 Přístupová média

Pro systém Xesar jsou k dispozici různé formy přístupových médií (viz kapitola „Pří-
stupová média“).

Počet zobrazených přístupových médií je počet všech přístupových médií systému, 
nezávisle na tom, zda jsou např. zablokovaná nebo nepopsaná. Přístupová média 
 nelze ze seznamu vymazat.
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19.5.1 Přístupová média – hromadné zpracování

V softwaru Xesar existuje funkce hromadného zpracování pro rychlé a snadné 
 přidávání většího počtu přístupových médií do systému Xesar. Funkce hromadného 
zpracování je k dispozici na panelu Přístupová média v položce nabídky Hromadné 
zpracování 



Pro zahájení hromadného zpracování zadejte aktuální ID s pořadovým číslem, poté 
bude identifikačním médiím přiděleno v softwaru Xesar pořadové číslo. Pokud nezadáte 
žádné číslo, použije systém Xesar výchozí hodnotu a přidělí čísla sám.

 Klikněte na možnost Aktivovat hromadné zpracování a položte na kódovací 
stanici první identifikační médium.

ID je např. osobní číslo.
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Možností Deaktivovat hromadné zpracování hromadné zpracování zastavíte.

19.5.2 Deaktivovat přístupová média

Pokud má být přístupové oprávnění jedné osoby na delší dobu přerušeno, lze 
přístupové médium deaktivovat. Médium s profilem s oprávněním přitom zůstává 
dané osobě přiřazeno. Přístup je až do odvolání deaktivován nastavením konce autor-
izace na aktuální čas. 

 Otevřete podrobnou stránku přístupového média, které má být deaktivováno.
 Klikněte na aktuální datum ukončení autorizace (datum a čas, např. 7.12. ve 

21:35). Médium se okamžitě deaktivuje.
 Následně proveďte aktualizaci média na online nástěnné čtecí jednotce nebo na 

kódovací stanici, aby již nemělo do systému přístup.

Přístupové oprávnění k médiu lze znovu aktivovat nastavením nového času 
konce autorizace a aktualizací online nástěnné čtecí jednotky nebo kódovací 
stanice.

Během tohoto procesu se v systému nevytvářejí žádné položky na černé 
listině.
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19.5.3 Zneplatnění přístupových médií

Přístupové médium může být zneplatněno pouze tehdy, je-li přiloženo ke kódovací 
stanici. Teprve poté je viditelné tlačítko Zneplatnit. V rámci tohoto procesu dojde k 
odstranění uložených dat na přístupovém médiu; médium lze znovu popsat.

Přístupové médium zůstane v seznamu přístupových médií zachováno.

Zneplatněním přístupového média se vymažou všechna data, s výjimkou 
 klíče instalace v paměti.
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19.5.4 Odstranění přístupového média s oprávněním

Pro zablokovaná přístupová média (např. identifikační média osob, které již nemají 
mít přístup, např. externí firmy v budově) je k dispozici funkce Odebrat oprávnění 
. Při odebrání oprávnění přístupového média se nevytvoří v seznamu zakázaných 
médií záznam a na ovládacím panelu se nezobrazí výstražné hlášení.



 Na ovládacím panelu klikněte na položku nabídky Přístupová média a vyberte 
příslušné přístupové médium.

19.5.5 Zablokování přístupového média (zařazení na seznam 
zakázaných médií)

Zablokované přístupové médium  je automaticky zařazeno na seznam zakázaných 
médií. Seznam zakázaných médií (černá listina) platí jako seznam bezpečnostních 
rizik. Osoby se zablokovanými přístupovými médii mají přístup tak dlouho, dokud 
 nedojde k aktualizaci každé jednotlivé přístupové komponenty, které se to týká. To 
lze provést prostřednictvím úkonů údržby pomocí tabletu Xesar nebo prostřednictvím 
sítě XVN (Xesar Virtuelles Netzwerk).

Systém lze nejrychleji zabezpečit prostřednictvím XVN.
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Na ovládacím panelu softwaru Xesar jsou signalizována ještě neaktualizovaná místa 
montáže. Pro každé místo montáže se vytvoří jeden úkon údržby a pole Nezabezpe-
čená místa montáže a Nezabezpečená přístupová média změní barvu na žlutou.

19.5.6 Nezapisovatelná identifikační média

Panel Nezapisovatelná přístupová média signalizuje, že u některých přístupových 
médií je interní paměť karty (aktuálně: 4 kB) zaplněná. Panel je žlutý – jde o bezpeč-
nostní opatření, v případě že jsou v oběhu nezapisovatelná přístupová média. Vpravo 
se zobrazuje počet nezapisovatelných přístupových médií.

Segment Xesar na přístupovém médiu potřebuje kapacitu asi 2 kB.

V případě, že je překročena volná kapacita paměti přístupového média Xesar, 
zbarví se pole žlutě. Jednomu přístupovému médiu lze přiřadit maximálně 96 
úseků nebo 32 přístupových míst. Má-li být oprávnění přístupového média 
rozšířeno, může se zobrazit toto varování
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Sloučením úseků lze zvýšit kapacitu paměti přístupového média.

19.5.7 Nezabezpečená ID média

Nezabezpečená přístupová média vznikají zablokováním přístupových médií. V tomto 
stavu může blokované přístupové médium stále otevírat přístupové komponenty (viz 
kapitola „Zablokování identifikačního média (zařazení na seznam zakázaných médií)“).

19.5.8 Neaktuální přístupová média

Po určitých funkcích, např. po změně oprávnění, je nutné přístupová média aktuali-
zovat. Pole se zbarví žlutě a indikuje tak, že přístupová média nejsou aktuální a je 
nutné je aktualizovat.

Přístupová média lze aktualizovat na kódovací stanici nebo na online nástěnné 
čtecí jednotce Xesar.

19.5.9 Přístupy se zablokovanými přístupovými médií

Panel Přístupy se zablokovanými přístupovými médií zobrazuje, zda a kde došlo 
k přístupu s blokovaným přístupovým médiem.

Udržujte systém v aktuálním stavu pomocí úkonů údržby a funkcí XVN.
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19.6 Protokoly

V systému Xesar rozlišujeme dva druhy protokolů:

• Protokol události
• Systémový protokol

19.6.1 Protokol události

Protokol událostí zobrazuje záznamy takových událostí do protokolu, které byly vy-
volány interakcí s elektromechanickým uzamykacím systémem (např. přístupy nebo 
odmítnutí na přístupových komponentách).

Záznam událostí do protokolu závisí na individuálním nastavení pro osoby v 
části Nastavení a také na příslušném nastavení záznamu do protokolu u pří-
stupových komponent v nabídce Místa montáže a na nastavení záznamu do 
protokolu pro jednotlivé osoby.
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19.6.2 Systémový protokol

Protokol systému zaznamenává všechny akce, které provádějí uživatelé. To znamená, 
že eviduje události vyvolané úkony správy. Na rozdíl od protokolu událostí nezazna-
menává události, které byly vyvolány interakcí s elektromechanickým přístupovým 
systémem.

 Kliknutím na tlačítko  přímo vyvoláte místo montáže a zadáte změny.

19.7 Tablety Xesar (zařízení údržby)

V náhledu „Tablety Xesar“ se zobrazí všechna zařízení údržby připojená k systému. 

QR kód v zobrazení seznamu pro zařízení IP a port:

 Naskenujte tento QR kód pomocí tabletu Xesar. IP adresa a port systému se auto-
maticky přenesou.
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 Kliknutím na tlačítko Nahlásit ztrátu  odeberete tablet Xesar ze systému.

 

Další informace viz kapitola „Aplikace Údržba Xesar“.
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20 Aplikace Údržba Xesar

Tento návod popisuje obsluhu aplikace Údržba Xesar na tabletu ARES BLE 4.2. pro 
konfiguraci přístupových komponent Xesar s komunikačním rozhraním Bluetooth Low 
Energy, jakož i starších přístupových komponent s rozhraním USB.

Pokud je aplikace Údržba Xesar provozována na starším tabletu než ARES 
BLE 4.2, je uživatelské rozhraní jiné. (Viz kapitola „Ovládání aplikace Údržba 
Xesar na starších tabletech Xesar“.)

20.1 Spuštění aplikace Údržba Xesar

Po zapnutí nového tabletu se zobrazí úvodní obrazovka s volbou požadované aplikace 
pro systémy Xesar 2.2 nebo Xesar 3.x.

 Vyberte odpovídající aplikaci Údržba Xesar ve verzi vašeho systému Xesar.

 Od verze Xesar 3.1: 
Ujistěte se, že jsou na vašem tabletu aktivováno a schváleno připojení přes 
 Bluetooth , zjišťování polohy a také aplikace Údržba Xesar. Dále se musí tablet 
nacházet ve společné WLAN s PC zařízením.
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 Přejeďte prstem po obrazovce zdola nahoru, abyste se dostali k zobrazení všech 
nainstalovaných aplikací v tabletu.

 

 Kliknutím na ikonu Xesar  spustíte aplikaci Údržba Xesar. 
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Úvodní stránka aplikace Údržba Xesar obsahuje následující oblasti obsluhy a 
 zobrazení:

• Záhlaví: 
• Tlačítko filtru 
• Nastavení
• Tlačítko pro odhlášení (log out)

• Informační řádek
• Záložka na obou stránkách náhledu

• Seznam přístupových komponent v dosahu
• Seznam úkonů údržby

• Zobrazovací a funkční pole
• Tlačítko synchronizace se softwarem Xesar

 

Žlutá tlačítka jsou doporučovaná akční tlačítka. 
Bílá tlačítka jsou ta, která lze aktivovat. 
Šedá tlačítka jsou deaktivovaná tlačítka.
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20.2 Propojení tabletu se softwarem Xesar

Aby bylo možné provádět úkony údržby, musí být tablet propojen se softwarem Xesar. 

 Stiskněte tlačítko synchronizace se softwarem Xesar. Dostanete se na přihla-
šovací stránku.

Pro úspěšné přihlášení jsou potřebné následující údaje:

• Název: 
tablet Xesar (výchozí nastavení) Název  
Název je libovolně volitelný, maximálně 50 znaků.

• Uživatelské jméno a heslo: 
přístupová data uživatele v softwaru Xesar.

Pro připojení tabletu k systému se musí oba nacházet ve stejné WLAN 

Při použití více tabletů v jednom systému musí mít každý tablet své vlastní 
označení.

Pro propojení tabletu se systémem je nutné do polí „Server Xesar“ a „Port“ zadat IP 
adresu a port (standard 8080) systému.

Jednodušší možností je převzít IP adresu serveru a adresu portu pomocí QR 
kódu.

 Klikněte na tlačítko QR kód
 Pomocí fotoaparátu tabletu si na stránce tabletu v softwaru Xesar zazna-

menejte QR kód. 

Správné údaje se automaticky přenesou do přihlášení.
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Po odhlášení a novém přihlášení zůstanou zachovány všechny záznamy 
 kromě hesla uživatele.

QR kód s IP adresami a adresami portu na stránce ovládacího panelu tabletu Xesar:
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Chcete-li použít QR kód s fotoaparátem tabletu, musíte na tabletu povolit pořizování 
fotografií a videí.

 Stiskněte tlačítko QR kódu a namiřte fotoaparát tabletu na QR kód v dlaždici 
„Tablet Xesar“ na stránce ovládacího panelu. IP adresa a port zařízení se automa-
ticky přenesou do příslušných polí.

 Klikněte na Přihlásit se 
Po vyplnění všech vstupních polí, včetně hesla, bude aktivováno tlačítko „Přihlásit 
se“.
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Po úspěšné autentizaci tabletu se spustí synchronizace se systémem. Úkony údržby 
se přitom přenesou do tabletu.  
Tento proces může v závislosti na rozsahu a množství dat trvat několik minut.

 

Pokud jste v zařízení rozdělili přístupová místa do příslušných oblastí, budete je moci 
vybrat pro provádění příslušných úkonů údržby.

 Je možné vybrat jednu nebo více oblastí.

 Pokud jste v systému nenastavili žádné oblasti, zobrazí se všechny úkony údržby 
bez výběru oblastí.

 Oblast „Instalace“ zahrnuje všechny oblasti a 
všechna přístupová místa. Pokud vyberete „Insta-
lace“, zobrazí se všechny úkony údržby systému.

 V záhlaví se zobrazí název vybrané oblasti nebo 
počet vybraných oblastí.

 Svůj výběr potvrďte tlačítkem Další.
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20.3 Úkony údržby

Po úspěšné synchronizaci se softwarem Xesar se seznam všech otevřených úkonů 
údržby zobrazí v indikačním a funkčním okně

 Přejetím prstem doprava po obrazovce nebo kliknutím na záhlaví stránky Kom-
ponenty v dosahu přepnete do funkčního okna „Komponenty v dosahu“.

 Zde můžete provádět otevřené úkony údržby po připojení k přístupovým kompo-
nentám.
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 Kliknutím na příslušné tlačítko Připojit připojíte tablet ke všem komponentám 
Bluetooth  v dosahu, nebo  k přístupovým komponentám připojeným 
kabelem.

20.3.1 Připojení s komponenty Bluetooth

 Stisknutím tlačítka Bluetooth (BLE) Připojit  připojíte tablet ke všem kom-
ponentám BLE v dosahu. Při prvním stisknutí tlačítka pro připojení BLE se zobrazí 
dotaz na polohu, který musíte povolit.

Dosah přenosu a příjmu mezi komponentami tabletu a BLE závisí na staveb-
ních podmínkách a činí několik metrů.
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20.3.2 Přehled připojených komponent Bluetooth v dosahu

Zde najdete následující funkce a informace:

   

 Tlačítko se šipkou 
otevírá a zavírá další pole

 Symbol komponenty 
zobrazuje typ komponenty na přístupovém místě

 Název přístupového místa  
se zobrazí, pokud je v zařízení nainstalována přístupová komponenta. Pokud je 
 přístupová komponenta v montážním režimu, zobrazí se „Komponenta“.

 ID přístupového místa 
se zobrazí, pokud je v zařízení nainstalována přístupová komponenta. U přístupo-
vých komponent v montážním režimu to nelze zobrazit.

 Symbol baterie 
ukazuje stav baterie přístupové komponenty (  „Nabitá baterie“ nebo  „Slabá 
baterie“). Pokud se na přístupové komponentě zobrazí „Slabá baterie“, je nutné 
baterie neprodleně vyměnit. (Viz také kapitola „Signalizace událostí“.)

 Pokud se signál „Slabá baterie“ zobrazí poprvé, lze během následujících 4 týdnů 
provést maximálně 1 000 otevření. Počet otevření závisí na pokojové teplotě a 
může být analogicky i nižší.
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 Pokud nejsou baterie vyměněny a baterie jsou vybité, je možné přístupovou 
 komponentu otevřít pouze pomocí volitelného nouzového napájecího zdroje a 
 přístupového média s oprávněním generálního klíče.

 Identifikační tlačítko 
Kliknutím na identifikační tlačítko se spustí optický a akustický signál na příslušné 
přístupové komponentě. Tím lze jednoznačně identifikovat požadovanou přístupo-
vou komponentu.

 Tlačítko údržby 
Kliknutím na tlačítko údržby se spustí příslušný úkon údržby. Pokud je s tabletem 
spojeno více komponent BLE s úkony údržby, lze všechny úkony aktivovat kliknu-
tím na příslušné tlačítko. 

 Úkony údržby se provádějí v pořadí, v jakém byly vybrány. 

 Pokud úkon údržby ve frontě nemá být proveden, můžete ho z předvolby odstranit 
kliknutím na symbol „x“. Všechny ostatní úkony údržby proběhnou.

Během provádění úkonu údržby jsou všechna tlačítka deaktivována, a proto 
jsou šedá.

 Pomocí tlačítka se šipkou otevřete pole pro zobrazení dalších informací a funkcí. 
Zde najdete aktuální verzi firmwaru přístupové komponenty a tlačítko pro aktua-
lizaci firmwaru, pokud je na tabletu k dispozici novější verze, a také tlačítko pro 
resetování přístupové komponenty. (Viz také kapitola „Aktualizace firmwaru“.) 
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20.3.3 Přiřazení přístupové komponenty

Pokud má být do systému přidána přístupová komponenta, zobrazí se možná přístu-
pová místa pro přidání. 

 Zvolte požadované přístupové místo a stiskněte Spustit.  
K identifikaci lze pomocí identifikačního tlačítka řídit přístupovou komponentu. 
 Příslušná přístupová komponenta vydává akustickou a optickou signalizaci.

Pro přidání nové přístupové komponenty do systému je nutné zadat PIN kód.

Čtyřmístný PIN kód lze volně nakonfigurovat v softwaru Xesar v části „Nasta-
vení“.

Dotaz na PIN kód lze také deaktivovat.
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20.3.4 Vícesložková konfigurace

Chcete -li provádět údržbu rychleji, vyberte všechny úkony údržby komponent v 
 dosahu. Tyto úkony údržby se provádějí v pořadí, v jakém byly vybrány.  
Vybrané úkony údržby lze odebrat ze sekvence opětovným kliknutím. Neprovede se a 
zůstane jako „otevřený úkon údržby“.

 

Pokud nejsou v dosahu žádné komponenty BLE, zobrazí se po stisknutí připojovacího 
tlačítka BLE následující obrázek
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20.3.5 Propojení s přístupovou komponentou kabelem

 Propojte tablet a přístupovou komponentu USB kabelem 

 Stiskněte tlačítko Připojit kabelem .

 Poté proveďte úkon údržby.

 Úspěšné provedení úkonu údržby je indikováno zeleným symbolem fajfky v 
 tlačítku.
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 Po provedení všech úkonů údržby synchronizujte tablet se softwarem Xesar. Tím 
se potvrdí nové stavy přístupových komponent v softwaru Xesar a resetuje se 
zobrazení otevřených úkonů údržby.

Synchronizační úlohy přístupových komponent pro načtení přístupových pro-
tokolů a nastavení času u přístupových komponent lze provádět kdykoli i bez 
otevřených úkonů údržby.

Deaktivujte ve filtru funkci „Skrýt úlohy synchronizace“, aby se v seznamu 
úkonů údržby zobrazily přístupové komponenty pro synchronizaci.
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20.4 Nastavení

V části Nastavení je možné vyvolat následující informace a provést následující 
 nastavení.

• Verze aplikace Údržba Xesar 
zobrazuje aktuální verzi aplikace Údržba Xesar.

• Přenos protokolu událostí 
Pokud je zaškrtávací políčko aktivováno, protokol událostí se přenese z přístupo-
vých komponent do tabletu pro všechny úlohy údržby a synchronizace. To může 
vést k delšímu trvání úkonů údržby. Pokud je zaškrtávací políčko deaktivováno, 
protokol událostí se přenáší pouze pro synchronizační úlohy. Protokol událos-
tí  obsahuje všechny přístupy a odmítnutí přístupové komponenty a do softwaru 
 Xesar se přenáší prostřednictvím synchronizace tabletu nebo prostřednictvím XVN.

• Firmware přístupových komponent 
zobrazuje všechny verze firmwaru přístupových komponent, které jsou na tabletu 
k dispozici.  

• Aktualizace verzí firmwaru  
Stisknutím tlačítka Aktualizovat aktualizujete verze firmwaru na tabletu ze 
serveru EVVA přes internet.

Chcete -li aktualizovat verze firmwaru, musí být tablet připojen k internetu 
prostřednictvím sítě WLAN.
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• Poslední kontrola 
Datum poslední úspěšné kontroly verzí firmwaru

  

20.4.1 Aktualizace firmwaru 

Aktualizace firmwaru zajišťují bezpečný a bezproblémový provoz systému. Umožňují 
funkční vylepšení a nové funkce přístupových komponent.

Přístupové komponenty se zastaralým firmwarem se zobrazují na ovládacím 
panelu.

Synchronizací tabletu se softwarem Xesar se do tabletu načtou verze firmwaru obsa-
žené v softwaru Xesar. Pokud má přístupová komponenta starší verzi firmwaru, lze 
tuto přístupovou komponentu aktualizovat aktualizací firmwaru.

Chcete -li aktualizovat firmware přístupové komponenty, vytvoří se úkon údržby, 
 který se zobrazí v seznamu úkonů údržby.

 Propojte přístupovou komponentu s tabletem (přes kabel nebo bezdrátově pomocí 
BLE).
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 Úkon údržby proveďte kliknutím na tlačítko úkonu údržby.

 

20.4.2 Aktualizace firmwaru v montážním režimu

Pokud je přístupová komponenta v montážním režimu, lze aktualizaci firmwaru 
 provést i v případě, že tablet není připojen k systému.

Udržujte firmware všech přístupových komponent aktuální a vždy provádějte 
aktualizace firmwaru.

Je-li k dispozici novější verze firmwaru, než která je nainstalována v softwaru  Xesar, 
lze novou verzi firmwaru nahrát do tabletu v části „Nastavení“ prostřednictvím table-
tu pomocí funkce Aktualizovat. K tomu musí být tablet připojen k serveru EVVA přes 
 internet a WLAN. Tento aktuální firmware lze podle potřeby načíst do příslušných 
přístupových komponent - jak je popsáno výše. K tomu se nevytvářejí žádné úkony 
údržby.
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 V zobrazení „Komponenty v dosahu“ otevřete podrobné zobrazení příslušné 
 přístupové komponenty a proveďte aktualizaci firmwaru.

 

20.5 Filtr

Nastavení pro zobrazení stránek „Komponenty v dosahu“ a „Seznam úkonů údržby“ 
lze provést v rámci možností filtru.

• Zobrazit pouze komponenty s existujícími úkony údržby  
Pokud je zaškrtávací políčko aktivováno a je provedeno skenování, zobrazí se 
 pouze komponenty BLE v dosahu příslušného systému a přístupové komponenty v 
montážním režimu, pro které je k dispozici úkon údržby. Přístupové komponenty 
jiných zařízení, které jsou také v dosahu, se nezobrazí.  
Pokud mají být zobrazeny všechny dostupné přístupové komponenty v dosahu, 
musí být zaškrtávací políčko deaktivováno.

• Seznam úkonů údržby  
Aktivací „Zobrazit pouze otevřené úkony údržby“ zobrazíte pouze úkony údržby, 
které jsou stále otevřené. Již vyřízené úkony se skryjí.
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• Skrýt úkony synchronizace 
Pokud je zaškrtávací políčko aktivováno, v seznamu úkonů údržby se zobrazí 
 pouze přístupové komponenty s úkony údržby a přístupové komponenty s mož-
nými úkony synchronizace jsou skryty.

 

20.6 Reset přístupové komponenty do montážního 
režimu

Pokud byla ze systému odebrána přístupová komponenta v softwaru Xesar, vrátí se po 
provedení příslušného úkonu údržby do montážního režimu. V tomto stavu může být 
přidána na jiné přístupové místo nebo do jiného systému.

V softwaru Xesar je vadná přístupová komponenta odstraněna ze systému 
pomocí „Odebrat vadnou komponentu“.

Pokud je přístupová komponenta omylem odstraněna jako vadná, je možné 
ji prostřednictvím obnovení na tabletu nastavit do montážního režimu a opět 
přidat do systému. Pokud je komponenta resetována prostřednictvím BLE, 
pak musí být filtr „Zobrazit pouze úlohy konfigurace“ deaktivován, aby byla 
komponenta nalezena pomocí BLE skenování.
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Pokud je přístupová komponenta s deaktivovanou funkcí odesílání BLE rese-
tována do montážního režimu, aktivuje se funkce BLE.

20.7 Další zobrazení

Pokud se změní čas nebo údaje o poloze tabletu v operačním systému, pak se z 
 bezpečnostních důvodů smažou data uložená v tabletu a zobrazí se následující 
 upozornění:



XESAR 3.1 241 / 290

20.8 Správa dat v tabletu

Pokud se mají data ukládat i po vypnutí tabletu, aby bylo možné úkony údržby 
 provádět později, je třeba na hlavním panelu v části „Nastavení> Správa dat na 
 tabletu“ vybrat možnost „Uchovat data na tabletu“.

Pokud je zaškrtávací políčko aktivováno, data související s bezpečností zůsta-
nou v tabletu zachována i po vypnutí tabletu. 
Ujistěte se, že tablet obsluhují pouze oprávněné osoby.

20.9 Ovládání aplikace Údržba Xesar na starších 
 tabletech

Aplikaci Údržba Xesar lze používat také na starším tabletu, jako ARES BLE 4.2. Z 
 důvodu chybějících funkcí BLE a fotoaparátu však nelze provést následující činnosti:

• Bezdrátová konfigurace komponent G2.1 BLE  
(tlačítko propojení je deaktivováno; je možné připojení kabelem) 
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• Skenování QR kódu není možné.  
(IP adresa a číslo portu pro synchronizaci tabletu se musí zadávat ručně.)  
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21 Chybová hlášení tabletu Xesar

V důsledku nesprávné manipulace může na tabletu Xesar docházet k chybovým hlá-
šením. Níže je uveden přehled všech chybových kódů a také některé informace o pří-
činách a řešení potíží.

Chybový 
kód Chybové hlášení Příčina a odstraňování problémů

XTDE01 Chybný typ komponenty V softwaru Xesar byla pro toto přístupové místo zjištěna jiná 
přístupová komponenta. 

 Zkontrolujte správnost přístupového místa a odpovídající 
typ komponenty Xesar.

XTDE02 Není připojeno USB Kabel USB není správně připojen k tabletu, není správně 
 zastrčený do přístupové komponenty, nebo je vadný kabel 
USB. 

 Zkontrolujte konektory a stav kabelu.

XTDE03 Žádná odpověď Na tabletu nebo přístupové komponentě se vyskytla chyba. 

 Spusťte tablet znovu.

XTDE04 Chybné dveře Přístupová komponenta se nachází na nesprávných dveřích.  
Případně byla obnovena stará databáze.

 Zkontrolujte místo instalace, resp. aktuálnost databáze.

XTDE05 Komponenta neobsahuje 
baterii

 Vložte uvedené baterie do přístupové komponenty se 
správnou polaritou nebo 

 vyměňte vybité baterie.

XTDE09 Dílčí komponenta se 
 nehlásí

Hlavice cylindrické vložky nebyla správně namontována nebo 
nástěnná čtecí jednotka nebyla správně propojena. 

 Zkontrolujte správnou montáž a připojení přístupové 
 komponenty.

XTDE10 Verze není podporována Přístupová komponenta nemá správnou verzi firmwaru. 

 Proveďte aktualizaci firmwaru v montážním režimu pomocí 
tabletu.
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Chybový 
kód Chybové hlášení Příčina a odstraňování problémů

XTDE11 Chyba komunikace přes 
USB

Kabel USB není správně připojen k tabletu, není správně 
 zastrčený do přístupové komponenty, nebo je vadný. 

 Zkontrolujte konektory a stav kabelu USB. 
 Zkontrolujte, zda není přístupová komponenta vadná.

XTDE12 Neznámá chyba Neznámá příčina. 

 Pokuste se tablet odhlásit a znovu jej synchronizujte se 
softwarem Xesar.

XTDE13 Operace dočasně selhala  Pokuste se tablet odhlásit a znovu jej synchronizujte se 
softwarem Xesar.

XTDE14 Operace selhala  Pokuste se tablet odhlásit a znovu jej synchronizujte se 
softwarem Xesar.

XTDE15 Tablet Xesar není syn-
chronizován

 Proveďte synchronizaci tabletu se softwarem.

XTDE16 Nepodařilo se zobrazit 
baterii

 Zkontrolujte baterie přístupových komponent a případně 
je vyměňte.

XTDE17 ---- Obnovení komponenty Xesar, která byla nuceně odstraněna z 
databáze, se nezdařilo. 

 Přístupová komponenta musí být odeslána k opravě do 
společnosti EVVA.
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22 Virtuální síť Xesar (XVN)

Na centrálním místě (kódovací stanice nebo online nástěnná čtecí jednotka Xesar) 
se na přístupová média nahrávají aktualizované informace (údaje ze seznamu zaká-
zaných médií). Na cestě budovou se tyto informace přenesou do jednotlivých dveří. 
 Přístupová média aktualizují stav dveří a shromažďují informace o dveřích (stav ba-
terie, události přístupu, vymazání nebo otevření zablokovaných přístupových médií). 
Poté jsou tyto informace odevzdány kódovací stanici, která je vyhodnotí a aktualizuje 
stav zabezpečení v softwaru.

K systému lze připojit až 150 online nástěnných čtecích jednotek Xesar.
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22.1 Přenos informací o přístupech prostřednictvím 
přístupových médií

Při každém druhém procesu identifikace, např. při otevírání přístupové komponenty 
pomocí přístupového média jsou poslední události přístupu (např. otevření, odmítnutí 
nebo vybití baterie) přístupové komponenty přeneseny na přístupové médium.

Pokud se přístupové médium přidrží u kódovací stanice nebo online nástěnné čte-
cí jednotky Xesar, události se přenesou do softwaru Xesar a přístupové médium se 
 vyčistí.

Pro tento proces není vyžadováno přihlášení k softwaru Xesar, postačí spuštěný 
 program.

22.2 Přenos záznamů ze seznamu zakázaných médií  
prostřednictvím přístupových médií
Záznam v seznamu zakázaných médií obsahuje informaci o přístupovém médiu, které 
bylo zablokováno softwarem Xesar. Tyto záznamy v seznamu zakázaných médií se 
prostřednictvím kódovací stanice nebo online nástěnné čtecí jednotky Xesar zapisují 
na všechna přístupová média, která informace přenášejí do všech navštívených pří-
stupových komponent.

Na jedno přístupové médium lze uložit až 10 záznamů v seznamu zakázaných médií. 
Jakmile přístupová média opět přidržíte u kódovací stanice nebo online nástěnné čtecí 
jednotky Xesar, software Xesar rozpozná, do kterých přístupových komponent již byly 
příslušným přístupovým médiem přeneseny informace ze seznamu zakázaných médií, 
a zobrazí odpovídající stav na ovládacím panelu softwaru Xesar.

Doporučujeme přenést seznam zakázaných médií prostřednictvím tabletu 
 Xesar, dojde-li ke ztrátě nebo odcizení více než 10 identifikačních médií na-
jednou.

Přístupové médium zablokované v softwaru Xesar se může stát neplatným nebo může 
být smazáno, pokud

• uplynula doba platnosti,
• vypršela doba platnosti,
• bylo přístupové médium přidrženo u kódovací stanice nebo online nástěnné čtecí 

jednotky Xesar,
• se přístupové médium pokusí otevřít přístupovou komponentu, pro kterou je aktu-

ální seznam zakázaných položek.
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22.3 Přenos informací o „přístupech se zablokovaný-
mi přístupovými médii“

Dokud je přístupové médium, které bylo v softwaru Xesar zablokováno, ještě platné, 
lze jej nadále používat k otevření příslušných přístupových komponent. Tyto informace, 
které jsou kritické z hlediska bezpečnosti, jsou shromažďovány dalšími přístupovými 
médii náležejícími k systému a následně předávány softwaru Xesar prostřednictvím 
kódovací stanice.

Tato možnost je signalizována na ovládacím panelu. Barva panelu Přístupy se 
 zablokovaným přístupovým médiem je žlutá, pokud již došlo k otevření pomocí 
přístupových médií, která již byla zablokována.

22.4 Přenos informace o „přístupovém médiu vyma-
zaném z přístupových komponent“
Při pokusu o otevření přístupové komponenty s aktuálním seznamem zakázaných 
 médií pomocí přístupového média, které bylo zablokováno v softwaru Xesar, bude 
toto přístupové médium přístupovou komponentou odstraněno.

Toto přístupové médium pak nebude moci otevřít žádnou přístupovou komponentu 
bez aktuálního seznamu zakázaných médií. Toto přístupové médium tím ztratilo svou 
platnost.

Informace ze zablokovaného, smazaného přístupového média jsou z jiného přístupo-
vého média přeneseny zpět do softwaru Xesar prostřednictvím virtuální sítě. K tomu 
je nutné přidržet přístupová média u kódovací stanice nebo online nástěnné čtecí 
 jednotky Xesar.

Uživatelé softwaru Xesar tak automaticky obdrží informaci o tom, zda je systém opět 
bezpečný, ačkoli je možné, že seznam zakázaných médií ještě nebyl aktualizován u 
všech přístupových komponent.

Postupujte podle pokynů případných úkonů údržby na ovládacím panelu a 
udržujte přístupové komponenty v aktuálním stavu.
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22.5 Přenos informací o stavu baterie prostřednic-
tvím přístupových médií

Prostřednictvím přístupových médií v oběhu se přes virtuální síť přenáší do softwaru 
Xesar rovněž informace o bateriích. Správce systému je tedy včas informován o tom, 
kdy a které baterie je potřeba vyměnit.

Správce systému má možnost nepřímo ovlivňovat cykly aktualizace prostřednictvím 
doby platnosti přístupových médií. Doba platnosti se při každém přidržení přístupové-
ho média u kódovací stanice nebo online nástěnné čtecí jednotky Xesar automaticky 
prodlužuje o nastavenou hodnotu.

Je-li např. doba platnosti nastavena na 3 dny, musí každá osoba za účelem prodlou-
žení platnosti během této doby provést aktualizaci přístupového média u této kódo-
vací stanice nebo online nástěnné čtecí jednotky Xesar. Nejpozději po 3 dnech obdrží 
správce systému příslušné informace (např. události nebo přenosy informací ze se-
znamu zakázaných médií) prostřednictvím přístupových médií v oběhu. Je-li platnost 
nastavena například na 30 dnů, trvá zpětné doručení informací do softwaru Xesar 
 přiměřeně delší dobu.

Při používání virtuální sítě se tedy doporučuje volit co nejkratší nastavení 
doby platnosti, nejlépe dobu kratší než 15 dnů.
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23 Výměna administrátorské karty

23.1 Výměna administrátorské karty u systémů 
 Xesar na PC

Viz také kapitola „Úvodní stránka nástroje Installation Manager > Konfigurace 
 systému“.

V případě poruchy nebo ztráty administrátorské karty systému je možné ji vyměnit za 
novou.

 Za tímto účelem klikněte na konfigurační stránce na Vyměnit administrátor-
skou kartu a postupujte podle pokynů.

 

23.2 Výměna administrátorské karty u systémů 
 Xesar na serveru

Dojde-li k poškození nebo ztrátě administrátorské karty, lze její výměnu provést 
 následujícím způsobem:

 Zasuňte do kódovací stanice novou administrátorskou kartu.

 V nástroji Installation Manager otevřete složku Administrátorská karta a 
 načtěte novou administrátorskou kartu.

 Nastavení uložte a přepněte na kartu Instalace .
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 Vyberte požadovaný systém  a

 klikněte na symbol klíče .

 

 V okně „Operace s administrátorskou kartou vyberte možnost Vyměnit kartu.

 A zadejte instalační klíč, číslo karty a podpis přiřazený kartě.

 Tyto údaje najdete na bezpečnostním listu instalace, který jste si vytiskli při první 
instalaci.
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Po potvrzení se vygeneruje nový bezpečnostní list instalace.

 Vytiskněte si bezpečnostní list instalace a dobře jej uschovejte.

Po výměně administrátorské karty nezapomeňte vytvořit manuální zálohu 
v nástroji Installation Manager, aby se v případě potřeby obnovené údaje 
 shodovaly s novou administrátorskou kartou.

23.3 Vrátit zpět přidání komponenty

Pokud jste v místě montáže přidali nesprávnou komponentu, můžete zde tuto kompo-
nentu opět odebrat.

 Klikněte na tlačítko Vrátit zpět přidání komponenty .

 

Kromě toho není nutné znovu vytvářet místo montáže, stačí pouze vybrat novou pří-
stupovou komponentu.

Tento postup funguje pouze před přidáním přístupové komponenty a v přípa-
dě potřeby po obnovení do montážního režimu.

23.4 Demontáž komponenty (obnovení do montážní-
ho režimu)

Pokud je nutné přístupovou komponentu demontovat a nadále ji používat, zvolte 
možnost Odebrat komponentu.
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Pokud chcete komponentu opět začlenit do systému, NEKLIKEJTE na možnost 
Odebrat vadnou komponentu.

Pokud jste odebrali přístupovou komponentu v softwaru Xesar, automaticky se vytvoří 
úkon údržby. Přístupovou komponentu je nutné demontovat pomocí tabletu Xesar. 

 Připojte přístupovou komponentu k tabletu Xesar a 

 vyberte přístupovou komponentu na tabletu Xesar. 

 Proveďte úkon údržby Odebrat.
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23.5 Vynucená demontáž komponenty (vadná kom-
ponenta)

Pokud je přístupová komponenta vadná, postupujte následovně:

 Vyberte v nabídce Místa montáže příslušné místo montáže. 

 Vyberte ze seznamu přístupovou komponentu, která se má odebrat, a 

 Klikněte na možnost Odebrat vadnou komponentu .
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24 Řídicí jednotka řízená offline se  
2 nástěnnými čtecími jednotkami

24.1 Přidání nástěnné čtecí jednotky 

Chcete vybavit 2 místa montáže (dveře) vždy jednou nástěnnou čtecí jednotkou a 
jednou společnou řídicí jednotkou.

 V nabídce „Přidat místo montáže“ zvolte komponentu „Řídicí jednotka Xesar se 
2 nástěnnými čtecími jednotkami“, abyste přidali 2 nástěnné čtecí jednotky s 
 offline řídicí jednotkou.

 Zadejte ID a názvy do polí dvou požadovaných míst montáže.
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 Nakonfigurujte obě místa montáže přepínáním mezi oběma místy kliknutím na
.

Po potvrzení údajů se v systému vytvoří obě místa montáže nástěnné čtecí jednotky a 
úkony údržby pro přidání.

V seznamu montážních míst jsou popsány obě propojené nástěnné čtecí jednotky se 
stavem „Připraveno k přidání“.
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 Proveďte synchronizaci úkonů údržby na 
 vašem tabletu Xesar.

 Na tabletu Xesar jsou obě nástěnné čtecí 
 jednotky uvedeny v seznamu úkonů údržby 
jako jeden úkon  údržby.

 Připojte váš tablet Xesar k nástěnným čtecím 
jednotkám a proveďte jeden ze dvou úkonů 
údržby.

 Před přidáním vybrané nástěnné čtecí jednotky zkontrolujte správné přiřazení k 
místu montáže pomocí identifikační funkce.
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Na tabletu se zobrazí následující zpráva:

 Pokud není přiřazení správné, zvolte jinou nástěnnou čtecí jednotku.

Druhá nástěnná čtecí jednotka se automaticky přiřadí k druhému místu montáže.

Při přidání je zkontrolována aktuálnost firmwaru a v případě potřeby aktualizována.

24.2 CU – 2 provedení úkonů údržby nástěnné čtecí 
jednotky

Úkony údržby pro příslušnou nástěnnou čtecí jednotku musíte provádět přímo u 
 příslušných nástěnných čtecích jednotek.

 Propojte tablet Xesar s příslušnou nástěnnou čtecí jednotkou a 

 proveďte úkony údržby.
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24.3 CU – 2 aktualizace firmwaru nástěnné čtecí jed-
notky

Aby nástěnná čtecí jednotka fungovala bezchybně, musí mít všechny dílčí 
komponenty (nástěnná čtecí jednotka a řídicí jednotka) stejnou verzi firm
waru.

Aktualizaci firmwaru pro nástěnnou čtecí jednotku a řídicí jednotku proveďte následu
jícím způsobem:

Aktualizace firmwaru v montážním režimu: 

 Pomocí média v montážním režimu zkontroluj
te, zda se komponenty nástěnné čtecí jednotky 
nacházejí v montážním režimu.

 Připojte tablet Xesar k nástěnným čtecím jed
notkám.

 Kliknutím na šipku  otevřete podstránku a 

 proveďte aktualizaci firmwaru.

Budouli v rámci výměny nástěnné čtecí jednotky nebo řídicí jednotky kombi
novány komponenty s různými verzemi firmwaru, musí být dílčí komponenty 
v montážním režimu aktualizovány na aktuální verzi firmwaru. 

 



XESAR 3.1 259 / 290

24.4 Odebrání komponent nástěnné čtecí jednotky 
ze systému

 Vyberte možnost Odebrat komponentu v místě montáže v softwaru a volbu 
 potvrďte.

 Proveďte synchronizaci tabletu Xesar se softwarem.

 Připojte tablet Xesar k nástěnným čtecím jednotkám a u nástěnné čtecí jednotky 
proveďte úkon údržby Odstranění.  
Druhá nástěnná čtecí jednotka se rovněž automaticky odstraní.

Po demontáži jsou komponenty v montážním režimu.

Nyní můžete v případě potřeby provést aktualizaci firmwaru, abyste komponenty opět 
vložili do jiného nebo stejného systému Xesar.

Pokud je jeden nebo více komponentů defektních:

 V místě montáže vyberte v softwaru možnost Odstranit komponentu

 

 Poté vyberte možnost Odebrat vadnou komponentu.

 

Komponentu, která byla odstraněna jako vadná, je nutné vyměnit.

Pokud jste omylem odebrali ze systému funkční komponentu s Vadnou 
komponentou, musíte tablet Xesar synchronizovat se softwarem. Poté při
pojte tablet Xesar k omylem odstraněné komponentě a kliknutím na tlačítko 
Obnovit proveďte obnovení montážního režimu. Obnovenou komponentu lze 
opět přidat do systému. 
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25 Online nástěnná čtecí jednotka 
 Xesar

Online nástěnná čtecí jednotka Xesar načítá informace o přístupových médiích, kte-
rá byla shromážděna prostřednictvím systému XVN (virtuální síť Xesar) a předává 
je softwaru Xesar k dalšímu zpracování. Tyto údaje zahrnují např. přístupové akce, 
odmítnutí nebo stavy baterie přístupových komponent. Současně se na identifikační 
 média zapisuje aktuální seznam zakázaných položek, prodlužuje se doba platnosti 
identifikačních médií nebo se provádějí přístupová média-15. Dále online nástěnná 
čtecí jednotka Xesar slouží jako ovládání pro elektricky poháněné přístupové kompo-
nenty, jako jsou motorické zámky a cylindrické vložky, jakož i automatické pohony 
dveří. Ve spojení s dveřním kontaktem lze sledovat a zobrazovat stav zavírání dveří.

Online nástěnná čtecí jednotka Xesar nabízí následující funkce:

• Aktualizace přístupových médií (změny oprávnění, doba platnosti, seznam zakáza-
ných položek).

• Přístupové události: Záznamy v protokolu v reálném čase.
• Změny konfigurace online nástěnné čtecí jednotky Xesar v reálném čase.
• Funkce k identifikaci online nástěnné čtecí jednotky Xesar: hledaná online nástěn-

ná čtecí jednotka Xesar opakovaně vydává optický a akustický signál, dokud tato 
funkce nebude opět deaktivována.

• Spuštění a ukončení režimu Office: Zaznamenává se spuštění a ukončení manuál-
ního režimu Office.

• Nastavení času: manuální synchronizace času s online nástěnnou čtecí jednotkou 
Xesar (např. po výpadku elektrického proudu = offline) (zaznamenává se do pro-
tokolu).

• Provedení dálkového otevírání: Stisknutím tlačítka se provede zaznamenané 
 dálkové otevření.

• Normální uvolnění: Výchozí doba odemknutí se zaznamená do protokolu.
• Prodloužené uvolnění: Prodloužená doba odemknutí např. u osob s omezenou 

 pohyblivostí se zaznamenává do protokolu.
• Výstupní tlačítko dveří: pro otevření automatických dveří nebo oddělení.  

Každé použití výstupního tlačítka dveří se zaznamenává do protokolu událostí.
• Kontrola stavu dveří: Dotazování na stav dveřního kontaktu (odemčen nebo 

uzamčen).  
Při sériovém zapojení dveřního kontaktu pomocí kontaktu sepnutí závory lze moni-
torovat stav dveří zavřeno a uzamčeno.

Do protokolu událostí a systému se zaznamenávají různé funkce.



XESAR 3.1 261 / 290

25.1 Přidání online nástěnné čtecí jednotky Xesar

 Do svého systému přidejte nové místo montáže a v poli „Komponenta“ vyberte 
online nástěnnou čtecí jednotku Xesar. 

 Klikněte na možnost Další.

 

 Zadejte příslušné údaje a 
 vyberte požadovaná nastavení. 

 

• Povolit přístupy:
• Aktivovaná funkce online nástěnné čtecí jednotky Xesar funguje jako aktuali-

zační nástroj médií a jako přístupová komponenta.
• Deaktivovaná funkce online nástěnné čtecí jednotky Xesar jako aktualizační 

 nástroj pro média.
• Povolit upgrade identifikačního média:

• Po aktivaci lze přístupová média upgradovat. To může být nutné z důvodu změn 
ve formátu dat médií. 
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Z bezpečnostních důvodů je tato funkce při dodání z výroby deaktivována a 
měla by se aktivovat pouze v případě potřeby.

Kontrola stavu dveří v protokolu událostí:

Do protokolu událostí a systému se zaznamenávají různé funkce:
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26 Uvedení do provozu síťového 
adaptéru EXPERT EX9132CST 
 nástěnné čtecí jednotky Xesar

Před konfigurací síťového adaptéru zkontrolujte, zda máte správný model k 
pokynům pro uvedení do provozu.

Další pokyny pro uvedení síťového adaptéru do provozu:

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

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na 
technické oddělení EVVA.

26.1 Konfigurace PC

Pro konfiguraci síťového adaptéru Xesar pomocí počítače použijte počítač dle vašeho 
výběru. Může to být také počítač, na kterém je provozován software Xesar.

Než začnete uvádět síťový adaptér Xesar do provozu, proveďte napřed  konfiguraci 
nastavení síťového adaptéru vašeho PC. Tato nastavení najdete např. v systému 
 Windows 7 nebo Windows 10 v nabídce Centrum síťových připojení a sdílení > Změnit 
nastavení adaptéru.

 Otevřete okno Vlastnosti (kliknutím pravým tlačítkem myši na připojení LAN).

 

https://www.evva.com/cz-cz/service/downloads/
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Uvědomte si, že další aktivní síťová připojení (např. WLAN) mohou rušit 
 komunikaci se síťovým adaptérem Xesar. V případě potřeby je vypněte.

 V okně vyberte Internetový protokol - verzi 4 (TCP/IPv4)  a klikněte na Vlast-
nosti  .

 





 Nakonfigurujte IP adresu a masku podsítě počítače 1, pomocí kterého provedete 
konfiguraci adaptéru ethernet. K tomu použijte následující adresy:

IP adresu: 192.168.1.xxx (1-254)
Masku podsítě: 255.255.255.0
DNS-Server: -
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Abyste se vyhnuli konfliktu IP adres, ujistěte se, že NEPOUŽÍVÁTE výchozí 
IP adresu síťového adaptéru Xesar (192.168.1.100).  
(V případě konfliktu IP adresy nelze připojení navázat.)

Pokud máte jakékoli potíže při nastavení sítě, obraťte se prosím na vašeho 
správce IT systému.

26.2 Uvedení síťového adaptéru Xesar do provozu

 Připojte napájecí adaptér k síťovému adaptéru Xesar.

 Podle blikající zelené stavové LED kontrolky poznáte, zda je do síťového adaptéru 
Xesar přiváděn elektrický proud.
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 Zapojte síťový adaptér Xesar do konfiguračního PC. 

 Použijte k tomu kabel LAN RJ45 a dbejte na to, aby se při zasunutí ozvalo slyšitel-
né cvaknutí.

 

 Na svém počítači spusťte internetový prohlížeč.

 Do adresního řádku prohlížeče zadejte standardní adresu síťového  adaptéru 
Xesar – najdete ji na spodní straně zařízení a standardně je nastavena na 
192.168.1.100.

 

Pokud nelze konfigurační stránku otevřít, zkontrolujte nastavení firewallu 
 vašeho PC, nastavení IP adresy a správné propojení síťového adaptéru Xesar.

Zobrazí se systémová stránka síťového adaptéru Xesar.

26.3 Stavová stránka

 Z bezpečnostních důvodů zadejte na stavové stránce heslo. To je volitelné a není 
nezbytně nutné. Výchozí jméno správce pro přihlášení je „admin“. Žádné heslo se 
nezadává.
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 Pole Product Name (Název zařízení) lze volně konfigurovat, nemá však žádný vliv 
na funkci zařízení.

 Pole Login password (Přihlašovací heslo) omezuje přístup na konfigurační stránku 
zařízení. 

 Standardně se žádné heslo nezadává.

26.4 RS485/422

 Do pole „Vzdálená adresa / URL“ zadejte IP adresu počítače nebo serveru, na 
 kterém je nainstalován software Xesar.

 Je zodpovědný za komunikaci mezi síťovým adaptérem Xesar a softwarem Xesar. 
Je důležité, aby měl vzdálený port (standardně 9081) stejný název, jaký je uveden 
ve Správci instalace Xesar (port OCH).
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26.5 Síť

 Pole na síťové stránce by měla být vyplněna tak, jak je znázorněno níže.

 Pole IP address (IP adresa) definuje IP adresu síťového adaptéru Xesar. 

Upozornění: Uvědomte si, že pokud tuto adresu změníte a kliknete na mož-
nost Save (uložit) (nebo potvrdíte pomocí klávesy ENTER), bude možné 
 síťový adaptér vyvolávat a konfigurovat pouze pomocí této adresy.

 

 Po dokončení nastavení parametrů klikněte na tlačítko Save (uložit), abyste kon-
figuraci síťového adaptéru Xesar ukončili.

 Kliknutím na „Reboot“ (restart) přenesete data do ethernetového adaptéru Xesar.
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 Po restartování síťového adaptéru odpojte síťový adaptér Xesar od konfiguračního 
PC. Nyní připojte síťový adaptér Xesar k síti LAN Xesar.

 Then connect the Xesar network adapter to the Xeasar LAN network.

Při až 150 možných síťových adaptérech Xesar v jednom systému musíte definovat 
až 150 různých IP adres.

 Zkontrolujte také síťové nastavení PC a dodržujte platný rozsah IP adres ve vaší 
síti.

• Možnost Subnet mask (Maska podsítě) definuje používanou podsíť.

• Remote Address (vzdálená adresa) / URL odpovídá IP adrese počítače, na kterém 
je provozován software Xesar. Je zodpovědný za komunikaci mezi síťovým adap-
térem Xesar a softwarem Xesar.  
Je důležité, aby měl vzdálený port (standardně 9081) stejný název, jaký je uveden 
ve Správci instalace Xesar (port OCH).

Pole Remote IP (PC) a IP address (síťový adaptér Xesar) jsou různá! Musíte 
být ve stejné síti.

Příklad konfigurace:
IP adresa 192.168.1.100
Maska podsítě 255.255.255.0
Název zařízení Adapter1
Přihlašovací heslo passwordadapater1
Remote IP 192.168.1.11

26.6 Reset síťového adaptéru

Pokud jste zapomněli vaše nastavené heslo nebo síťový adaptér Xesar nefunguje 
kvůli nesprávným vstupním datům, můžete síťový adaptér Xesar resetovat na tovární 
nastavení.

 Připojte napájecí zdroj k síťovému adaptéru Xesar. 

 Resetovací tlačítko stiskněte alespoň na 5 sekund.

Heslo a nastavení se obnoví na tovární nastavení.

 Pokud provedete reset síťového adaptéru Xesar v případě chyby, zkontrolujte poté 
ještě jednou Parameter settings (Nastavení parametrů).
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Zejména zkontrolujte Socket mode (TCP klient), přenosovou rychlost 
(115200) a port (9081 = OCH port ve Správci instalace)!
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27 PC systém: 
režim offline / online

27.1 Systém v režimu offline

Přístupy do vašeho systému jsou povoleny podle oprávnění definovaných na přístu
povém médiu. K provozu systému nemusí být spuštěn software Xesar.

Pokud chcete ve vašem systému provést změny, musíte spustit software Xesar a 
 vyvolat ovládací panel Xesar.

Změny, jako jsou změny oprávnění osob nebo přístupových médií, změny komponent 
nebo změny systémového nastavení, lze provádět pouze při spuštěném softwaru 
 Xesar.

27.1.1 Spuštění softwaru Xesar

 Klikněte na tlačítko Správce instalací  na vaší ploše.  
Spustí se správce instalací a zobrazí se úvodní okno. 

 V úvodním okně klikněte na tlačítko Start požadovaného systému. 
Systém se spustí a aktivuje se tlačítko ovládacího panelu. 

Při spuštění systému se také aktivuje připojená kódovací stanice, která je připravena 
spravovat přístupová média. (To platí pouze pro počítač správce; pro klientské počí
tače s kódovací stanicí je nutná instalace a používání správce rozhraní.)

 Klikněte na aktivované tlačítko ovládacího panelu. 
Dostanete se na přihlašovací stránku systému.

 Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla.

Po úspěšném přihlášení můžete systém spravovat podle svých uživatelských práv na 
ovládacím panelu Xesar.
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27.1.2 Ukončení softwaru Xesar

 Klikněte na tlačítko Ukončit. 
Chceteli software Xesar ukončit, nejprve v prohlížeči zavřete systémové okno 
kliknutím na tlačítko Ukončit.

 Ukončete přihlašovací okno v prohlížeči.

 Přejděte do úvodního okna správce instalací. 

 Klikněte na tlačítko Ukončit běžící systém.

Pokud jste v nastavení zálohování systému vybrali možnost „Když je systém 
 zastaven“, bude tato záloha provedena před zastavením systému.

V úvodním okně správce instalací poznáte zastavený systém podle zobrazeného 
 tlačítka Start.

Současně lze spustit a může běžet vždy pouze jeden systém. 
Pokud je ve správci instalací spravován více než jeden systém, všechna tla
čítka pro spuštění ostatních systémů jsou deaktivována, pokud jeden systém 
běží.

V režimu offline se na ovládacím panelu nezobrazují aktuální přístupy ani 
 aktuální stav zabezpečení systému. Tyto funkce jsou možné pouze v online 
režimu přístupového systému. 

27.2 Systém v online režimu

Pokud používáte svůj systém v online režimu, je nutné, aby byl spuštěn správce in
stalací a systém byl spuštěn. 

V online režimu můžete sledovat aktuální přístupy a aktuální stav zabezpe
čení systému a zobrazovat je na ovládacím panelu. K tomu musí být systém 
v online režimu s XVN a alespoň jednou online nástěnnou čtecí jednotkou. 

Osoby mají přístup do systému pouze v souladu s oprávněními definovanými na 
 přístupovém médiu.

Změny, jako například změny oprávnění osob nebo přístupových médií, změny 
 komponent nebo v systémových nastaveních, lze provádět kdykoli na ovládacím 
 panelu při běžícím softwaru Xesar.
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27.2.1 Spuštění softwaru Xesar

 Klikněte na tlačítko Správce instalací  na vaší ploše.  
Spustí se správce instalací a zobrazí se úvodní okno. 

 

 V úvodním okně klikněte na tlačítko Start. 
Požadovaný systém se spustí a aktivuje se tlačítko ovládacího panelu. 

Při spuštění systému se také aktivuje připojená kódovací stanice, která je připravena 
spravovat přístupová média. (To platí pouze pro počítač správce; pro klientské počí
tače s kódovací stanicí je nutná instalace a používání správce rozhraní.)



XESAR 3.1 274 / 290

 Klikněte na aktivované tlačítko ovládacího panelu. 
Dostanete se na přihlašovací stránku systému.

 

 Přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla.
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Po úspěšném přihlášení můžete systém spravovat podle svých uživatelských práv na 
ovládacím panelu systému.

27.2.2 Ukončení softwaru Xesar 

 Klikněte na tlačítko Ukončit . 
Chceteli software Xesar ukončit, nejprve v prohlížeči zavřete systémové okno 
kliknutím na tlačítko Ukončit.

 Ukončete přihlašovací okno v prohlížeči.

 Přejděte do úvodního okna správce instalací.

   Klikněte na tlačítko Ukončit pro běžící systém.

 

Pokud jste v nastavení zálohování systému vybrali možnost „Když je systém 
 zastaven“, bude tato aktualizace provedena před zastavením systému.
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V úvodním okně správce instalací poznáte zastavený systém podle zobrazeného tla
čítka Start.

Současně lze spustit a může běžet vždy pouze jeden systém. 
Pokud je ve správci instalací spravován více než jeden systém, všechna 
 tlačítka pro spuštění ostatních systémů jsou deaktivována, pokud beží jeden 
systém.

V režimu offline se na ovládacím panelu nezobrazují aktuální přístupy ani 
 aktuální stav zabezpečení systému. Tyto funkce jsou možné pouze v online 
režimu přístupového systému. 

27.3 PC systém ve víceuživatelském režimu

PC systémy lze spravovat i ve víceuživatelském režimu. K tomu musí být klientské 
počítače ve stejné síti jako PC správce (PC s nainstalovaným softwarem Xesar) a musí 
se připojit k PC správci v prohlížeči pomocí IP adresy a portu. Po úspěšném přihlášení 
mohou klientské počítače spravovat a provozovat systém. 

Pro správu přístupových médií na klientském počítači je nutná externí kódovací 
 stanice. K ovládání kódovací stanice je nutné nainstalovat, spustit a aktivovat nástroj 
Periphery Manager v okně prohlížeče.



XESAR 3.1 277 / 290

28 Xesar – stručný návod

28.1 Přidání osoby

Do vašeho podniku nastupuje nový zaměstnanec:

 Zvolte panel Osoby.
 Klikněte na symbol Plus.
 Povinná pole* musí být vyplněna (jméno a příjmení).
 Zadejte ID (např. osobní číslo).
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Volitelné komfortní funkce:

• Doba odemknutí:  
Krátká / dlouhá (např. pro osoby s handicapem)

• Protokolování:  
Neukládat / ukládat s časovým omezením / ukládat neomezeně

• Je-li to požadováno, lze pro nově vytvořené osoby vybrat již definovaná oprávnění 
(profily s oprávněním).

• Individuální oprávnění se přidělují později u přístupového média.

V případě potřeby můžete jedné osobě přiřadit několik přístupových médií. 
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28.2 Vydání přístupového média

Chcete-li vydat nové přístupové médium, položte ho na kódovací stanici. Otevře se 
vyskakovací okno. Volitelně můžete přidělit identifikační číslo (ID).

Přístupová média nemusí být nutně přiřazena určité osobě. To je ideální pro 
přístup externích firem s měnícím se personálem.
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 Volitelně: Vyberte osobu pro přístupové médium.
 Vyberte profil s oprávněním.
 Pokud chcete omezit dobu oprávnění, změňte začátek a konec oprávnění 

 přístupového média.
 Volitelně: Zvolte individuální přístup k určitým přístupovým místům, 

např.  skříňka.
 Vydejte přístupové médium. 

Vytvoří se výstupní protokol s daty v době vydání.

 Vytiskněte výstupní protokol a nechte potvrdit převzetí přístupového média přidě-
lenou osobou.

Stažení přístupového média lze potvrdit na výstupním protokolu.

V případě potřeby můžete jedné osobě přiřadit několik přístupových médií. 

Pokud používáte platební model formou kusů KeyCredits, kliknutím na tlačítko 
Odečíst  potvrďte změnu oprávnění.  
U platebního modelu KeyCredit Xesar Lifetime obsahuje nová přístupová 
 média a změny oprávnění.
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28.3 Jednoduchá metoda: přidělte přístupové 
 médium osobě

 Otevřete stránku s podrobnostmi o požadované osobě.
  Položte nové přístupové médium na kódovací stanici.
 Jméno osoby s profilem s oprávněním se automaticky vloží do překryvného okna.
  Potvrďte zadání v překryvném okně.
  V případě potřeby lze vytvořit výstupní protokol.
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28.4 Změna, přidání nebo odstranění profilů s 
 oprávněním

Zaměstnanec přejde do jiného oddělení a potřebuje odpovídající profil s oprávněním:

 Klikněte na záložku Přístupová média na ovládacím panelu: 
profily s oprávněním a individuální oprávnění pro přístupová média lze vybrat a 
změnit v záložce „Přístupová média“ na ovládacím panelu v příslušném zobrazení 
podrobností o přístupovém médiu.

 Po provedení změny položte přístupové médium na kódovací stanici, aby se aktu-
alizovalo.

 Profily s oprávněním a individuální oprávnění lze také vybrat nebo změnit přímo 
umístěním přístupového média na kódovací stanici v zobrazeném okně.
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Zvláštní případ: Hasičský sbor a generální klíč 
V případě potřeby lze přístupovému médiu přiřadit profil s oprávněním generálního 
klíče nebo profil s hasičským oprávněním.

Přístupové médium s profilem a hasičským oprávněním má časově neo-
mezený přístup ke všem dveřím ve vašem systému. 
Přístupové médium s oprávněním generálního klíče má přístup ke všem 
dveřím ve vašem systému a dobu platnosti lze omezit. Po uplynutí doby 
platnosti je nutné přístupové médium opět aktualizovat.

Zvláště bezpečně a pečlivě ukládejte přístupová média s hasičským oprávně-
ním nebo oprávněním hlavního klíče.

V jednom zařízení lze vystavit maximálně 15 médií s profilem s oprávněním 
pro hasičský záchranný sbor nebo s oprávněním hlavního klíče.

Podrobný popis tématu „Profily s oprávněním“ najdete v příručce k systému Xesar.
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28.5 Změna časových profilů

Jedna osoba obdrží přístupová oprávnění ve změněném čase. 
Otevírací doba nákupního střediska se změnila.

Časový profil 

 Změna časových oken pro přístup 
Pokud se pro osobu nebo skupinu osob změní pracovní doba, musí se změnit 
 časové okno pro přístup osoby, resp. skupiny osob.

Časový profil režimu Office 

 Komponenta by se měla v určitém okamžiku přepnout do režimu trvalého ote-
vření a v určitém okamžiku zavřít.

Podrobný popis tématu „Časové profily“ najdete v příručce k systému Xesar.

Časy lze zadávat do vstupních polí číselně nebo pomocí kláves se šipkami.



XESAR 3.1 285 / 290

28.6 Deaktivace přístupových médií

Pokud má být přístupové oprávnění jedné osoby na delší dobu přerušeno, lze 
přístupové médium deaktivovat. Médium s profilem s oprávněním přitom zůstává 
dané osobě přiřazeno. Přístup je až do odvolání deaktivován nastavením konce autor-
izace na aktuální čas. 

 Otevřete podrobnou stránku přístupového média, které má být deaktivováno.
 Klikněte na aktuální datum ukončení autorizace (datum a čas, např. 7.12. ve 

21:35). Médium se okamžitě deaktivuje.
 Následně proveďte aktualizaci média na online nástěnné čtecí jednotce nebo na 

kódovací stanici, aby již nemělo do systému přístup.

Přístupové oprávnění k médiu lze znovu aktivovat nastavením nového času 
konce autorizace a aktualizací online nástěnné čtecí jednotky nebo kódovací 
stanice.

Během tohoto procesu se v systému nevytvářejí žádné položky na černé 
listině.
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28.7 Zneplatnění přístupového média

Zneplatněte přístupové médium a později jej znovu použijte v systému, např. tehdy, 
jestliže zaměstnanec ukončí pracovní poměr v podniku.

 Položte přístupové médium na kódovací stanici.
 Zvolte Zneplatnit.

Po zneplatnění lze přístupové médium znovu používat pouze v tomto systému a jak-
mile je znovu umístěno ke kódovací stanici, zobrazí se jako nové přístupové médium.

Podrobný popis tématu „Zneplatnění média“ najdete v příručce k systému Xesar.
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28.8 Zablokování přístupového média

Přístupové médium bylo ztraceno nebo odcizeno.  
Aby byl systém chráněn před neoprávněným přístupem, musí být přístupové médium 
zablokováno.

28.8.1 Zablokování přístupového média

 Zvolte panel Přístupové médium.
 Zvolte přístupové médium, které má být zablokováno, a klikněte na Zablokovat.

Software Xesar vytvoří seznam zakázaných položek a úkony údržby pro všechny kom-
ponenty zranitelných přístupových míst.

 Proveďte synchronizaci tabletu Xesar a proveďte úkony údržby u komponent.
 Alternativně lze prostřednictvím přístupových médií rozeslat seznam zakázaných 

položek do komponent.
 Funkce smazání – u synchronizovaných komponent systému Xesar s aktuálním 

seznamem zakázaných položek se zablokované přístupové médium definitivně 
deaktivuje.



XESAR 3.1 288 / 290

28.8.2 Smazání oprávnění

Oprávnění lze odebrat z existujícího přístupového média. 

• Oprávnění na přístupovém médiu budou odstraněna.
• Nebude vytvořen žádný záznam do seznamu zakázaných položek ani žádné úkony 

údržby. 
• Přístupové médium zůstane přiřazeno osobě.
• Mohou být udělována nová oprávnění.

 Aktualizace přístupového média 
Pro aktualizaci musíte přístupové médium podržet u online nástěnné čtecí jed-
notky nebo ho položit na kódovací stanici.

Podrobný popis tématu „Zablokování přístupového média“ najdete v příručce k 
 systému Xesar.
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28.9 Vystavení náhradního média

Zaměstnanec zapomněl přístupové médium doma – je třeba vystavit náhradní 
 médium.

 Položte nové přístupové médium na kódovací stanici.
 V rozbalovacím poli „Osoba“ vyberte osobu, pro kterou se má vystavit náhradní 

médium.
 V rozbalovacím poli „Přístupové médium“ vyberte přístupové médium, které 

 chcete nahradit.
 Klikněte na Přidělit náhradní médium.

Náhradní médium má nyní po nastavenou dobu oprávnění k použití originálního 
 média.

 Dobu oprávnění pro náhradní média lze nastavit na panelu Nastavení v softwaru 
Xesar.

Mějte na paměti, že originální médium je nadále platné. 

Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, obraťte se na vašeho 
 partnera EVVA nebo na technické oddělení EVVA.

Podrobný popis postupu „Vystavení náhradního média“ najdete v příručce k systému 
Xesar.
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