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1

Inleiding
Het huidige systeemhandboek bevat informatie over de bediening van de Xesar-
software en de Xesar-systeemcomponenten.
De producten of de systemen die het Xesar-systeemhandboek beschrijft, m
 ogen
alleen worden bewerkt/gebruikt door iemand die gekwalificeerd is. Gekwalificeerd
personeel is op basis van kennis in staat om bij de omgang met producten of systemen risico's te herkennen en mogelijk gevaar te vermijden.

1.1

Algemene wettelijke aanwijzingen
EVVA sluit de overeenkomst over het gebruik van Xesar af op basis van haar Algemene
Zakelijke Voorwaarden (EVVA-AGB) en haar Algemene Licentiebepalingen (EVVA-ALB)
met betrekking tot de software van het product.
De EVVA-AGB en EVVA-ALB zijn ter inzage beschikbaar op:
https://www.evva.com/be-nl/colofon/
https://www.evva.com/nl-nl/colofon/
Houd er rekening mee dat het gebruik van Xesar kan leiden tot wettelijke
verplichtingen met betrekking tot vergunningen, rapportages en registraties,
met name op het vlak van de Wet Gegevensbescherming (bv. wanneer een
systeem ontstaat dat informatie combineert), en bij gebruik in de onderneming tot het recht op inspraak van medewerkers. Verantwoordelijk voor de
rechtmatige toepassing van het product ligt geheel bij de exploitant.

De voorgaande informatie moet in overeenstemming met de in de productaansprakelijkheidswet vastgelegde aansprakelijkheid van de fabrikant voor
zijn producten aan de exploitant en gebruikers ter beschikking worden gesteld. Het niet opvolgen ervan ontslaat EVVA van haar aansprakelijkheid.
Onoordeelkundig gebruik of niet door EVVA toegestane herstellingen of modificaties,
alsook ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot storingen en zijn
derhalve verboden. Wijzigingen die niet nadrukkelijk door EVVA zijn vrijgegeven,
leiden tot het verlies van de rechten op aansprakelijkheid, garantie en afzonderlijk
overeengekomen garantievorderingen.
Houd de systeemcomponenten uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren. Gevaar voor verstikking door inslikken van kleine onderdelen.
XESAR 3.1
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Aan architecten en adviserende instanties stelt EVVA alle vereiste
productinformatie beschikbaar om hun wettelijk vastgelegde informatie- en
instructieplicht volgens de productaansprakelijkheidswet na te komen.
De vakhandel en verwerkers moeten alle instructies in de EVVA-documentatie
in acht nemen den deze indien nodig ook doorgeven aan hun afnemers.
Extra informatie vindt u in de productcatalogus van EVVA:
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar

1.2

EVVA-Support
Met Xesar beschikt u over een uitgebalanceerd en gecontroleerd sluitsysteem. Wanneer u extra ondersteuning nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw
EVVA-partner.
De lijst van gecertificeerde EVVA-partners kunt u hier oproepen:
https://www.evva.com/be-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/
https://www.evva.com/nl-nl/zoeken-naar-een-vakhandel/
Activeer de filteroptie “Elektronica-Partners” om gericht te zoeken naar EVVA-partners
die elektronische EVVA-sluitsystemen aanbieden en over gekwalificeerde vakkennis
beschikken.
http://support.evva.at/xesar/nl/
Algemene informatie over Xesar kunt u hier oproepen:
https://www.evva.com/be-nl/xesar
https://www.evva.com/nl-nl/xesar
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1.3

Betekenis van de symbolen
In het systeemhandboek gebruiken we voor de duidelijkheid de onderstaande
symbolen.
Symbool

Betekenis
Let op: risico op materiële schade wanneer de betreffende voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.
Aanwijzingen en extra informatie
Tips en adviezen
Vermijden resp. foutmeldingen

Opties
Links
Stap bij handelingsinstructies
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1.4

Betekenis van de symbolen in de Xesar-software
De volgende tekens worden gebruikt in de Xesar-software, de Installation Manager en
de Periphery Manager:

1.4.1

Algemeen

#

Status

Symbool

Uitleg

1

Bevestigen / opslaan

Bevestigen of opslaan van ingevoerde
gegevens

2

Toevoegen

Toevoegen van bv. een nieuwe persoon of
montageplaats

3

Invoer verwijderen

Verwijderen van een invoer

4

Verwijderen

Verwijderen van bv. een systeem, tijdprofiel
of montageplaats

5

Bewerken

Bewerken van het systeem (Installation
Manager)

6

Applicatie opstarten

Starten van het systeem (Installation
Manager) of verbinding maken tussen
het codeerstation en de Xesar-software
(Periphery Manager)

7

Applicatie beëindigen

Stoppen van het systeem (Installation
Manager) of verbinding verbreken tussen
het codeerstation en de Xesar-software
(Periphery Manager)

8

downloaden

Download van bv. informatie voor technische
ondersteuning

9

Volgende

Doorgaan naar de volgende invoer

10

Laden / overdragen

Laden van de Admin-Card

11

Filteren

Weergave van mogelijke filterinstellingen van
de functie

12

Actualiseren / verbinden

Op het dashboard wordt in back-end een
taak uitgevoerd
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#

Status

Symbool

Uitleg

13

Niet geactualiseerd / wachten
op het actualiseren / update
downloaden

Er is een update beschikbaar die kan worden
gedownload

14

Zoeken

Zoeken naar een specifieke gebeurtenis

15

Uitklappen

Het weergaveveld vergroten

16

Inklappen

Het weergaveveld verkleinen

17

Ga naar

Het tabblad van de browser openen voor de
Xesar-software

18

Systeemprotocol

Alle acties weergeven die in de Xesar-
software door de beheerders en door het
systeem zijn uitgevoerd

19

Gefilterd op zones

Geeft alle zones aan waarbij een persoon
over toegangsrechten beschikt

20

Gefilterd op montageplaats

Geeft alle montageplaatsen aan waarbij een
persoon over toegangsrechten beschikt

21

Gefilterd op sleutels

Geeft alle sleutels aan die aan een persoon
zijn toegewezen

22

Gefilterd op persoon

Filteren op persoon

23

Mijn profiel

Mijn gebruikersprofiel bewerken:
Beschrijving toevoegen en persoonlijk
wachtwoord veranderen

24

Weergegeven taal

Taalinstellingen veranderen

25

Weergave aantal KeyCredits

Weergave van het aantal af te schrijven
KeyCredits (bv. voor wijziging van rechten of
het verstrekken van nieuwe sleutels)

26

Weergave KeyCredit Lifetime

Verschijnt als KeyCredit Lifetime is ingewisseld

27

Protocol gebeurtenissen

Weergave van gebeurtenissen, bv. onder een
persoon (alle toegangsgebeurtenissen van de
persoon worden gefilterd weergegeven)
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#

Status

Symbool

Uitleg

28

Hulpteksten

Weergave van hulpteksten

29

Export van overzichten

Het weergegeven overzicht exporteren als
csv- of als xls-bestand

30

Instelling weergave over
zichten

Weergave van het overzicht aanpassen
(keuze van kolommen, aantal regels per
pagina, instellingen opslaan en resetten)

31

Back-up-knop

In de Installation Manager wordt een backup gemaakt van de systeemgegevens

32

Afmelden

Sessie beëindigen

33

Batterij vol

Batterij is vol

34

Batterijwaarschuwing

Batterij is leeg; vervang eerst de batterijen

35

Component met kabelinterface

Deurcomponenten die alleen met een kabelverbinding met de tablet gesynchroniseerd
kunnen worden

36

Component met draadloze
BLE-interface; BLE is geactiveerd

Deurcomponenten die met een draadloze
BLE- en met een kabelverbinding met de
tablet gesynchroniseerd kunnen worden;
BLE-functie van de deurcomponent is geactiveerd

37

Component met draadloze
BLE-interface; BLE is uitgeschakeld

Deurcomponenten die met een draadloze
BLE-verbinding en met een kabelverbinding
met de tablet gesynchroniseerd kunnen
worden; BLE-functie van de component is
uitgeschakeld

1.4.2
#
1

Status van sleutels
Status

Onveilig geblokkeerde sleutel

XESAR 3.1

Visualisering

Uitleg
De sleutel is geblokkeerd. Er zijn nog
onveilige montageplaatsen aanwezig.
Breng de blacklist met de tablet of een
bijgewerkte sleutel naar de onveilige
montageplaatsen.
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#

Status

Visualisering

Uitleg

2

Opslaan geblokkeerde sleutel

De sleutel is geblokkeerd. Er zijn geen
onveilige montageplaatsen aanwezig. Het
systeem is veilig.

3

Niet-bevoegde sleutel

De sleutel heeft geen rechten. Reden, bv.
de toegangsperiode werd overschreden.

4

Actueel geldig

De sleutel is geldig en kan volgens het
toegangsprofiel worden gebruikt.

5

Actueel ongeldig

De sleutel is momenteel ongeldig.

6

Actueel geldige sleutel wordt
een ongeldige sleutel bij actualisering

De sleutel is momenteel geldig.
Deze wordt echter na een actualisering
bij de online wandlezer of bij het codeerstation ongeldig.

7

Actueel ongeldige sleutel
wordt een geldige sleutel bij
actualisering

De sleutel is momenteel ongeldig.
Deze wordt echter na een actualisering
bij de online wandlezer of bij het codeerstation geldig.

8

Actueel ongeldige sleutel, met
een geldigheidsperiode op de
sleutel die in de toekomst ligt

De sleutel is momenteel ongeldig.

9

Gedeactiveerde sleutel

De sleutel is gedeactiveerd – er zijn geen
onbeveiligde montageplaatsen meer en
de kalender speelt geen rol meer.
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2

Hardware en montage
Controleer of het gekozen Xesar-product geschikt is voor het gewenste gebruik en
neem de aanwijzingen op de bijbehorende datasheet in acht.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Systeemarchitectuur (symboolfoto)

2.1

Deurcomponenten
Xesar is bijzonder veelzijdig en biedt verschillende componenten, zoals diverse t ypes
beslagen, deurkrukken, cilinders (o.a. hybride en hevelcilinders), wandlezers en
hangsloten.

Beslag

XESAR 3.1
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Deurkruk

Cilinder

Hangslot

Wandlezer

Deurcomponenten van de generatie G2.0 hebben een blauwe of groene
kleurmarkering onder het EVVA-logo (stekkerafdekking). U hebt slechts één
stekkerinterface voor synchronisatie met de tablet.
Deurcomponenten van de generatie G2.1 zijn herkenbaar aan de gele kleurmarkering onder het EVVA-logo (stekkerafdekking).
Ze hebben een draadloze en een stekkerinterface voor het updaten met de
tablet. De draadloze interface kan vanaf de Xesar-versie 3.1 en vanaf de
tabletversie Ares BLE 4.2 worden gebruikt.
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De stekkerinterface kan bij deurcomponenten op batterijen desgewenst ook worden
gebruikt voor de noodstroomvoorziening.
Vanaf de Xesar-versie 3.1 kunnen de deurcomponenten van de generatie G2.1 met de
tablet Ares BLE 4.2 behalve met de bedrade interface ook via de draadloze BLE-interface worden gesynchroniseerd en onderhouden.
Alle synchronisatie- en onderhoudstaken, zoals configuratiewijzigingen, synchronisatie
van gebeurtenisgegevens of firmware-updates, kunnen bij alle deurcomponenten binnen bereik na een geslaagde verbinding worden uitgevoerd.
Zie hiervoor ook het hoofdstuk “Onderhoudstaken met tablet uitvoeren”.
Gebruik GEEN puntige voorwerpen om de stekkerafdekking open te maken!

Druk zacht op de letter E van het EVVA-logo.
Plooi bij de letter A de stekkerafdekking naar voren.
Sluit de stekkerafdekking weer na gebruik, om de stekkerinterface te beschermen tegen stof en vocht!
Bewaar batterijen op een koele, droge plaats. Rechtstreekse, sterke warmte-inwerking
kan de batterijen beschadigen. Stel apparaten die op batterijen werken daarom niet
bloot aan een sterke warmtebron.
Batterijen bevatten chemische stoffen. Ze moeten daarom met inachtneming van de
nationale voorschriften deskundig als bijzonder afval worden behandeld.

2.1.1

Beslag
• Deurcomponent op batterijen
• Voor binnen- en buitengebruik
• Geschikt voor gewone deuren met een buisframe of voor massieve deuren met een
krukslag tot max. 40°, voor zelfsluitende nooduitgangen overeenkomstig E
 N 179/
EN 1125, voor branddeuren – en bij passende uitvoering – ook voor paniekdeuren
en nooduitgangen met een paniekbalk of duwstang overeenkomstig EN 1125
Neem de meegeleverde veiligheidsteksten in acht, die ook aanvullende belangrijke informatie bevatten over montage, gebruik en onderhoud van de
deurcomponenten.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/
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Bij buitengebruik of toepassing in een vochtige omgeving dient u de meegeleverde dichting te gebruiken.
Let er bij montage op branddeuren op dat de certificaten alleen geldig zijn in
combinatie met een vrijgave door de betreffende producent van de deur.

Beslag (symboolfoto)
 Visuele signaleringen
 Lezer
 Stekkerinterface (EVVA-logo)
kleurmarkering (BLE of 3-Zack) onder het EVVA-logo
 Deurkruk
De sensor van de lezer bevindt zich aan de buitenzijde van het beslag, tussen de
stekkerinterface en de visuele signaleringen (LED).
Het beslag geeft gebeurtenissen akoestisch en visueel weer.
Neem de lijst met de verschillende akoestische en visuele signalen in het hoofdstuk
“Signalering van gebeurtenissen” in acht.
Het beslag beschikt over een functie voor permanente vrijgave. Raadpleeg daartoe de
aanwijzingen voor de betreffende functie.

De praktische werking
De buitenkruk is standaard inactief. Bij het bedienen van de buitenkruk blijft de positie van de dagschoot ongewijzigd.
Wanneer een bevoegde sleutel voor de lezer wordt gehouden, wordt de buitenkruk
5 seconden lang geactiveerd. Wanneer in dat tijdsbestek de buitenkruk wordt bediend, dan wordt – afhankelijk van het type slot – de dagschoot respectievelijk de
grendel meegenomen.
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De binnenkruk is altijd actief en kan op elk gewenst moment worden bediend. De
deur kan dus altijd van binnenuit worden geopend.

Geheugenopslag
De geheugenopslag heeft ruimte voor max. 1.000 gebeurtenissen. Wanneer de geheugenopslag vol is, worden de ingevoerde oudste gebeurtenissen overschreven.
Synchroniseer de gebeurtenissen regelmatig!
Op die manier voorkomt u dat geprotocolleerde gebeurtenissen worden overschreven.
Informatie over andere specificaties vindt u op de datasheet.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Vervangen van batterijen
Niet op tijd vervangen batterijen kunnen leiden tot het uitvallen van het
beslag!
Het beslag kan bij lege batterijen alleen met de noodstroomadapter (optioneel toebehoren) en een algemene hoofdsleutel of brandweersleutel worden
bediend.
Als de deurcomponent “Batterij leeg” weergeeft, moeten de batterijen onmiddellijk worden vervangen. (Zie ook het hoofdstuk “Signalen van de gebeurtenissen”).
Wanneer het signaal ”Batterij leeg” voor het eerst wordt weergegeven, zijn er in een
periode van 4 weken nog maximaal 1.000 openingen mogelijk. Het aantal openingen
is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en kan dus ook minder bedragen.
Laat de batterijen alleen vervangen door vakkundig personeel!

Het batterijvak bevindt zich aan de bovenkant van de binnenplaat.
Voor het vervangen van de batterijen zijn drie batterijen (type AAA) en een
Torx-schroevendraaier T8 nodig.
Vervang altijd alle 3 batterijen tegelijkertijd (type AAA). Een lijst met aanbevolen
modellen batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar verkrijgbaar.
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Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan!

Wanneer het vervangen van de batterij – de onderbreking van de spanning –
langer duurt dan een minuut moet het beslag weer met de tablet worden
gesynchroniseerd!
De batterijen van het beslag voor paniekdeuren worden op dezelfde manier
vervangen. (Alleen ziet het binnenbeslag er iets anders uit.)
Om de batterijen te vervangen, gaat u als volgt te werk:
Maak het binnenschild los.
Draai de schroef aan de onderkant van het beslag los met een Torx-schroevendraaier T8. Draai de schroef zover met de klok mee naar binnen dat u het binnenschild kunt losmaken.
Neem het binnenschild weg.
Pak het binnenschild aan de onderzijde vast en trek het voorzichtig van de bevestigingsplaat af. Trek het binnenschild over de deurkruk heen. Let er op dat er
geen krassen op de deurkruk ontstaan. (U kunt de binnenkruk ook al van tevoren
wegnemen.)
Vervang alle batterijen. Let er op dat de batterijen in de juiste richting worden
geplaatst.
Als het vervangen van de batterij is geslaagd, verschijnt de melding “Batterij
geplaatst of rebooten van de component”.
Neem hiervoor ook het hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen” in acht.
Plaats het binnenschild weer op de bevestigingsplaat.
Schuif het binnenschild over de deurkruk heen.
Draai de schroef aan de onderkant van het beslag vast met een Torx-schroevendraaier T8.
Na een geslaagde batterijvervanging synchroniseert u de component met de tablet en de Xesar-software. Daardoor wordt de nieuwe batterijstatus doorgegeven
aan de Xesar-software.

2.1.2

Deurkruk
• Deurcomponent op batterijen
• Binnengebruik
• Geschikt voor gangbare sloten in massieve deuren met de max. 40° krukslag, voor
nooduitgangen overeenkomstig EN 179, voor branddeuren en glazen deuren in
combinatie met het bijbehorende deurslot.
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• Vanwege het naleven van essentiële slotnormen en de krukslag van 40° compatibel
met veel Europese sloten.
Neem de meegeleverde veiligheidsteksten in acht, die ook aanvullende belangrijke informatie bevatten over montage, gebruik en onderhoud van de
deurcomponenten.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Let er bij montage op branddeuren op dat de certificaten alleen geldig zijn in
combinatie met een vrijgave door de betreffende producent van de deur.

Deurkruk (symboolfoto)
 Visuele signaleringen
 Lezer
 Stekkerinterface (EVVA-logo)
kleurmarkering (BLE of 3-Zack) onder het EVVA-logo
 Deurkruk met batterijvak
De sensor van de lezer bevindt zich aan de buitenzijde van de deurkruk, tussen de
stekkerinterface en de visuele signaleringen (LED).
De deurkruk geeft gebeurtenissen akoestisch en visueel weer.
Raadpleeg het overzicht van de verschillende akoestische en visuele signalen in het
hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”.
De deurkruk beschikt over een functie voor permanente vrijgave. Raadpleeg daartoe
de aanwijzingen voor de betreffende functie.
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De praktische werking
De buitenkruk is standaard inactief. Bij het bedienen van de buitenkruk blijft de positie
van de dagschoot ongewijzigd.
Wanneer een bevoegde sleutel voor de lezer wordt gehouden, wordt de buitenkruk
5 seconden lang geactiveerd. Wanneer in dat tijdsbestek de buitenkruk wordt bediend, dan wordt – afhankelijk van het type slot – de dagschoot respectievelijk de
grendel meegenomen.
De binnenkruk is altijd actief en kan op elk gewenst moment worden bediend. De
deur kan dus altijd van binnenuit worden geopend.

Geheugenopslag
De geheugenopslag heeft ruimte voor max. 1.000 gebeurtenissen. Wanneer de geheugenopslag vol is, worden de ingevoerde oudste gebeurtenissen overschreven.
Synchroniseer de gebeurtenissen regelmatig!
Op die manier voorkomt u dat geprotocolleerde gebeurtenissen worden overschreven.
Informatie over andere specificaties vindt u op de datasheet.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Vervangen van batterijen
Niet op tijd vervangen batterijen kunnen leiden tot het uitvallen van de
deurkruk!
De deurkruk kan bij lege batterijen alleen met de noodstroomadapter (optioneel toebehoren) en een algemene hoofdsleutel of brandweersleutel worden
bediend.
Wanneer het signaal “Batterij leeg” verschijnt, moeten de batterijen onmiddellijk worden vervangen. (Wanneer het signaal “Batterij leeg” voor het eerst wordt weergegeven, zijn er in een periode van 4 weken nog maximaal 1.000 openingen mogelijk. Het
aantal activeringen is afhankelijk van de ruimtetemperatuur en kan dienovereenkomstig ook minder bedragen.)
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Raadpleeg het overzicht van de verschillende akoestische en visuele signalen in het
hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”.
Laat de batterijen alleen vervangen door vakkundig personeel!

Het batterijvak bevindt zich in de buitenkruk van de deurkruk.
Voor het vervangen van de batterijen zijn een batterij (type CR123A) en een inbussleutel 2,5 nodig.
Een lijst met aanbevolen modellen batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar
verkrijgbaar.
Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan!

Wanneer het vervangen van de batterij – de onderbreking van de spanning –
langer duurt dan een minuut moet de deurkruk weer met de tablet worden
gesynchroniseerd!
Om de batterijen te vervangen, gaat u als volgt te werk:
Neem de krukbuis van de buitenkruk af.
Draai de bevestigingsschroef met de inbussleutel met de klok mee naar binnen
totdat de krukbuis kan worden verwijderd. Let er op dat u de bevestigingsschroef
slechts zover naar binnen draait als nodig is.
Vervang dan de batterij. Let er op dat de batterij in de juiste richting wordt
geplaatst.
Als het vervangen van de batterijen is geslaagd, wordt dit aangegeven met
“Batterij geplaatst of rebooten van de component”!
Neem de lijst met de verschillende akoestische en visuele signalen in het
hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen” in acht.
Zet de krukbuis terug op de buitenkruk.
Draai de bevestigingsschroef met de inbussleutel tegen de klok in naar buiten om
de krukbuis vast te zetten. Let er op dat u de bevestigingsschroef slechts zover
naar buiten draait als nodig is.
Na een geslaagde batterijvervanging synchroniseert u de component met de tablet en de Xesar-software. Daardoor wordt de nieuwe batterijstatus doorgegeven
aan de Xesar-software.
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2.1.3

Cilinders
•
•
•
•

Deurcomponent op batterijen
Voor binnen- en buitengebruik
Geschikt voor branddeuren en nooduitgangen
Al in de standaarduitvoering voorzien van diverse beveiligingen tegen manipulatiepogingen.
• De cilinder is beschikbaar als halve of dubbele cilinder, met een- of tweezijdige
elektronische vrijgave.
Neem de meegeleverde veiligheidsteksten in acht, die ook aanvullende belangrijke informatie bevatten over montage, gebruik en onderhoud van de
deurcomponenten.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Let er bij montage op branddeuren op dat de certificaten alleen geldig zijn in
combinatie met een vrijgave door de betreffende producent van de deur.

Cilinder (symboolfoto)
 Visuele signaleringen
 Lezer
 Stekkerinterface (EVVA-logo)
kleurmarkering (BLE of 3-Zack) onder het EVVA-logo
De sensor van de lezer bevindt zich in de kunststof kap van de cilinder, tussen de
stekkerinterface en de visuele signaleringen (LED).
De cilinder geeft gebeurtenissen zowel akoestisch als visueel weer.
Neem de lijst met de verschillende akoestische en visuele signalen in het hoofdstuk
“Signalering van gebeurtenissen” in acht.
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De cilinder beschikt over een functie voor permanente vrijgave. Raadpleeg daartoe de
aanwijzingen voor de betreffende functie.

De praktische werking
De elektronische buitenknop van de cilinder is standaard gedeactiveerd. Bij bediening
van de buitenknop blijft de sluitneus uitgeschakeld en de buitenknop draait gewoon
zonder de sluitneus mee te nemen.
Bij cilinders met een eenzijdige elektronische vrijgave blijft de mechanische binnenzijde altijd actief en kan op elk gewenst moment worden bediend.
Bij cilinders met tweezijdige elektronische vrijgave gedraagt de elektronische binnenknop zich precies zoals de elektronische buitenknop.
Wanneer een bevoegde sleutel voor de lezer wordt gehouden, wordt de buitenknop
5 seconden lang geactiveerd. De sluitneus van de cilinder wordt bij het bedienen van
de buitenknop meegenomen.
De deur wordt na het sluiten NIET automatisch vergrendeld.
De vergrendeling van de deur moet handmatig of met een specifieke extra
installatie gebeuren.
De draaibaarheid van de knop kan onder bepaalde omstandigheden door wrijving
tussen de afdichting van het beslag of de cilinderrozet van de cilinder moeilijker
lopen. In binnenruimten bestaat in dergelijke gevallen de mogelijkheid om de af
dichting (ring) te verwijderen.
De cilinder is standaard voorzien van een rotatierem. Cilinders met vrijloopfunctie
(FZG) en antipaniekuitvoeringen (FAP) hebben om technische redenen geen rota
tierem.
Let erop dat de rotatierem in de juiste richting is gemonteerd zodat er geen
storingen kunnen ontstaan bij het gebruik.
Storingen in gemonteerde systemen die niet zijn vrijgegeven, gelden niet als
productiefout en zijn dus geen gerechtigde reden voor reclamaties.

Geheugenopslag
De geheugenopslag heeft ruimte voor max. 1.000 gebeurtenissen. Wanneer de geheugenopslag vol is, worden de ingevoerde oudste gebeurtenissen overschreven.
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Synchroniseer de gebeurtenissen regelmatig!
Op die manier voorkomt u dat geprotocolleerde gebeurtenissen worden
overschreven.
Informatie over andere specificaties vindt u op de datasheet.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Vervangen van batterijen
Activeer voor het vervangen van de batterijen de permanente opening van de
cilinder zodat deze actief blijft.
Het gebruik van de cilinder is alleen toegestaan met batterijen van het type CR2.
Een lijst met aanbevolen modellen batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar
verkrijgbaar.
Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan!

Laat de batterijen alleen vervangen door vakkundig personeel!

Wanneer het signaal “Batterij leeg” verschijnt, moeten de batterijen onmiddellijk
worden vervangen. (Wanneer het signaal “Batterij leeg” voor het eerst wordt weergegeven, zijn er in een periode van 4 weken nog maximaal 1.000 openingen mogelijk.
Het aantal activeringen is afhankelijk van de ruimtetemperatuur en kan dienovereenkomstig ook minder bedragen.)
De cilinder kan bij lege batterijen alleen met de noodstroomadapter (optioneel toebehoren) en een algemene hoofdsleutel of brandweersleutel worden bediend.
Vervang bij een batterijvervanging alle in de cilinder geplaatste batterijen!
Voor de montage of demontage van de knop gebruikt u (ook bij de batterijvervanging)
het speciale montagegereedschap voor de cilinder.
Het wordt aanbevolen de cilinder voor het verwijderen van de batterijen met
een bevoegde digitale sleutel te activeren. Onder bepaalde omstandigheden
moet na de vervanging van de batterijen de tijd van het systeem met behulp
van de tablet worden gesynchroniseerd.
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Om de batterijen van uw cilinder te vervangen, voert u de stappen uit de montagehandleiding in de omgekeerde volgorde uit.
Plaats het cilindergereedschap volledig in de daarvoor bestemde uitsparing aan
de achterzijde van de buitenknop en schroef de knop en het gereedschap samen
(tegen de klok in) los.
Verwijder het cilindergereedschap en maak de 3 bevestigingsschroeven aan de
achterzijde van de buitenknop los met een kruiskopschroevendraaier (PH1).
Verwijder de knopschijf.
Maak voorzichting de sluiting in de buitenknop open door deze voorzichtig te
verschuiven en daarna omhoog te klappen.
Neem de twee lege CR2-batterijen uit en reinig de contactpunten met een zachte,
pluisvrije doek.
Zet de twee nieuwe batterijen in de juiste richting in het batterijvak en sluit dit
weer.
Wanneer het vervangen van de batterij – de onderbreking van de spanning
– langer duurt dan een minuut moet de cilinder weer met de tablet worden
gesynchroniseerd!
Wanneer het vervangen van de batterij correct is uitgevoerd, kan daarna geüpdate worden en is het bijbehorende signaal te horen. (Zie het hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”, signaal 8 uit de signaaltabel).
Plaats de knopschijf weer terug en bevestig deze met de 3 bevestigingsschroeven.
Plaats het cilindergereedschap volledig tegen de achterzijde van de buitenknop en
draai de knop en het gereedschap allebei (met de klok mee) op de cilinder tot een
weerstand voelbaar is.
Draai de cilinder vervolgens in de andere richting (tegen de klok in) totdat u een
klik hoort.
Neem het cilindergereedschap nu weer weg.
Na een geslaagde batterijvervanging synchroniseert u de component met de tablet en de Xesar-software. Daardoor wordt de nieuwe batterijstatus doorgegeven
aan de Xesar-software.
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Knopas vastzetten
Alle cilinders voor het Europrofiel hebben aan de voorzijde van de elektronicamodule
een opening voor onderhoud. Om de cilinderknop makkelijker te kunnen demonteren,
kan de knopas met een bijpassende metalen stift worden vastgezet.
De metalen stift moet een diameter hebben van 2 mm en minstens 40 mm lang zijn.
Om de knopas vast te zetten, gaat u als volgt te werk.
Voer een passende metalen stift, bv. een inbussleutel van 2 mm in de onderhoudsopening in aan de voorkant van de Europrofielcilinder.
Draai bij het invoeren van de metalen stift de knop zolang om de eigen as tot de
metalen stift merkbaar dieper in de opening kan worden ingevoerd.
Houd de metalen stift in deze stand en demonteer de knop zoals gebruikelijk met
het montagegereedschap.
Verwijder de metalen stift voorzichtig na de demontage van de knop.

2.1.4

Hybride cilinder
• Deurcomponent op batterijen
• Voor binnen- en buitengebruik
• Al in de standaarduitvoering voorzien van diverse beveiligingen tegen manipulatiepogingen.
• Geschikt voor branddeuren en nooduitgangen
Voor het gebruik in nooduitgangen en paniekdeuren kan – afhankelijk van het
gebruikte insteekslot – de antipaniekfunctie FAP of FZG nodig zijn. Neem hiertoe
de betreffende aanwijzingen of certificaten in acht
Let er bij montage op branddeuren op dat de certificaten alleen geldig zijn in
combinatie met een vrijgave door de betreffende producent van de deur.





Hybride cilinder (symboolfoto)
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 Visuele signaleringen
 Lezer
 Stekkerinterface (EVVA-logo)
kleurmarkering (BLE of 3-Zack) onder het EVVA-logo
De sensor van de lezer bevindt zich in de kunststof kap van de cilinder, tussen de
stekkerinterface en de visuele signaleringen (LED).
De cilinder geeft gebeurtenissen zowel akoestisch als visueel weer.
Neem de lijst met de verschillende akoestische en visuele signalen in het hoofdstuk
“Signalering van gebeurtenissen” in acht.
De cilinder beschikt over een functie voor permanente vrijgave. Raadpleeg daartoe de
aanwijzingen voor de betreffende functie.

De praktische werking
Bij de hybride cilinder bevindt zich aan de binnenzijde, in plaats van de mechanische
knop, een sleutelmodule. Dit betekent: dat de toegang van buitenaf gebeurt via een
elektronische controle van de toegangsrechten en van binnen via een mechanische
sleutel.
Na het sluiten van de deur wordt deze niet automatisch vergrendeld. De
vergrendeling van de deur moet handmatig of met een specifieke extra
installatie gebeuren.
Controleer of de geselecteerde hybride cilinder aan uw eisen voldoet.
Informatie over andere specificaties vindt u op de datasheet.
https://www.evva.com/be-nl/service/downloads/
https://www.evva.com/nl-nl/service/downloads/
De hybride cilinder beschikt over visuele en akoestische signalen. (Zie het hoofdstuk
“Signalen van gebeurtenissen” voor uitleg over de verschillende signalen.)
Neem de meegeleverde montagehandleiding in acht.
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Vervangen van batterijen
Activeer voor het vervangen van de batterijen de permanente opening van de
hybride cilinder zodat deze actief blijft.
Het gebruik van de cilinder is alleen toegestaan met batterijen van het type CR2.
Een lijst met aanbevolen modellen batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar
verkrijgbaar.
Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan!

Laat de batterijen alleen vervangen door vakkundig personeel!

Wanneer het signaal “Batterij leeg” verschijnt, moeten de batterijen onmiddellijk
worden vervangen. (Wanneer het signaal “Batterij leeg” voor het eerst wordt weergegeven, zijn er in een periode van 4 weken nog maximaal 1.000 openingen mogelijk.
Het aantal activeringen is afhankelijk van de ruimtetemperatuur en kan dienovereenkomstig ook minder bedragen.)
De hybride cilinder kan bij lege batterijen alleen met de noodstroomadapter (optioneel
toebehoren) en een algemene hoofdsleutel of brandweersleutel worden bediend.
Vervang bij een batterijvervanging alle in de cilinder geplaatste batterijen!
Voor de montage of demontage van de knop gebruikt u (ook bij de batterijvervanging)
het speciale montagegereedschap voor de cilinder.
Het wordt aanbevolen de cilinder voor het verwijderen van de batterijen met
een bevoegde digitale sleutel te activeren. Onder bepaalde omstandigheden
moet na de vervanging van de batterijen de tijd van het systeem met behulp
van de tablet worden gesynchroniseerd.
Om de batterijen van uw hybride cilinder te vervangen, voert u de stappen uit de
montagehandleiding in de omgekeerde volgorde uit.
Plaats het cilindergereedschap volledig in de daarvoor bestemde uitsparing aan
de achterzijde van de buitenknop en schroef de knop en het gereedschap samen
(tegen de klok in) los.
Verwijder het cilindergereedschap en maak de 3 bevestigingsschroeven aan de
achterzijde van de buitenknop los met een kruiskopschroevendraaier (PH1).
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Verwijder de knopschijf.
Maak voorzichting de sluiting in de buitenknop open door deze voorzichtig te
verschuiven en daarna omhoog te klappen.
Neem de twee lege CR2-batterijen uit en reinig de contactpunten met een zachte,
pluisvrije doek.
Zet de twee nieuwe batterijen in de juiste richting in het batterijvak en sluit dit
weer.
Wanneer het vervangen van de batterij – de onderbreking van de spanning
– langer duurt dan een minuut moet de cilinder weer met de tablet worden
gesynchroniseerd!
Wanneer het vervangen van de batterij correct is uitgevoerd, kan daarna geüpdate worden en is het bijbehorende signaal te horen. (Zie het hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”, signaal 8 uit de signaaltabel).
Plaats de knopschijf weer terug en bevestig deze met de 3 bevestigingsschroeven.
Plaats het cilindergereedschap volledig tegen de achterzijde van de buitenknop en
draai de knop en het gereedschap allebei (met de klok mee) op de cilinder tot een
weerstand voelbaar is.
Draai de cilinder vervolgens in de andere richting (tegen de klok in) totdat u een
klik hoort.
Neem het cilindergereedschap nu weer weg.
Na een geslaagde batterijvervanging synchroniseert u de component met de tablet en de Xesar-software. Daardoor wordt de nieuwe batterijstatus doorgegeven
aan de Xesar-software.
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2.1.5

Plaatmontage-/hevelcilinder
• Deurcomponent op batterijen
• Voor binnen- en buitengebruik
• Geschikt voor lockers, vitrines, diverse containers en brievenbussen.





Hevelcilinder (symboolfoto)
 Visuele signaleringen
 Lezer
 Stekkerinterface (EVVA-logo)
kleurmarkering (BLE of 3-Zack) onder het EVVA-logo
De sensor van de lezer bevindt zich in de kunststof kap van de cilinder, tussen de
stekkerinterface en de visuele signaleringen (LED).
De cilinder geeft gebeurtenissen zowel akoestisch als visueel weer.
Neem de lijst met de verschillende akoestische en visuele signalen in het hoofdstuk
“Signalering van gebeurtenissen” in acht.
De cilinder beschikt over een functie voor permanente vrijgave. Raadpleeg daartoe de
aanwijzingen voor de betreffende functie.

De praktische werking
De toegang is te verkrijgen via een elektronische controle van de toegangsrechten
aan de buitenzijde van de hevelcilinder.
Aan de binnenzijde bevindt zich een sluitneus voor de vergrendeling. Zowel het
openen, alsook het afsluiten door de hevelcilinder met de hand te draaien, kan pas
gebeuren nadat de toegangsrechten correct gecontroleerd zijn. De elektronicaknop
aan de identificatiezijde is zonder rechten niet vrij draaiend.
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De hevelcilinder is leverbaar in verschillende ontwerpen en configuraties. Controleer
of de geselecteerde hevelcilinder aan uw eisen voldoet.
Informatie over andere specificaties vindt u op de datasheet.
https://www.evva.com/be-nl/service/downloads/
https://www.evva.com/nl-nl/service/downloads/
De hevelcilinder beschikt over visuele en akoestische signalen. (Zie het hoofdstuk
“Signalen van gebeurtenissen” voor uitleg over de verschillende signalen.)
Neem de meegeleverde montagehandleiding in acht.

Vervangen van batterijen
Activeer voor het vervangen van de batterijen de permanente opening van de
hevelcilinder zodat deze actief blijft.
Het gebruik van de cilinder is alleen toegestaan met batterijen van het type CR2.
Een lijst met aanbevolen modellen batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar
verkrijgbaar.
Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan!

Laat de batterijen alleen vervangen door vakkundig personeel!

Wanneer het signaal “Batterij leeg” verschijnt, moeten de batterijen onmiddellijk
worden vervangen. (Wanneer het signaal “Batterij leeg” voor het eerst wordt weergegeven, zijn er in een periode van 4 weken nog maximaal 1.000 openingen mogelijk.
Het aantal activeringen is afhankelijk van de ruimtetemperatuur en kan dienovereenkomstig ook minder bedragen.)
De hevelcilinder kan bij lege batterijen alleen met de noodstroomadapter (optioneel
toebehoren) en een algemene hoofdsleutel of brandweersleutel worden bediend.
Vervang bij een batterijvervanging alle in de cilinder geplaatste batterijen!
Voor de montage of demontage van de knop gebruikt u (ook bij de batterijvervanging) het speciale montagegereedschap voor de cilinder.
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Het wordt aanbevolen de cilinder voor het verwijderen van de batterijen met
een bevoegde digitale sleutel te activeren. Onder bepaalde omstandigheden
moet na de vervanging van de batterijen de tijd van het systeem met behulp
van de tablet worden gesynchroniseerd.
Om de batterijen van uw hevelcilinder te vervangen, voert u de stappen uit de montagehandleiding in de omgekeerde volgorde uit.
Plaats het cilindergereedschap volledig in de daarvoor bestemde uitsparing aan
de achterzijde van de buitenknop en schroef de knop en het gereedschap samen
(tegen de klok in) los.
Verwijder het cilindergereedschap en maak de 3 bevestigingsschroeven aan de
achterzijde van de buitenknop los met een kruiskopschroevendraaier (PH1).
Verwijder de knopschijf.
Maak voorzichting de sluiting in de buitenknop open door deze voorzichtig te
verschuiven en daarna omhoog te klappen.
Neem de twee lege CR2-batterijen uit en reinig de contactpunten met een zachte,
pluisvrije doek.
Zet de twee nieuwe batterijen in de juiste richting in het batterijvak en sluit dit
weer.
Wanneer het vervangen van de batterij – de onderbreking van de spanning
– langer duurt dan een minuut moet de cilinder weer met de tablet worden
gesynchroniseerd!
Wanneer het vervangen van de batterij correct is uitgevoerd, kan daarna geüpdate worden en is het bijbehorende signaal te horen. (Zie het hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”, signaal 8 uit de signaaltabel).
Plaats de knopschijf weer terug en bevestig deze met de 3 bevestigingsschroeven.
Plaats het cilindergereedschap volledig tegen de achterzijde van de buitenknop en
draai de knop en het gereedschap allebei (met de klok mee) op de cilinder tot een
weerstand voelbaar is.
Draai de hevelcilinder vervolgens in de andere richting (tegen de klok in) totdat u
een klik hoort.
Neem het cilindergereedschap nu weer weg.
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Na een geslaagde batterijvervanging synchroniseert u de component met de tablet en de Xesar-software. Daardoor wordt de nieuwe batterijstatus doorgegeven
aan de Xesar-software.

2.1.6

Hangslot
•
•
•
•

Deurcomponent op batterijen
Voor binnen- en buitengebruik
Geschikt voor de beveiliging van kastsystemen, rolluiken, depots en archiefruimtes.
Gemakkelijk, ook achteraf, te integreren in systemen.
Neem de meegeleverde veiligheidsteksten in acht, die ook aanvullende belangrijke informatie bevatten over montage, gebruik en onderhoud van de
deurcomponenten.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Hangslot (symboolfoto)
 Visuele signaleringen
 Lezer
 Stekkerinterface (EVVA-logo)
kleurmarkering (BLE of 3-Zack) onder het EVVA-logo
De sensor van de lezer bevindt zich in de kunststof kap van het hangslot, tussen de
stekkerinterface en de optische signaleringen (LED).
Het hangslot geeft gebeurtenissen zowel akoestisch als visueel weer.
Neem de lijst met verschillende akoestische en visuele signalen in het hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen” in acht.
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Het hangslot beschikt over een functie voor permanente vrijgave. Raadpleeg daartoe
de aanwijzingen voor de betreffende functie.

De praktische werking
De elektronische buitenknop van het hangslot is standaard gedeactiveerd. Bij bediening van de knop blijft de sluitneus uitgeschakeld en de knop draait gewoon zonder
de sluitneus mee te nemen.
Wanneer een bevoegde sleutel voor de lezer wordt gehouden, wordt de knop 5 seconden lang gekoppeld. Zowel het openen als het afsluiten door met de hand de elektronische knop van het hangslot te verdraaien, is pas mogelijk na een correcte controle
van de toegangsrechten.
De sluitneus van het hangslot wordt bij het bedienen van de knop meegenomen.

Geheugenopslag
De geheugenopslag heeft ruimte voor max. 1.000 gebeurtenissen. Wanneer de geheugenopslag vol is, worden de ingevoerde oudste gebeurtenissen overschreven.
Synchroniseer de gebeurtenissen regelmatig!
Op die manier voorkomt u dat geprotocolleerde gebeurtenissen worden
overschreven.

Informatie over andere specificaties vindt u op de datasheet.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Vervangen van batterijen
Activeer voor het vervangen van de batterijen de permanente opening van het
hangslot zodat deze actief blijft.
Het gebruik van de cilinder is alleen toegestaan met batterijen van het type CR2.
Een lijst met aanbevolen modellen batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar
verkrijgbaar.
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Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan!

Laat de batterijen alleen vervangen door vakkundig personeel!

Wanneer het signaal “Batterij leeg” verschijnt, moeten de batterijen onmiddellijk worden vervangen. (Wanneer het signaal “Batterij leeg” voor het eerst wordt weergegeven, zijn er in een periode van 4 weken nog maximaal 1.000 openingen mogelijk. Het
aantal activeringen is afhankelijk van de ruimtetemperatuur en kan dienovereenkomstig ook minder bedragen.)
Het hangslot kan bij lege batterijen alleen met de noodstroomadapter (optioneel toebehoren) en een algemene hoofdsleutel of brandweersleutel worden bediend.
Vervang bij een batterijvervanging alle in de cilinder geplaatste batterijen!
Voor de montage of demontage van de knop gebruikt u (ook bij de batterijvervanging) het speciale montagegereedschap voor het hangslot.
Het wordt aanbevolen de cilinder voor het verwijderen van de batterijen met
een bevoegde digitale sleutel te activeren. Onder bepaalde omstandigheden
moet na de vervanging van de batterijen de tijd van het systeem met behulp
van de tablet worden gesynchroniseerd.
Om de batterijen van uw hangslot te vervangen, voert u de stappen uit de montagehandleiding in de omgekeerde volgorde uit.
Plaats het cilindergereedschap volledig in de daarvoor bestemde uitsparing aan
de achterzijde van de knop en schroef de knop en het gereedschap samen (tegen
de klok in) los.
Verwijder het cilindergereedschap en maak de 3 bevestigingsschroeven aan de
achterzijde van de knop los met een kruiskopschroevendraaier (PH1).
Verwijder de knopschijf.
Maak voorzichting de sluiting in de knop open door deze voorzichtig te verschuiven en daarna omhoog te klappen.
Neem de twee lege CR2-batterijen uit en reinig de contactpunten met een zachte,
pluisvrije doek.
Zet de twee nieuwe batterijen in de juiste richting in het batterijvak en sluit dit
weer.
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Wanneer het vervangen van de batterij – de onderbreking van de spanning
– langer duurt dan een minuut moet de cilinder weer met de tablet worden
gesynchroniseerd!
Wanneer het vervangen van de batterij correct is uitgevoerd, kan daarna geüpdate worden en is het bijbehorende signaal te horen. (Zie het hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”, signaal 8 uit de signaaltabel).
Plaats de knopschijf weer terug en bevestig deze met de 3 bevestigingsschroeven.
Plaats het cilindergereedschap volledig tegen de achterzijde van de knop en draai
de knop en het gereedschap allebei (met de klok mee) op de cilinder tot een
weerstand voelbaar is.
Draai de cilinder vervolgens in de andere richting (tegen de klok in) totdat u een
klik hoort.
Neem het cilindergereedschap nu weer weg.
Na een geslaagde batterijvervanging synchroniseert u de component met de tablet en de Xesar-software. Daardoor wordt de nieuwe batterijstatus doorgegeven
aan de Xesar-software.

2.1.7

Cilindergereedschap
De cilinder biedt als beveiliging tegen manipulatiepogingen een speciaal openingsmechanisme. Voor de montage, demontage en vervanging van batterijen is een speciaal
cilindergereedschap nodig.

Cilindergereedschap (symboolfoto)
Het cilindergereedschap wordt niet standaard meegeleverd met de cilinder.
Het cilindergereedschap is optioneel verkrijgbaar.
Productcode: E.ZU.PZ.ZW.V2
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Wanneer het vervangen van de batterij – de onderbreking van de spanning
– langer duurt dan een minuut moet de cilinder weer met de tablet worden
gesynchroniseerd!

2.1.8

Wandlezer
• Voor binnen- en buitengebruik, inbouw of opbouw
• Geschikt voor zones die relevant zijn voor de beveiliging
• De wandlezer wordt met de besturing door middel van een aansluitkabel (CAT5-kabel, max. 100 m, lus max. = 2 ohm) verbonden en hierdoor van stroom voorzien.
• Via de met de wandlezer verbonden besturing kunnen elektronische sluitelementen
als bv. motorcilinders of aansturingen voor draai- en schuifdeuren worden bediend.
Neem de meegeleverde veiligheidsteksten in acht, die ook aanvullende belangrijke informatie bevatten over montage, gebruik en onderhoud van de
deurcomponenten.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Bij buitengebruik of toepassing in een vochtige omgeving en bij inbouwmontage dient u de (meegeleverde) dichting te gebruiken.

Wandlezer (symboolfoto)
 Visuele signaleringen
 Lezer en ON/OFF-statuslampje
 Stekkerinterface (EVVA-logo)
kleurmarkering (BLE of 3-Zack) onder het EVVA-logo
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De wandlezer kan alleen in combinatie met een besturing worden gebruikt.
De stekkerinterface is uitsluitend bestemd voor het synchroniseren met
de tablet. De wandlezer kan NIET door de optioneel verkrijgbare noodstroomadapter van spanning worden voorzien.
De sensor van de lezer bevindt zich achter de glasplaat van de wandlezer, tussen de
stekkerinterface en de visuele signaleringen (LED). Het ON/OFF-statuslampje brandt
continu als het systeem is ingeschakeld en zorgt dat het leesveld in het donker eenvoudig te vinden is.
De wandlezer geeft gebeurtenissen akoestisch en visueel weer.
Neem de lijst met verschillende akoestische en visuele signalen in het hoofdstuk
“Signalering van gebeurtenissen” in acht.
De wandlezer beschikt over een functie voor permanente vrijgave. Raadpleeg daartoe
de aanwijzingen voor de betreffende functie.

De praktische werking
Wanneer er een sleutel voor de lezer wordt gehouden, wordt gecontroleerd of deze
gerechtigd is door de besturing die met de wandlezer is verbonden. Indien de sleutel
bevoegd is, wordt – afhankelijk van de jumper-setting – en de configuratie het betreffende relais van de besturing ingeschakeld.
(Neem het schema JP2 in het deksel van de besturing in acht.)

Geheugenopslag
In de geheugenopslag voor gebeurtenissen van de besturing worden maximaal
1.000 gebeurtenissen opgeslagen.
Wanneer de geheugenopslag vol is, worden de gegevens van de oudste gebeurte
nissen overschreven.
Synchroniseer de gebeurtenissen regelmatig!
Op die manier voorkomt u dat geprotocolleerde gebeurtenissen worden
overschreven.
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Aansluitprint
De wandlezer wordt met de aansluitprint aangesloten op de verbindingskabel naar de
besturing.

Aansluitprint voor Xesar-wandlezer (symboolfoto)
Neem de aanwijzingen voor de jumper-setting van de jumper JP1 in de
montagehandleiding in acht om niet goed functioneren te voorkomen.

Offline-besturing

Besturing (symboolfoto)
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De wandlezer-offline-besturing kan uitsluitend in combinatie met de wandlezer worden
gebruikt. Het onderhoud van de offline-wandlezers gebeurt met de tablet. De gegevensuitwisseling met de software gebeurt via een tablet of via XVN met de sleutels.
Er kunnen maximaal 2 wandlezers worden aangesloten. De met de wandlezer verbonden besturing moet in een goed beveiligde binnenruimte worden gemonteerd.
Zodra de besturing tenminste 6 uur met het stroomnet was verbonden, is
gegarandeerd dat deze bij een stroomstoring minstens 72 uur lang blijft
functioneren.
Op de besturing kan een extern vrijgave-element (uitgangsknop) worden aangesloten.
Bij het indrukken van de knop gaat de deur open en wordt de opening in het logboek
geregistreerd.
De besturing wordt door een netadapter voorzien van spanning en heeft bij een
stroomstoring een databuffer van maximaal 72 uur, indien hij daarvoor tenminste
6 uur was ingeschakeld.

Online-besturing
De wandlezer-online-besturing kan uitsluitend in combinatie met de wandlezer worden
gebruikt. Per online-besturing kan maximaal 1 wandlezer worden aangesloten. De
met de wandlezer verbonden online-besturing moet in een goed beveiligde binnenruimte worden gemonteerd.
Meer informatie over de online-wandlezer vindt u in het hoofdstuk “Onlinewandlezer”.
Op de besturing kan een extern vrijgave-element (uitgangsknop) worden aangesloten.
Bij het indrukken van de knop gaat de deur open en wordt de opening in het logboek
geregistreerd.
Voor de deurbewaking kan een deurcontact op de besturing worden aangesloten. In
de Xesar-software worden de tijdstippen van het openen en sluiten van deuren geregistreerd en de actuele deurstatus (open/gesloten) weergegeven.
Via de Xesar-software kan de online-deur op afstand worden geopend en ook in de
Office Modus worden geschakeld.
De online-besturing is via de Ethernet-adapter en LAN verbonden met de betreffende
pc van het systeem. Wordt de LAN-verbinding onderbroken, dan reageert de wandlezer als een offline-wandlezer. De online-besturing wordt door een adapter voorzien
van spanning en heeft bij een stroomstoring een databuffer van maximaal 72 uur,
indien hij daarvoor tenminste 6 uur was ingeschakeld.
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Voorzie de besturing van de wandlezer van een onafhankelijke spanningsvoorziening die ononderbroken een spanning van 12 Volt levert (noodstroomaansluiting). Daarmee wordt voorkomen dat het systeem kan uitvallen
en blijft de toegang altijd mogelijk.

Netadapter voor besturing
De netadapter voor de besturing wordt niet standaard meegeleverd.
Bij de besturing is optioneel een netadapter leverbaar:
Productcode: E.ZU.WL.NT.V2

2.2

Montage van de deurcomponenten
Laat de deurcomponenten alleen installeren door vakkundig personeel.

Denk eraan de volgorde van de beschreven installatiestappen correct te
volgen om storingen bij het gebruik te voorkomen.

Neem de meegeleverde veiligheidsteksten in acht, die ook aanvullende belangrijke informatie bevatten over montage, gebruik en onderhoud van de
deurcomponenten.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

In de montagehandleidingen of op de verpakkingen vindt u QR-codes waarmee u de betreffende link van de montagevideo of de montagehandleiding
rechtstreeks kunt aanklikken om uit te voeren.
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Als ondersteuning bij de montage van de deurcomponenten stelt EVVA onder meer de
volgende hulpmiddelen ter beschikking.
• Taalneutrale montagehandleiding
De taalneutrale montagehandleiding wordt meegeleverd met de betreffende
systeemcomponent. Daarnaast zijn de montagehandleidingen op de homepage
beschikbaar onder het menupunt Downloads.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/
• Montagevideo's per product
Voor complexere montagehandelingen zijn speciale video's met demonstraties
beschikbaar.
http://video.evva.com/tutorials/xesar/
• Taalneutraal boorsjabloon
Het taalneutrael boorsjabloon wordt meegeleverd met de betreffende Xesar-
systeemcomponent waarvoor één of meerdere boringen nodig zijn. Daarnaast zijn
de boorsjablonen op de homepage beschikbaar onder het menupunt Downloads.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/
Optioneel is er voor de montage van de beslagen en deurkrukken een boorsjabloon van metaal beschikbaar.
Een verstelbare aanslag zorgt ervoor dat de boorgaten juist worden aangebracht. Dit maakt het instellen overeenkomstig de eisen van de betreffende
deursituatie mogelijk. De boorgaten zijn van gehard staal, zodat ook bij intensief gebruik een lange levensduur gegarandeerd is.
Hoogwaardig boorsjabloon van metaal:
Productcode: E.ZU.BE.BS.V1
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2.3
Signaalnummer

Signalering van gebeurtenissen
Gebeurtenis

Visueel signaal*

Akoestisch signaal**

Signaal 1

Poging met een
bevoegd medium



mmmmm

Signaal 2

Einde vrijgave



ttttt

Signaal 3

Geweigerde sleutel

---

hh-hh-hh-hh

Signaal 4

Poging tot openen met
een bevoegde sleutel
bij geactiveerde Office
Mode (permanente
vrijgave)

--

tttt-hhhhh

Signaal 5

Office Mode
(permanente vrijgave)
begin

--

tttt-hhhhh

Signaal 6

Office Mode
(permanente vrijgave)
einde

--

hhhh--tttt

Signaal 7

Poging met een
bevoegd medium,
signaal batterij leeg

------

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

Signaal 8

Batterij geplaatst
of rebooten van de
component

----

tt—mm—hh

Signaal 9

Medium zonder
EVVA-segmentatie;
medium defect, ander
systeem

Signaal
10

Hardware defect

---------

mmm---mmm---

Signaal
12

Communicatie geslaagd



hhhhh

Signaal
13

Communicatie mislukt



ttttt

Signaal
14

Sleutel offline bevoegd

--

mm-mm-mm

Signaal
15

Geweigerde offline
sleutel

--

mm-mm-mm

XESAR 3.1

Aanwijzing
Bij gebruik van meerdere kaarten,
volgt pas een signaal na het
uitlezen van de laatste kaart
(ja / nee / geen EVVA-kaart
aanwezig)

Weergave laadstatus batterij –
wordt evt. weergegeven na de
batterijvervanging
Geen signalen
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Signaalnummer
Signaal
16

Gebeurtenis
Online handeling
mislukt

Visueel signaal*

Akoestisch signaal**

Aanwijzing

--

Signalering voor G2.1-componenten:
Signaal
17

BLE activeren
(sleutel 2× stoppen)

tttt-hhhhh
1.: 
2.: ----

BLE On


Signaal
18

BLE deactiveren
(sleutel 2× stoppen)

hhhh--tttt
1.: 
2.: ----

BLE Off


Signaal
19

BLE-component
identificeren

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

wordt op de tablet geactiveerd

Visuele signalen (LED):  rood  en groen  tegelijk
Akoestische signalen: h = hoge toon, m = gemiddelde toon, t = lage toon
Elk signaal komt overeen met een duur van 50 ms.
Pauzes worden gemarkeerd met –.
*

**
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2.4

Codeerstation
Het codeerstation is de lezer/schrijver voor alle contactloze sleutels, alsook voor het
directe contact met de AdminCard, die behoort tot de systeemkaarten (zie hoofdstuk
AdminCard).
Het mini-codeerstation is niet geschikt voor gebruik van de AdminCard.

Voor de AdminCard is een invoersleuf aan de voorzijde van het codeerstation beschikbaar.
Verbind het codeerstation met de USB-interface van uw pc.
Wanneer uw besturingssysteem het codeerstation niet automatisch herkent,
installeer dan de betreffende driver.

Codeerstation en mini-codeerstation (symboolfoto's)

De driver voor het codeerstation is beschikbaar als download:
https://www.hidglobal.com/drivers
Informatie over andere specificaties vindt u op de datasheet.
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2.5

Tablet
De tablet is bestemd voor het synchroniseren en doorgeven van informatie tussen de
Xesar-software en de deurcomponenten.

Tablet (symboolfoto)
Laad uw Xesar-tablet voor het eerste gebruik volledig op.

Voor de tablet wordt een eigen gebruikshandleiding door de producent meegeleverd.
Deze bevindt zich in de verpakking van het product.
Installeer geen extra applicaties omdat EVVA in dat geval de veiligheid en het
juiste functioneren van het product niet meer kan garanderen.

Installeer geen updates van het besturingssysteem.
Vanaf de Xesar-versie 3.1 kunnen deurcomponenten van de generatie G2.1 met de
tablet Ares BLE 4.2 behalve met de bedrade interface ook via de draadloze BLE-interface worden gesynchroniseerd en onderhouden.
Daarvoor moet op de tablet en op de componenten de BLE-functie geactiveerd zijn.
Alle synchronisatie- en onderhoudstaken, zoals configuratiewijzigingen, synchronisatie van gebeurtenisgegevens of firmware-updates, kunnen bij alle deurcomponenten
binnen bereik na een geslaagde verbinding worden uitgevoerd. (Zie ook het hoofdstuk “Onderhoudstaken met tablet uitvoeren”.)
XESAR 3.1
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U kunt ook de speciale verbindingskabel van EVVA gebruiken om uw deurcomponenten
met de tablet te verbinden.
De speciale verbindingskabel is te herkennen aan het EVVA-logo op de USB-stekker.
Alle deurcomponenten beschikken over een ingebouwde stekkerinterface voor
synchronisatie met de Xesar-software. De stekkerinterface van de deurcomponent
bevindt zich aan de voorkant, achter het EVVA-logo (zie hoofdstuk “Xesar-deurcom
ponenten”).
Synchroniseer de gegevens regelmatig met die op uw deurcomponenten.

De geheugenopslag van elke deurcomponent heeft ruimte voor max. 1.000 gebeurtenissen. Wanneer het gebeurtenissengeheugen vol is, worden de gegevens van de
oudste gebeurtenissen overschreven.
Door regelmatige synchronisatie voorkomt u dat geprotocolleerde gebeurtenissen
overschreven worden.
Synchroniseer uw deurcomponenten minstens één keer per jaar om de tijd
van de deurcomponenten synchroon te houden.

Wanneer u online-componenten gebruikt, worden de gegevens via XVN
actueel gehouden.

De tablet mag niet worden gebruikt om deurcomponenten op batterijen te
voorzien van noodstroom.

Sluit de stekkerafdekking weer na gebruik, om de stekkerinterface te
beschermen tegen stof en vocht.

Gebruik GEEN puntige voorwerpen om de stekkerafdekking open te maken.

Informatie over andere specificaties vindt u op de betreffende datasheet.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/
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De praktische werking
Bij het synchroniseren van de tablet met de software worden altijd alle onderhoud
staken en andere opgaven voor de betreffende deurcomponent op het programmeerapparaat geladen en geregistreerd.
Verbind de tablet met behulp van de draadloze BLE-interface of de v
 erbindingskabel
met de deurcomponenten. De gegevensuitwisseling gebeurt met behulp van de
Xesar-onderhoudsapp (applicatie).

Xesar-onderhoudsapp
De Xesar-onderhoudsapp is vooraf op de tablet geïnstalleerd.
De volgende acties zijn mogelijk met de Xesar-onderhoudsapp:
• deurcomponenten aan het systeem toevoegen
• gewijzigde parameters bij deurcomponenten synchroniseren
• blacklist doorgeven aan deurcomponenten
• actuele batterijstatus controleren
• actuele firmwareversie opvragen
• Firmware-update uitvoeren
De deurcomponent die op batterijen werkt, wordt tijdens de firmware-update via
de tablet van spanning voorzien. Er kunnen ook firmware-updates in de oplevermodus met hogere firmwareversies dan in het systeem beschikbaar zijn worden
uitgevoerd.
• Gebeurtenissen van deurcomponenten kopiëren naar de Xesar-tablet
• Deurcomponent resetten in oplevermodus
• De tijd van de deurcomponent wordt bij de communicatie met de tablet automatisch gesynchroniseerd.
• BLE-deurcomponenten met behulp van de identificatiefunctie lokaliseren
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2.6

Noodstroomadapter
De noodstroomadapter voorziet de deurcomponent desgewenst van spanning. Hierdoor kan de deurcomponent ook worden bediend als de batterijen leeg zijn.
Voor het openen van uw deurcomponent op noodstroom is een sleutel met
geldige algemene hoofdsleutel- of brandweerrechten nodig, want bij een te
lange onderbreking van de spanning gaat de tijd verloren.

Noodstroomadapter (symboolfoto)

Sluit het verbindingssnoer van de noodstroomadapter aan op de stekkerinterface
van de betreffende deurcomponent.
Schakel de noodstroomadapter in.
Verdere handelingen aan de noodstroomadapter zijn niet nodig. Voor de bediening
van de deurcomponent is een sleutel met geldige algemene hoofdsleutel- of brandweerrechten nodig.
Na het openen op noodstroom moet u onmiddellijk de batterijen van de deurcomponent vervangen.
Actualiseer de deurcomponenten met de tablet. Hierdoor is de toegang met alle
bevoegde sleutels weer mogelijk.
De ingebouwde stekkerinterface in de deurcomponent is nodig voor de voorziening met spanning via de noodstroomadapter.

De noodstroomadapter is optioneel verkrijgbaar.
Bij de besturing is optioneel een netadapter leverbaar:
Productcode: E.ZU.NG.V1
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2.7

AdminCard
De AdminCard is een contactgebaseerde elektronische chipkaart van standaardformaat. Met de AdminCard is de volledige toegang tot de Xesar-software mogelijk en
wordt het systeem herkend.

AdminCard (symboolfoto)
Op de AdminCard worden de KeyCredits bewaard die nodig zijn om rechten te
wijzigen. (Dit geldt niet voor KeyCredit Xesar Lifetime.)
Systeemwijzigingen of het opladen van KeyCredits zijn alleen mogelijk wanneer er
zich een geldige AdminCard in het codeerstation bevindt. De AdminCard is alleen voor
licentie-handelingen nodig.
De AdminCard kan niet worden overgedragen en is dan ook niet bruikbaar
voor andere systemen.
Bij verlies of een defect kan de AdminCard worden vervangen.
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2.8

Sleutels
Sleutels (kaarten, sleutelhangers, combisleutels) dienen zowel om deuren te openen,
alsook om specifieke veiligheidsgegevens van het systeem over te brengen tussen de
deurcomponenten en de administratiesoftware via het virtuele netwerk XVN (Xesar
Virtueel Netwerk).

Overzicht toegangsmedia
Sleutels zijn contactloze RFID1-chips op basis van MIFARE2 DESFire EV1 met een
totale opslagruimte van 4 kB.
• Met sleutels worden de deurcomponenten geopend.
Het systeem mag zich hiervoor niet in de oplevermodus bevinden. In de oplevermodus zijn de deurcomponenten nog niet elektronisch toegewezen aan een
bepaald sluitsysteem. Iedere deurcomponent bevindt zich bij levering in de oplevermodus. Deurcomponenten in de oplevermodus kunnen alleen met speciale
oplevermedia worden geopend.
• Met het codeerstation worden sleutels geprogrammeerd.
Hiervoor plaatst u de sleutel op het gebruiksklare codeerstation en voert u de
betreffende interacties uit in de Xesar-software.
Plaats altijd maar één sleutel op het codeerstation. Op die manier voorkomt u
dat de sleutels verkeerd worden geprogrammeerd.
Zorg dat er geen metalen voorwerpen op of nabij het codeerstation liggen,
want deze kunnen een negatief effect hebben op het uitlezen.

1
2

RFID – radio-frequency identification
MIFARE – Mikron Fare Collection System (contactloze chipkaartechniek)
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Informatie over andere specificaties vindt u op de datasheet.
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/

Aantal rechten per sleutel: max. 96 deurzones (onafhankelijk van het aantal
bij de zone behorende montageplaatsen).
Extra 32 montageplaatsen

2.9

Media voor opleverplaatsen
Sleutels voor opleverplaatsen zijn verkrijgbaar in de vorm van kaarten en sleutel
hangers. Daarmee kunnen deurcomponenten in de oplevermodus worden geopend.
(In de oplevermodus zijn de deurcomponenten nog niet elektronisch toegewezen aan
een bepaald sluitsysteem. Iedere deurcomponent bevindt zich bij levering in de oplevermodus.)
Bovendien is voor de sleutels op de opleverplaats de functie van een handmatige
permanente vrijgave mogelijk (zie hoofdstuk “Tijdprofielen”).

Sleutels voor opleverplaatsen (symboolfoto's)
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De ConstructionCard is een contactloze chipkaart die is voorzien van een RFID-chip
op basis van MIFARE DESFire EV1.
Uw systeem kan in de oplevermodus met elke opleversleutel worden bediend! Maak daarom zo snel mogelijk een systeem aan en voeg uw deur
componenten toe.

Voor een efficiënte inbedrijfstelling van het systeem bepaalt u eerst de
profielen met rechten, alsook de bijbehorende zones en tijdprofielen.
Configureer deze dan tegelijkertijd met het toevoegen van de deurcom
ponenten. (Zie hoofdstuk “Inbedrijfstelling van de Xesar-software”.)

2.10

Bluetooth-On/Off-media
Bluetooth-On/Off-media zijn verkrijgbaar in de vorm van kaarten en sleutelhangers.
Door de Bluetooth-On/Off-kaart twee keer bij de deurcomponent te houden, kan de
Bluetooth-zendfunctie van de deurcomponent geactiveerd of gedeactiveerd worden.
De deurcomponent moet zich daarbij in de oplevermodus bevinden. De betreffende
zendstatus wordt met visuele en akoestische signalen weergegeven. (Zie ook het
hoofdstuk “Signalen van de gebeurtenissen”).
De Bluetooth-zendfunctie kan om de volgende redenen worden gedeactiveerd:
• gebruik in Xesar 2.2- of Xesar 3.0-systemen
• verlenging van de geldigheidsduur
• gebruik in radiotechnisch gevoelige zones
In deze gevallen wordt het onderhoud van de deurcomponenten uitgevoerd
met een USB-kabel.

Wanneer BLE-componenten uit een installatie worden gedemonteerd of
gereset, blijven ze in de laatst ingestelde BLE-zendmodus.
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Bluetooth-On/Off-media (symboolfoto's)

Deze functie is alleen mogelijk bij BLE-compatibele G2.1-deurcomponenten.
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3

Projectchecklist en
systeemvereisten

3.1

Voorwoord
Dit document dient als ondersteuning bij de planning van Xesar 3.1-systemen. Het
bestaat uit 3 delen.
Deel 1 is de projectchecklist waarmee belangrijke voorwaarden en gegevens van het
nieuwe Xesar 3.1-systeem systematisch worden opgevraagd om ze voor de verdere
configuratie te documenteren.
Deel 2 beschrijft de technische systeemvereisten voor een Xesar 3.1-systeem op een
PC en voor een Xesar 3.1-systeem op een server.
Deel 3 bevat als bijlage gedetailleerde technische informatie over het verdeeloverzicht en de systeemcommunicatie van een Xesar 3.1-systeem.
Gebruik dit document als ondersteuning voor de configuratie van uw
Xesar 3.1-systeem.
Om te ontdekken welke IT-infrastructuur nodig is volgens de systeemvereisten van
Xesar 3.1, kunt u het best overleggen met uw IT-systeembeheerder.
Met vragen over de projectchecklist of de systeemvereisten van Xesar 3.1
kunt u terecht bij uw EVVA-Partner of het Technisch Bureau van EVVA.
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4

Projectchecklist
Projectnaam:

Contactpersonen:

Project:

Telefoon:

E-mail:

IT:

Telefoon:

E-mail:

Installatie-adres:

Gewenste opleverdatum:
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4.1

Systeemvereisten – Infrastructuur
Soort installatie
Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de systeemvereisten:
• Xesar 3.1 single user-systeem
• Xesar 3.1 multi user-systeem
Single user: Windows 10 PRO PC type:

Multi-user: Server-installatie:
• Admin-PC: Windows 10 PRO PC, type:

• Client-PC: Type:

• Server beschikbaar? Ja

/ Nee

Indien ja:
server-hardware:

Server-besturingssysteem:

Hypervisor bv. VMware:

(Zie ook het hoofdstuk “Systeemvereisten voor het gebruik van een
Xesar 3.1-server”)
Wordt de server alleen voor Xesar gebruikt? Ja

/ Nee

Indien nee:
Welke andere applicaties naast Xesar draaien ook nog op de server?
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Type installatie
Nieuw systeem
Upgrade van bestaand systeem Xesar-versie:

X2.2

X3.0

Voor een upgrade naar Xesar 3.1 moet het bestaande systeem een update
naar de versie Xesar 2.2 V2.2.38.43 ondergaan en moet de meest actuele
Xesar 2.2-firmware geïnstalleerd zijn! Verder moeten alle open onderhoudstaken worden uitgevoerd.
Is de configuratie “2 wandlezers - 1 besturing” bij het bestaande systeem beschikbaar?
Ja

Nee

Netwerk
WiFi beschikbaar (voorwaarde voor synchroniseren Xesar-tablet)
Netwerknaam:
Wachtwoord:
LAN aanwezig
Poorten zijn configureerbaar
(Zie het hoofdstuk “Systeemvereisten voor het netwerk”.)
Back-up en databeveiliging zijn gedefinieerd en lokaal beschikbaar (de
exploitant/beheerder is zelf verantwoordelijk voor de databeveiliging).
Voorwaarden voor interfaces
Gegevensoverdracht of aansturing door externe systemen gewenst
Beschrijving van de interfaces-vereiste:

Specificatie van de interfaces van het externe systeem is beschikbaar
Omschrijving:
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4.2

Systeemconfiguratie
Gewenst betalingsconcept
(12 en 36 maanden Keycredits zijn niet overdraagbaar naar Xesar 3.1)
Stuks Keycredits (10/50/100)

Keycredit Xesar lifetime

Aantal werkplekken
Aantal werkplekken met codeerstation:
(met systeem- en sleutelbeheer, rechten als PC-beheerder vereist)
Aantal werkplekken zonder codeerstation:
Aantal Xesar-tablets:

(Alleen systeembeheer)

(voor onderhouds- en configuratietaken)

Gepland aantal deuren in definitief stadium (montageplaatsen)
stuks
Elektronische deurcomponenten
Beslag:

stuks

Deurkrukken:

stuks

Online wandlezers:

stuks

Offline wandlezers:

stuks

Cilinders:

stuks

Overige componenten:

stuks

Hybride systeem (elektronische componenten en mechanische cilinders)
EVVA-systeemnummer:
Aantal mechanische cilinders:
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Gepland aantal sleutels

stuks

Kaarten:

stuks

Sleutelhangers:

stuks

Combisleutels:

stuks

Bestaande mechanische sluitsystemen
EVVA-systeemnummer
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4.3

Systeemplanning
Systeem met meerdere verspreide vestigingen (multi user-systeem):

Eigen of extern beheer van het systeem (bv. EVVA-Partner, IT-provider):

Serverlocatie:

Netwerk van het toegangssysteem:

Uitbreiding van het systeem gepland:

Ondersteuning bij projectplanning gewenst:

Frequentie van de wijziging van rechten:

Aanmaken van het sluitplan en toewijzen van de rechten:

Controle van de eigen sleutels van de klant (segmentatie van externe media):

Brandveiligheidsvoorschriften in acht genomen:

Voorschriften voor de vluchtweg in acht genomen:

Verordening gegevensbescherming in acht genomen (bv. AVG):

Bescherming van werknemers in acht genomen:

Onderhoud en support (onderhoudscontract):
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Overige overeenkomsten:
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5

Systeemvereisten voor single
user- en multi user-systemen
Xesar kan zowel als systeem voor een enkele gebruiker als voor meerdere gebruikers
worden toegepast. Hieronder vindt u de systeemvereisten.

5.1

Xesar 3.1 single user-systeem
Het gebruik als Xesar-systeem op een PC is niet aanbevolen voor 24/7 continu gebruik en de toepassing met online-componenten (bv. online wandlezers). Wanneer
de PC voor het Xesar-systeem op PC niet in gebruik is, dan staat de online wandlezer
in de offline-modus en worden de sleutels niet geactualiseerd. Het gebruik van het
toegangssysteem blijft gewaarborgd.
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Voor het gebruik van een Xesar-systeem op een PC moet worden voldaan aan de
volgende minimumeisen:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

x86-64 compatibele processor (CPU) 1-2-Core 2,4 GHz of hoger
Hardwaresupport voor virtualisering
Werkgeheugen (RAM): ≥ 8 GB (met OS); 4 GB vrij geheugen voor de installatie
Harde schijf: ≥ 60 GB
Directe internetaansluiting zonder proxy voor het vrijschakelen van KeyCredits
en licenties, alsook het oproepen van de door EVVA beveiligde, authentieke en
niet-gemanipuleerde software
Lokale LAN met Low Latency (Ping <10 ms, Roundtrip <30 ms);
WiFi voor het synchroniseren van de Xesar-tablet en het oproepen van de aangeboden diensten
1 × USB-host 2.0
1 × codeerstation van EVVA met sleuf voor de Admin-Card en met ondersteuning
voor contactloze RFID-kaarten (Mifare Desfire EV1; ISO 14443)
Toetsenbord en muis
Beeldschermresolutie: 1920 × 1080 pixels
Besturingssysteem: Windows 10/11 Pro 64-Bit
HTML5/CSS3-compatibele browser, met Javascript geactiveerd
Lokaal netwerk:
WiFi (draadloos): IEEE.802.11 g, n
Protocollen:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (met TLS)

Door EVVA aangeboden diensten op internet:
Service

URL: Poort

Poortadressen

Trusted Registry

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

Vast

Licentiedienst

https://license.evva.com:8072

Vast

Online
ComponentHandler
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configureerbaar

CommuniNWP

Ja
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Gebruik

TLS

Protocol

Poortadres

Default Port

Netwerk

Service

Servicecatalogus: Communicatie online wandlezer – server (backend)

Online-
ComponentHandler
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De volgende oplossingen kunnen mogelijk gerealiseerd worden (overleg vooraf met
het Technisch Bureau van EVVA):
• gebruik van de Installatie Manager op een virtueel apparaat
• gebruik van de Installatie Manager op andere Windows-besturingssystemen
• Toepassing van andere HTML5/CSS3 compatibele browsers

5.2

Xesar 3.1 multi user-systeem
Het multi user-systeem bestaat uit een server, een Admin-PC met codeerstation
en Admin-Card en eventueel nog andere client-PC's met/zonder c
 odeerstation.
Optioneel is ook mobiele apparatuur bruikbaar via de browser als client zonder
codeerstation. De Xesar-tablet wordt voor het onderhoud in het systeembeheer
gebruikt. Hieronder een overzicht van de verschillende varianten.
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5.2.1

Systeemvereisten voor multi user-systemen
Voor een multi user-systeem is het gebruik van een server die 24/7 werkt een eerste
vereiste. Aan de volgende minimumvereisten moet worden voldaan:
•
•
•
•

x86-64 compatibele processor (CPU); minstens Quad-Core ≥ 1,5-2,3 GHz
Hardwaresupport voor virtualisering
Werkgeheugen (RAM): ≥ 4 GB (met OS; min. 2 GB voor de Server Software Stack)
Harde schijf, SSD aanbevolen: ≥ 40 GB (houd bij de bepaling rekening met de
systeemgrootte en de geplande looptijd)
• Directe internetaansluiting zonder proxy voor het vrijschakelen van KeyCredits
en licenties, alsook het oproepen van de door EVVA beveiligde, authentieke en
niet-gemanipuleerde software
• Lokaal LAN met Low Latency (Ping <10 ms, Roundtrip <30 ms)
• WiFi voor de synchronisatie van de Xesar-tablet met de server
• Toegang via het lokale LAN op de server mogelijk voor beschikbare diensten
• Docker Engine 1.12.0+ met ondersteuning voor API 1.24 (worden bij de installatie
van Docker geïnstalleerd)

5.2.2

Servicecatalogus: beheer van een Xesar 3 multi
user-systeem
Zie hoofdstuk “Servercommunicatie”.
• Server – Admin-PC
• Server – Client-PC
• Server – Online-wandlezer
Geteste besturingssystemen
OS
Ubuntu

Versie

Virtualisatie
mogelijk

18.04 / 20.04 LTS Server

Ja

OS-type
Linux

Geteste Hypervisor
OS

Versie

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter
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OS
VMWare1

Versie
VMWare ESXi 6.x

Virtualisatie mogelijk
Nee

Xesar moet in gebruik bij de communicatie met de online-compinenten voldoen aan realtime-vereisten. Wanneer de Windows Server 2016/2019 niet
alleen voor de Xesar-software beschikbaar is, dan moet bij gebruik als Hypervisor worden opgelet dat de benodigde ressources continu zijn toegewezen.

Vanwege het grote aantal mogelijke besturingssystemen kan niet elk systeem getest
worden op compatibiliteit met EVVA.
Mocht het gebruik van een niet door EVVA getest besturingssysteem worden over
wogen, overleg dan vooraf met het betreffende Technische Bureau van EVVA.
Vanwege de continue ontwikkelingen op de IT-markt kunt u het actuele overzicht over de compatibiliteit opvragen bij uw EVVA-Partner of het Technisch
Bureau van EVVA.

5.2.3

Systeemvereisten voor administrator-PC met
codeerstation en Admin-Card
Voor het gebruik van de Xesar-software (Installation Manager) moet aan de volgende
minimumvereisten voldaan zijn:
• x86-64 compatibele processor (CPU) 1-2-Core 2,4 GHz of hoger
• Hardwaresupport voor virtualisering
• Werkgeheugen (RAM): ≥ 8 GB (met OS; min. 1 GB voor de applicaties Installation
Manager en Periphery Manager)
• Harde schijf: ≥ 10 GB
• Directe internetaansluiting zonder proxy voor het vrijschakelen van KeyCredits
en licenties, alsook het oproepen van de door EVVA beveiligde, authentieke en
niet-gemanipuleerde software
• Lokaal LAN voor het oproepen van de diensten die de Xesar 3.1-server aanbiedt
• 1 × USB Host 2.0
• 1 x codeerstation van EVVA met ondersteuning voor contactloze RFID-kaarten
(Mifare Desfire EV1; ISO 14443) en sleuf voor Admin-Card
• Toetsenbord en muis
• Besturingssysteem: Windows 10/11 Pro 64-Bit

1

Container-geoptimaliseerd besturingssysteem door VMware aanbevolen voor VMware vSphere ESXi 6.x
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• HTML5/CSS3-compatibele browser, met Javascript geactiveerd
• Docker Client met ondersteuning voor API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (worden
bij de installatie van Docker op de admin-pc geïnstalleerd)

5.2.4

Servicecatalogus: beheer van een Xesar 3-systeem –
administrator-PC – server
Zie hoofdstuk “Servercommunicatie”.
PC-besturingssystemen
OS

Windows

Versie

10 Pro (V 1511
(build 10586))

Browser
Firefox, vanaf
versie 97.0.1
Chrome, vanaf
versie 98.0.4758.102
Edge, vanaf
versie 98.0.1106

EVVA-ge- EVVA-codeercertificeerd
station

Ja

Ja

De volgende oplossingen kunnen mogelijk gerealiseerd worden (overleg vooraf met
het Technisch Bureau van EVVA):
• Gebruik van de Installation Manager op een virtuele machine op de server
(Admin-Card wordt via client-PC verbonden)
• Gebruik van de Periphery Manager op andere besturingssystemen (alleen op
aanvraag)
• Gebruik van andere HTML5/CSS3-compatibele browsers

5.2.5

Systeemvereisten voor client-PC met codeerstation
zonder Admin-Card
Voor het gebruik van een client-PC met codeerstation in een multi user-systeem
moet aan de volgende minimumvereisten voldaan zijn:
• x86-64 compatibele processor (CPU) 1-2-Core 2,4 GHz of hoger
• Werkgeheugen (RAM): ≥ 4 GB (met OS; min. 512 MB voor de Periphery Manager,
1-2 GB voor een ondersteunde browser)
• Harde schijf: ≥ 2 GB
• Lokaal LAN met toegang tot de diensten die de Xesar 3.1-server aanbiedt
• 1 × USB Host 2.0
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• 1 x EVVA-codeerstation met ondersteuning voor contactloze RFID-kaarten (Mifare
Desfire EV1; ISO 14443)
• Toetsenbord en muis
• Beeldschermresolutie 1920 × 1080 pixels
• HTML5/CSS3-compatibele browser, met Javascript geactiveerd

5.2.6

Servicecatalogus: server en werkplekken in
multi user-systeem – client-PC – server
Zie de bijlage bij de projectchecklist “Communicatie client-PC – server (backend)”
Besturingssystemen
OS

Versie

Windows

7 Pro, 64-Bit

Windows

8.1 Pro, 64-Bit

Windows

10 Pro, 64-Bit

Browser
• Firefox, vanaf
versie 97.0.1
• Chrome, vanaf
versie 98.0.4758.102
• Edge, vanaf
versie 98.0.1106

EVVA-gecertificeerd

Ja
Ja
Ja

De volgende oplossingen kunnen mogelijk gerealiseerd worden (overleg alstublieft
vooraf met het Technisch Bureau van EVVA):
• Gebruik van de Periphery Manager op andere besturingssystemen (alleen op
aanvraag)
• Gebruik van andere HTML5/CSS3-compatibele browsers

5.2.7

Systeemvereisten voor client-PC zonder codeerstation
(PC/tablet/smartphone)
Voor het gebruik van een client zonder codeerstation in een multi user-systeem moet
aan de volgende minimumvereisten voldaan zijn:
•
•
•
•

x86-64 compatibele processor (CPU) 1-2-Core 2,4 GHz of hoger
Werkgeheugen (RAM): ≥ 4 GB (met OS; 1-2 GB voor een ondersteunde browser)
Harde schijf: ≥ 2 GB
Lokaal LAN voor het oproepen van de internetdiensten die de Xesar 3.1-server
aanbiedt
• Toetsenbord en muis
XESAR 3.1
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• Beeldschermresolutie 1920 × 1080 pixels
• HTML5/CSS3-compatibele browser, met Javascript geactiveerd

5.2.8

Servicecatalogus: Server en werkplekken in
multi-users-systeem
Zie de bijlage bij de projectchecklist “Communicatie client-PC – server (backend)”
Besturingssystemen
OS

Versie

Windows

7 Pro

Windows

8.1 Pro

Windows

10 Pro

Browser
• Firefox, vanaf
versie 97.0.1
• Chrome, vanaf
versie 98.0.4758.102
• Edge, vanaf
versie 98.0.1106

EVVA-getest

Ja
Ja
Ja

De volgende oplossingen kunnen mogelijk gerealiseerd worden (overleg alstublieft
vooraf met het Technisch Bureau van EVVA):
• Vergelijkbare browsers op andere besturingssystemen (alleen op aanvraag)
• Gebruik van andere HTML5/CSS3-compatibele browsers

5.2.9

Systeemvereisten voor netwerk (lokaal netwerk en
internet)
Lokaal netwerk:
• Fast Ethernet 100Base-TX 100Mbit, Standard MTU (1500 bytes) of beter
• Low-Latency tussen de verbonden bouwstenen
(Ping < 10 ms, Roundtrip < 30 ms)
• WiFi (draadloos): IEEE.802.11 g, n
Protocollen:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (met TLS)
• MQTT (met TLS)
• EVVA NWP (met transportbeveiliging; online wandlezer)
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Door EVVA aangeboden diensten op internet:
Service

URL

Poort configureerbaar

Trusted Registry

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

Nee

Licentiedienst

https://license.evva.com:8072

Nee

Door Xesar 3.1-server aangeboden diensten in het lokale netwerk:
Service

URL

Was

Poort configureerbaar

Docker Engine

tcp://<IP Installation>:2376

Host

Ja

Beveiligingsdienst

https://<IP Installation>:8200

Installatie

Ja

Message Broker

mqtts://<IP Installation>:1883

Periferie, interface

Ja

beheer

https://<IP Installation>:8080

Gebruik

Ja

Online componenten
handler

tcp://<IP Installation>:9085

Gebruik

Ja

XESAR 3.1

78 / 289

6

Bijlage bij de projectchecklist

6.1

Distributie-overzicht
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LAN/WiFi

22

(SSH)

Confi-

SSH

JA

component

Aanbiedende

componenten

Gebruikende

Gebruik

TLS

Protocol

Poortadres

Secure Shell

Default Port

1;2

Netwerk

Service

Server-communicatie

Toepassing*)

6.2

Set-up en

Docker-Ma-

SSH Service

gureer-

configuratie

chine, SSH

(OS)

baar

van OS

Client

en Docker
Engine
1;2

1;2

Docker-

LAN/WiFi

2376

HTTPS Ja

Set-up van

Docker-Client

Docker

Engine API

gureer-

de Container

Engine

Service

baar

en Volumes

(Docker, OS)

Message

LAN/WiFi

1883

Broker
1;2

Confi-

Service voor

LAN/WiFi

8200

Confi-

MQTTS Ja

Asynchrone

Installation

gureer-

Xesar-systee- Manager

baar

minterface

Confi-

HTTPS Ja

Opslagruimte

Installation

het beheer

gureer-

voor veilig-

Manager,

van veilig-

baar

heidsinfor-

installatiebe-

heidsin

Message
Broker
Vault

matie, wacht- heer
woorden,
sleutels

3

Docker

WAN

Trusted

443;

443;

4443

4443

HTTPS Ja

Aanbod van

Docker-

Openbare

gesigneerde

Client,

Docker

Registry

Docker Ima-

Docker-

Trusted

sfw.evva.

ges en verifi-

Engine

Registry

com

catie van de

(uitlevering

signatuur

Container
Image)

4

Licentie-

Registreren

Xesar

dienst

WAN

8072

8072

HTTPS Ja

van een In-

Installation

license.evva.

stallation/Ad-

Manager

com

minCard en

Licentiedienst

opladen van
KeyCredit
Codes
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AdminCard-

USB

Vast

–

terminal

ISO

–

14443

Uitlezen en

Installatie-

beschrijven

beheer met

van sleutels

de Periphe-

component

Aanbiedende

componenten

Gebruikende

Gebruik

TLS

Protocol

Poortadres

Default Port

Netwerk

Service

Toepassing*)
5

Codeerstation

ry Manager
(alleen
proxy)
6

Installa-

LAN/WiFi

8080

Confi-

HTTPS Ja

Web Service

tiebeheer

gureer-

en levering

Frontend

baar

van de inter-

Web Service

Browser

netapplicatie voor de
browser

7

Online

Communi-

Xesar-Online- Online-

Component-

LAN/WiFi

9081

Configureer-

NWP

Ja

catie met de

wandlezer

Handler

baar

Xesar-soft-

ComponentHandler

ware

*) Toepassingen:
Admin PC met Xesar Installation Manager
1: Systeem opstarten
2: Systeem stoppen
3: Systeemupdate
4: Licentiedienst (KeyCredits opladen)
5: met codeerstation voor AdminCard
Client PC
5: Codeerstation voor identificatiemedia
6: Client PC browser-communicatie
Online-wandlezer
7: Online-wandlezer communicatie
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Installatiebeheer

LAN/WiFi

8080

Configu-

Frontend Web

HTTPS

Ja

Web Service en

reerbaar

componenten

Gebruikende

Gebruik

TLS

Protocol

Poortadres

Poort

Netwerk

Standaard

Communicatie Client-PC – Server (Backend)
Service

6.3

Browser

levering van de

Service

internetapplicatie
voor de browser

Message Broker*

LAN/WiFi

1883

Configu-

MQTTS Ja

reerbaar

Asynchrone

Periferie Mana-

Xesar-systeemin-

ger

terface
Codeerstation*

USB

Vast

–

ISO

–

14443

Uitlezen en be-

Installatiebeheer

schrijven van

met de Periferie

sleutels

Manager (alleen
proxy)

Alleen bij Client PC met codeerstation

Online
ComponentHandler
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9081

Configureerbaar

NWP

Ja

component

Aanbiedende

Gebruikende

componenten

Gebruik

TLS

Protocol

Poort adres

Poort

Communicatie online-wandlezers – Server
(Backend)
Standaard

Service

6.4

Netwerk

*

Communicatie

Xesar-online-

Online-

met de

wandlezer

Component-

Xesar-software

Handler
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Upgrade en updates
Een upgrade naar Xesar 3.1 is alleen mogelijk vanaf Xesar 2.2- en
Xesar 3.0-systemen.
Dit geldt voor firmware en software.

Voor upgrades naar Xesar 3.1 gelden de volgende voorwaarden:
Xesar-software
Besturingssysteem van de pc: Windows 10 Pro

Xesar-tablet
WiFi is vereist

Xesar-deurcomponenten
Na het installeren moeten de Xesar-deurcomponenten
met de nieuwe firmware worden geactualiseerd

Xesar-wandlezers
Procedure bij configuratie “Besturing en twee
Xesar-wandlezers”:
Xesar-wandlezer uit het systeem demonteren en in
de oplevermodus terugzetten
Na het installeren van Xesar 3.1 de Xesar-wandlezer
in het systeem invoeren.
AdminCard
Als AdminCard moet de X2.2-kaart worden gebruikt
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Sleutels
Geen wijzigingen nodig

KeyCredits
Lifetime en tegoeden van het aantal KeyCredits worden
overgenomen.
KeyCredits Unlimited 12/36 maanden gaan verloren.

De volgende tablets zijn compatibel met Xesar 3.1:
Xesar-Tablet V2 (Acer Iconia One 7 (B1-770 en B-730HD)
Beperkte functies: geen BLE-functie, alleen kabelverbinding mogelijk
Xesar Tablet Ares BLE 4.2
Volledig functioneel, BLE en kabelverbinding
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Upgrade Xesar 2.2 naar Xesar 3.1
De bediening van de Xesar-software 3.1 verschilt duidelijk van de bediening
van de Xesar-software 2.2.
Wij bevelen dan ook aan om voor de overstap van Xesar 2.2 naar Xesar 3.1
een uitgebreide training in onze EVVA-academie te volgen.
Trainingsdata zijn verkrijgbaar bij EVVA Support.!
Voor de upgrade Xesar 2.2-systemen naar Xesar 3.1 moet u rekening houden met de
volgende punten

8.1

Vóór de upgrade
• Een Xesar 2.2-systeem kan alleen in dezelfde tijdzone worden geïmporteerd en
gebruikt.
• De bestaande AdminCard van uw Xesar 2.2-systeem blijft verder bruikbaar.
• De reeds bestaande sleutels zijn verder bruikbaar. Ze moeten hiervoor op het
codeerstation of bij een online-wandlezer geactualiseerd worden.
• Het aantal KeyCredits kan verder worden gebruikt.
• KeyCredit Unlimited (12 of 36 maanden) kan bij Xesar 3.1 niet meer worden
gebruikt, deze credits vervallen!
• Maak gebruik van KeyCredit Xesar Lifetime voor ongelimiteerd beheer met een
malige betaling!
• De licentie van Xesar Lifetime mag pas na de update naar Xesar 3.1 worden
ingewisseld.
• Voer alle openstaande onderhoudstaken van uw Xesar 2.2-systeem uit.
• Maak voor de zekerheid een handmatige back-up van uw Xesar 2.2-systeem.
• Maak schermafbeeldingen van de Xesar 2.2-logboeken.
Logboekgegevens kunnen niet van Xesar 2.2 in Xesar 3.1 worden overgenomen of
geïmporteerd.
• Voor een Xesar 2.2-systeem met de configuratie „Twee wandlezers met één
besturing“ moeten deze wandlezers voor de upgrade naar Xesar 3.x uit het
Xesar 2.2-systeem gedemonteerd worden om ze terug te zetten in de oplever
modus.
Na de upgrade naar Xesar 3.1 monteert u de twee wandlezers weer in het
systeem.
• De poorten die Xesar nodig heeft zijn: 8080, 1883, 8200, 9081. De firewall mag
de benodigde poorten niet blokkeren. Indien nodig kunnen de poorten achteraf
worden gewijzigd.
• Op uw Xesar-tablet moet de bestaande Xesar-onderhoudsapp worden gedeïnstalleerd. De nieuwe Xesar-onderhoudsapp 3.1 moet na de geslaagde upgrade handmatig op de Xesar-tablet worden geïnstalleerd (zie hoofdstuk „Handmatig deïnstalleren en installeren van de Xesar-onderhoudsapp“).
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• Bij het importeren van een Xesar 2.2-systeem met een autorisatieprofiel „Brandweer“ in Xesar 3.1 kan het gebeuren dat er in Xesar 3.0 nog een ander autorisatieprofiel voor de brandweer wordt aangemaakt. In dit geval moet een van deze twee
autorisatieprofielen voor de brandweer handmatig worden verwijderd.
• Nadat een Xesar 2.2-systeem is geïmporteerd in Xesar 3.1, mogen de componenten niet meer met het Xesar 2.2-systeem worden gesynchroniseerd en mag verder
alleen nog met Xesar 3.1 worden gewerkt.
• Na de upgrade worden voor alle componenten onderhoudstaken voor de firmwareupdate aangemaakt. Daarbij wordt de actuele firmware van de componenten voor
Xesar 3.1 met de Xesar-tablet samen met de actuele Xesar-onderhoudsapp doorgegeven aan de componenten.
• Voer deze onderhoudstaken voor de correcte werking van het systeem zo snel
mogelijk na de upgrade uit.

8.2

Upgradehandleiding Xesar 2.2 naar Xesar 3.1
Installeer de nieuwe Xesar 3.1 Installation Manager (zie installatiehandleiding
Xesar 3.1).
Steek de AdminCard van uw Xesar 2.2-systeem in het codeerstation.
Kies in de Xesar 3.1 Installation Manager onder pc-systemen „Herstel/Importeren“
Laad het databasebestand van uw Xesar 2.2-systeem en volg de aanwijzingen.
Het Xesar 2.2 databasebestand vindt u onder:
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<Nummer van de AdminCard>
Na de geslaagde upgrade vindt u uw installatie onder pc-systemen.
Voor hulp en meer informatie kunt u contact opnemen met uw EVVA-partner
of het technische bureau van EVVA.
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Upgradehandleiding van een
Xesar 3.0-pc-systeem naar
Xesar 3.1
Voor Xesar 3.0-systemen op een server neemt u voor de update contact op
met uw EVVA-support
Weergave Xesar-systemen op pc:
Hier worden pc-systemen weergegeven en beheerd die met de nieuwe Installation
Manager zijn geïnstalleerd. PC-systemen kunnen vanuit de weergave Serversystemen
naar de weergave pc-systemen worden verplaatst.
Weergave Xesar-systemen op server:
de weergave is identiek aan die van de Xesar 3.0 Installation Manager. Hier worden
systemen weergegeven die door Xesar 3.0 zijn geactualiseerd.

9.1

Updatestappen op de pc:
Maak in de aanwezige Installation Manager via een handmatige back-up een
actueel back-up bestand aan.
Beëindig de oude Installation Manager.
Installeer de nieuwe Installation Manager.
Steek de AdminCard van uw Xesar 3.0-systeem in het codeerstation.
U vindt uw Xesar-systeem onder Serversystemen.
Verwijder het systeem in de weergave Serversystemen.
Ga terug naar de startpagina van de nieuwe Installation Manager.
Klik in de weergave pc-systemen op Herstellen/Importeren en importeer het
laatste back-upbestand van het Xesar 3.0-systeem.
Volg de installatie-instructies.
Na de geslaagde update vindt u uw systeem onder pc-systemen.
Het verdere beheer van uw systeem vindt plaats onder de weergave pc-systemen.
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9.2

Updatestappen op de tablet
Deïnstalleer op uw Xesar-tablet de bestaande Xesar-onderhoudsapp.
Installeer de nieuwe Xesar-onderhoudsapp 3.1 na de geslaagde update handmatig op de Xesar-tablet (zie hoofdstuk “Handmatig deïnstalleren en installeren van
de Xesar-onderhoudsapp”).
Onder Xesar 3.1 is de lokale Docker-installatie niet meer nodig en kan na een
geslaagde update worden gedeïnstalleerd.

Voor hulp en meer informatie kunt u contact opnemen met uw EVVA-partner
of het Technische Bureau van EVVA.
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Installatiehandleiding

10.1

Installatie van de driver voor het codeerstation
Voor het gebruik van het codeerstation (HID Omnikey 5421) op de pc is de
installatie van de HID hardwaredriver nodig.
Mocht u de versie HID Omnikey 5422 van het codeerstation bezitten, dan is
het niet nodig de driver te installeren. (In dit geval kunt u meteen met het
hoofdstuk "Xesar 3.1-programma's" doorgaan.)
Om de driver voor het codeerstation te installeren, bestaan de volgende varianten.
• Automatisch naar een driver zoeken via Windows
• Handmatig naar een driver zoeken op de homepage van de fabrikant

10.1.1

Automatisch zoeken naar een driver
Bij Windows 10 wordt het codeerstation meestal automatisch herkend. Bij een pc-
installatie wordt het aangesloten codeerstation gecontroleerd
Voor het installeren van de driver voor het codeerstation kunt u de Windows Device
Manager gebruiken.
1. stap:
Sluit uw codeerstation zonder AdminCard aan op de USB-aansluiting van uw pc!
2. stap:
Open de Device Manager via de Windows zoekbalk.
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3. stap:
 Zoek in het overzicht naar Smartcard-lezers (evt. Reader).
Open deze invoer met een muisklik en selecteer de invoer die met
Microsoft ... begint.
 Klik met de rechtermuistoets op Microsoft... en selecteer Driver actuali
seren.

4. stap:
De melding Automatisch naar geactualiseerde driversoftware zoeken
bevestigen.
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5. stap:
De driver wordt automatisch gedownload en geïnstalleerd!

6. stap:
De driver is geïnstalleerd. Klik nu op Sluiten.

In de Device Manager wordt de gebruikte lezer Omikey 5x21 nu vermeld.

De installatie van de driver voor het codeerstation is hiermee afgesloten. In de
volgende stap kunt u met het hoofdstuk "Xesar 3.1-programma's" doorgaan.
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10.1.2

Handmatig zoeken naar een driver
Naast het automatisch zoeken naar een driver bestaat ook de mogelijkheid om de
juiste driver rechtstreeks te downloaden vanaf de pagina van HID Global.
1. stap:
Controleer het type model van uw Omnikey-codeerstation (op de achterzijde van
het apparaat, bv.: HID OMNIKEY 5421) en sluit het codeerstation aan op uw pc.
2. stap:
Roep in uw browser op de website van HID Global de pagina op voor drivers:
https://www.hidglobal.com/drivers
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3. stap:
Selecteer uw model (bv. HID OMNIKEY 5421)

4. stap:
Selecteer uw besturingssysteem Windows 10-64 Bit.

Onder deze selectie worden alle mogelijke drivers weergegeven.
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5. stap:
Scrol naar de driver met de omschrijving "SELF-EXTRACTING ARCHIVE" voor
Windows 10-64 Bit en klik vervolgens op Download.

Accepteer de melding "Download EULA" (End User License Agreement) indien
deze verschijnt. Het downloaden begint.
U kunt het bestand (via "Uitvoeren") in de browser openen en het installatieproces opstarten – in dit geval gaat u door naar 7. stap.

6. stap:
Dubbelklik op het gedownloade bestand
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7. stap:
Accepteer de melding "HID Driver Licence Agreement"

8. stap:
Het venster "Driver extraction" gaat open – klik op Extract om de driver te
installeren.

Wanneer stap 8. is afgerond, is het installeren van de HID-driver geslaagd.
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Installatiehandleiding Server met
Ubuntu 20.04
Hieronder vindt u informatie over de voorbereiding van de Xesar 3.1-installatie op
een server met het besturingssysteem Ubuntu 20.04.
De aanleg van de benodigde IT- en serveromgeving maakt geen deel uit van
deze installatiehandleiding. Deze moet door de klant beschikbaar worden gesteld en valt niet onder de verantwoordelijkheid van EVVA.
Controleer de systeemvoorwaarden voor Xesar 3.1. Vóór de installatie moet u
bevestigen dat er is voldaan aan de systeemvoorwaarden voor Xesar 3.1
volgens de checklist van het project en het systeemhandboek.
Raadpleeg de actuele checklist voor projecten van EVVA:
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/
Wij bevelen sterk aan om het installeren van Xesar 3.1 alleen uit te voeren in
nauwe samenwerking met de bevoegde IT Administrator van de exploitant.

11.1

Voorwaarden
Voor een geslaagde installatie van Xesar 3.1 op een server met het besturingssysteem
Ubuntu 20.04 LTS moet er worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
• Admin Client PC WIN 10 PRO met geïnstalleerde Docker.Machine.exe en Installation
Manager
• server met VM Ubuntu 20.04
• Aan de Xesar 3.1-systeemvoorwaarden is voldaan

11.2

Ubuntu installeren
De volgende aanwijzingen gelden voor 20.04
Ubuntu 20.04 downloaden
http://releases.ubuntu.com/
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Tutorial over de installatie van Ubuntu
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-installubuntu-server#0
Bootable USB-stick
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
Volgen de aanwijzingen op bij de installatie
Na de geslaagde installatie van Ubuntu selecteert u als optie open ssh server.
Wanneer deze optie niet wordt aangeboden, kan deze met het commando
sudo apt install openssh-server in de Linux Console ook achteraf nog geïnstalleerd worden. Mocht “sudo zonder wachtwoord” (zie hieronder) nog niet
geconfigureerd zijn, wordt er naar het gebruikerswachtwoord gevraagd.
Om sudo zonder wachtwoord te configureren, voert u de volgende commando's in
de Linux Console in:
Commando sudo visudo voor het opvragen van het wachtwoord voor sudo
invoeren
(er wordt gevraagd naar het wachtwoord en het bestand file /sudoers.d wordt
geopend)
Scrol helemaal naar het einde van het geopende bestand en voer daar het
commando username ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL onder de laatste regel
in:
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Bewaar het bestand (Ctrl+O en druk dan op ENTER)
Bestand afsluiten (Ctrl+X)
Controleer of het commando sudo visudo nu functioneert zonder opvragen van
het wachtwoord.
Maak in de Linux Console een SSH Keypair aan (standaard met RSA-encryptie)
met het commando ssh-keygen -t ecdsa -b 521 of ssh-keygen -t ed25519.

De SSH Key wordt standaard opgeslagen onder /home/user/.ssh op de Linuxserver.
In ons voorbeeld heet de user shqadmin, die we hebben aangelegd bij het aanmaken van de Linuxinstallatie.
Als volgende stap moet u de aangemaakte public key (.pub) van het keypair in de
Linux Console toevoegen aan de geautoriseerde keys op de Linuxserver.
Roep met de eerste commandoregel de eerder aangemaakte index op
Voeg met de tweede regel de key toe:
cd /home/user/.ssh
cat id_ecdsa.pub > authorized_keys
cat id_ed25519.pub > authorized_keys

Installeer een programma (bijv. putty of WINSCP) om data veilig van de client
(fysieke Win10PRO-pc) naar de server en omgekeerd over te dragen). In ons
voorbeeld maken we gebruik van WINSCP.
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Freeware-programma
https://winscp.net/eng/download.php
Met behulp van WINSCP meldt u zich aan bij de server
Het overdrachtsprotocol  is SFTP
De computernaam  is het IP-adres van de server (kan in de Linux Console met
het commando ifconfig worden opgevraagd)
De poort  is 22 (standaard)
Beheerder en wachtwoord  komen overeen met de user en zijn/haar wachtwoord op de Linuxserver










De Private Key id_ecdsa / ed25519 en Public Key id_ecdsa / ed25519.pub
kopieert u met behulp van WINSCP naar de client.
(In ons voorbeeld van /home/shqadmin/.ssh  op de server naar C:/Users/
Test10  op de WIN10-client – Test10 is de naam van de user op onze fysieke
WIN10-pc.)
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Windows Console oproepen
(met cmd in de zoekopdracht, klik op de rechtermuistoets om dit als Admin uit te
voeren)
Gebruik het commando cd C:/Users/Test10 in de Windows Console om naar de
index te gaan waarin de Private Key id_rsa is bewaard (dit kan afhankelijk van de
invoer variëren)

11.3

Docker-machine aanmaken
Voer het commando om de Docker-machine aan te maken in de Windows Console
in (eveneens vanuit de index waarin de Public Key bewaard is)

In het algemeen is dit commando:
docker-machine create --driver generic --generic-ip-address (IP-adres
van de server) --generic-ssh-key (naam van de Public Key) --generic-ssh-user (naam van de user die voor de Ubuntuserver is aangelegd)
(naam van de Docker-machine)
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Deel van het commando

Uitleg

docker-machine create

is het algemene commando om een Docker-machine
aan te maken

--driver generic

is de generieke driver voor het installeren van Docker
op de server

--generic-ip-address

is het IP-adres van de server

--generic-ssh-key

is de vermelding van de gebruikte Public Key. (Wanneer dit wordt uitgevoerd vanuit de index waarin hij
bewaard is. Bij een andere index moet het volledige
pad worden ingevoerd.)
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--generic-ssh-user

is de vermelding van de ssh-user (in ons voorbeeld
“shqadmin”). Na een tussenruimte volgt de naam van
de Docker-machine
(in ons voorbeeld: xs3ubuntu1804).

De volledige procedure om een Docker-machine aan te maken duurt naargelang de pc ca. 2 tot 10 minuten

Mocht er onverwachts een foutmelding verschijnen, dan kunt u het proces
annuleren door de Windows Console te beëindigen.
Open vervolgens de Windows Console opnieuw en wis de verkeerd aangemaakte Docker-machine met het commando docker-machine rm “name”
(“name” is de toegewezen naam).
Bijvoorbeeld: docker-machine rm xs3ubuntu1804
Daarna voert u het commando docker-machine --debug create --driver
generic --generic-ip-address (IP-adres van de server) --generic-ssh-key
(naam van de Public Key) --generic-ssh-user (naam van de user die voor
Ubuntuserver is aangemaakt) (naam van de Docker-machine) in.
Gebruik de toevoeging --debug om een precieze foutmelding te krijgen.
Bij een foutmelding met betrekking tot de ssh Verbindung, controleert u
nog een keer de user met sudo zonder wachtwoord of de opslagplaats van de
ssh-key.
Bij een foutmelding met betrekking tot de Docker (bijv. sudo get docker version
not found of iets dergelijks), probeert u Docker in de Linux Console met het commando sudo apt install docker.io handmatig te installeren.
Nadat het aanmaken van de Docker-machine is geslaagd, controleert u in de
Windows Console met het commando docker-machine ls of de Docker-machine
ook draait.
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11.4

Xesar 3.1-installatie
Download de actuele Xesar 3.1-software
https://www.evva.com/be-nl/producten/elektronische-sluitsystemen-toegangscontrole/xesar/download-xesar-software/
https://www.evva.com/nl-nl/producten/elektronische-sluitsystemen-toegangscontrole/xesar/xesar-software-download/
Sluit het codeerstation aan
Open de Installation Manager
Selecteer het tabblad AdminCard




Selecteer de benodigde kaartlezer 
Laad de AdminCard 



Klik op de knop  om het nummer
van de AdminCard in te lezen.

Selecteer het tabblad Configuratie
Selecteer de Docker-machine 
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Selecteer het tabblad Installaties
Voeg met “+” een nieuwe installatie
toe





Selecteer de naam , de poort  en
de Docker-machine 


Bij een update van Xesar 2.2 voert u het pad van de database voor het importeren in.
Nadat het systeem is aangemaakt, kunt u het opstarten en in gebruik nemen
(zie systeemhandboek).
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11.5

Gegevens-back-up
Van de volgende gegevens moet een back-up worden gemaakt:
• Admininstrator-PC (Windows 10 PRO fysieke pc).
[XesarUser] is daarbij een plaatshouder voor de Windows User (bv. admin) met
wie de Xesar 3.1-installatie werd uitgevoerd
•
•
•
•

C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-1.0.XX\system name
C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-cs
C:System\Users\[XesarUser]\.docker
ssh key
In de Installation Manager kan de handmatige én de automatische opslag
van gegevens (back-up) worden uitgevoerd.

• VM Server
• Snapshot van de VM na elke ingrijpende of belangrijke aanpassing
• In het algemeen een kopie van de volledige partitie, beter zelfs van de volledige harde schijf, waarop Xesar VM (bijv. Ubuntu) is geïnstalleerd – zoals gebruikelijk bij servers
• ssh key
• Fysieke server
• volledige harde schijf
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12

Installatiehandleiding Windows
Server 2019 D
 atacenter Hypervisor
Hieronder vindt u informatie over de voorbereiding van de Xesar 3.1-installatie op
een Windows-server met het besturingssysteem met de versies Windows Server 2019
Standard of Datacenter als Hypervisor.
De aanleg van de benodigde IT- en serveromgeving maakt geen deel uit van
deze installatiehandleiding. Deze moet door de klant beschikbaar worden gesteld en valt niet onder de verantwoordelijkheid van EVVA.
Controleer de systeemvoorwaarden voor Xesar 3.1. Vóór de installatie moet u
bevestigen dat er is voldaan aan de systeemvoorwaarden voor Xesar 3.1
volgens de checklist van het project en het systeemhandboek.
Raadpleeg de actuele checklist voor projecten van EVVA:
https://www.evva.com/be-nl/xesar/
https://www.evva.com/nl-nl/xesar/
Wij bevelen sterk aan om het installeren van Xesar 3.1 alleen uit te voeren in
nauwe samenwerking met de bevoegde IT Administrator van de klant.
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12.1

Voorwaarden
Een fysieke server wordt geprogrammeerd met Microsoft Windows Server 2019 en
geconfigureerd als Hypervisor. Hierop wordt dan een VM met actuele Ubuntu LTS
Server geïnstalleerd, waarop vervolgens Docker met Xesar 3.1 draait.
Voor een geslaagde installatie van Xesar 3.1 op een server met het besturingssysteem Windows Server 2019 moet er worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
• Een fysieke server met geïnstalleerd besturingssysteem Windows Server 2019 /
Datacenter vanaf versie 1607
• Configuratie als Hypervisor voor VM (virtuele machine) voor Ubuntu LTS Server
voor Docker
• de gebruiker (klant) beschikt over knowhow voor het beheer van de Windows-
server en het netwerk
• de gebruiker (klant) heeft lokale rechten als systeembeheerder
• er bestaat een DHCP-service (Dynamic Host Configuration Protocol)
• de tijdzone van de server is geconfigureerd als UTC (Coordinated Universal Time)
• er bestaat een toegang tot Hyper-V en een virtuele switch met de mogelijkheid om
verbinding te maken met het internet
• internetaansluiting (Docker Trusted Registry met Notary Service en licentiedienst,
poort 443, 4443, 8072) is beschikbaar
• Eventueel moet de driver voor het codeerstation worden geïnstalleerd (HID Omnikey 5422 wordt meestal automatisch herkend)
Op basis van de beschikbare resources in combinatie met Windows S
 erver
adviseren wij voor de fysieke server 16 GB (min. 8 GB). Voor de VM is
minstens 4 GB geheugenruimte nodig.
In principe geldt: hoe groter het systeem en hoe meer personen of verkeer
en online-wandlezers er nodig zijn, des te meer geheugen moet er beschikbaar zijn.
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12.2

Ubuntu configureren
Commando sudo visudo voor het opvragen van het wachtwoord voor sudo
invoeren
Aan het einde van het bestand dat nu geopend wordt de volgende regel toevoegen:
user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
Het onderstreepte bereik vervangen door de naam van de beheerder die bij het
installeren is ingevoerd

Bewaar het bestand (Ctrl+O en druk dan op ENTER)
Bestand afsluiten (Ctrl+X)
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Het paar SSH-sleutels met het commando ssh-keygen aanmaken. De naam en
het wachtwoord kunnen leeg worden gelaten – met ENTER bevestigen

SSH Public Key toevoegen aan de Authorized Keys:



cd /home/user/.ssh/
cat id_ecdsa.pub > authorized_keys
cat id_ed25519.pub > authorized_keys
Het onderstreepte bereik vervangen door de naam van de beheerder die bij het
installeren is ingevoerd

12.3

Ubuntu-updates installeren
Met de volgende commando's worden actuele updates gedownload, geïnstalleerd en
vervolgens opnieuw opgestart:
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

Windows 10 Pro Administrator-PC configureren
WINSCP (Windows Secure Copy) downloaden en installeren om de SSH-sleutel
door te geven
https://winscp.net/eng/download.php
WINSCP opstarten
Hiervoor zijn de pc-naam, poort, gebruikersnaam en het wachtwoord van de
eerder aangemaakte Ubuntuserver nodig.

De bestand en mappen die in WINSCP verborgen zijn laten weergeven
(Ctrl+Atl+H)
Naar een map op de lokale Windows-pc (aan de linkerkant ) gaan.
Aan de rechterkant  de map “.ssh” op de Ubuntuserver openen
De bestanden “id_rsa” en “id_rsa.pub”  selecteren
Klik op Downloaden , om de geselecteerde bestanden op de Windows -pc te
bewaren.






Vervolgens de actuele versie van Docker CE downloaden en installeren
https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/
De Windows-pc opnieuw opstarten
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De installatie controleren.

Met de volgende commando's in de Powershell of de Windows Console wordt de
Docker-machine aangemaakt:
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
• Vervang C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys door het pad
naar de bestanden die u eerder met WINSCP hebt gekopieerd
• 192.168.1.10 is het IP-adres van de Ubuntuserver dat tijdens het installeren
statisch werd toegewezen
• user is de beheerdersnaam van de Ubuntuserver die tijdens het installeren
werd aangemaakt
• xesar3ubuntu180402 is de naam die de Docker-machine moet krijgen
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Controleer met het commando docker-machine ls of de Docker-machine draait

Sluit het codeerstation via USB aan op uw Administrator-PC
Steek de AdminCard in de kaartsleuf van het codeerstation.

12.5

Xesar 3.1-installatie
Download de actuele Xesar 3.1-software
https://www.evva.com/be-nl/producten/elektronische-
sluitsystemen-toegangscontrole/xesar/download-xesar-software/
https://www.evva.com/nl-nl/producten/elektronische-
sluitsystemen-toegangscontrole/xesar/xesar-software-download/
Open de Installation Manager
Selecteer het tabblad AdminCard



Laad de kaartlezer 



Laad de AdminCard 
Bevestig uw invoer 


Selecteer het tabblad Configuratie
Kies de versie van de Xesar-software  uit
Selecteer de eerder aangemaakte
Docker-machine 





Bevestig uw invoer 
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Selecteer het tabblad Installaties
Voeg met “+”  een nieuw systeem toe



Vul alle gegevens in 
Selecteer de Docker-machine 



Configureer de automatische
back-up 
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Het systeem wordt aangemaakt (belangrijke installatiegegevens worden weergegeven).

De belangrijkste systeemgegevens worden vermeld in het document “Installatiege
gevens”.

Belangrijk:
zonder deze gegevens kan het systeem na een storing niet meer worden
hersteld. Print het document “Installatiegegevens” uit en bewaar het op een
veilige plaats.

XESAR 3.1

113 / 289

Kies het gewenste systeem uit
Start door het aanklikken van het pijl-symbool 



Log in met de in het document “Installatiegegevens” ontvangen inloggegevens
(beheerder/wachtwoord) 
Klik op het pijl-symbool 




U komt nu terecht op het Xesar 3.1 Dashboard en kunt het systeem bedienen.
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13

Handmatig deïnstalleren en installeren van de Xesar-onderhoudsapp
(Upgrade van Xesar 2.2 naar Xesar 3.1)
Bij een upgrade van Xesar 2.2 of 3.0 naar Xesar 3.1 moet de oude onderhoudsapp op
de tablet handmatig worden gedeïnstalleerd en moet de nieuwe Xesar 3.1 onderhoudsapp handmatig worden geïnstalleerd.
Start uw Xesar-tablet op en voer de onderstaande stappen uit.
1. stap:
klik op Instellingen  in het hoofdmenu
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2. stap:
klik op Apps .

3. stap:
deïnstalleer  de Xesar-onderhoudsapp.

4. stap:
klik op OK .
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5. stap:
roep de File Manager van uw Xesar-tablet op .

6. stap:
klik op de map Download en wis hier het .apk-bestand .
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7. stap:
klik op het Xesar-dashboard op de knop Support.

8. stap:
Xesar-tablet downloaden:
download de actuele Xesar-onderhoudsapp onder Updates.
Klik op Xesar-onderhoudsapp voor tablet downloaden .

9. stap:
Sluit de Xesar-tablet aan via de USB-aansluiting op uw pc en sleep het bestand
met de muis in de File Manager van uw Xesar-tablet.
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10. stap:
klik op het .apk-bestand  om de Xesar-app op uw Xesar-tablet te installeren.

Klik op Installeren .

11. stap:
start de Xesar-onderhoudsapp op en verbind de tablet met de Xesar-software. Zie
het hoofdstuk “Tablet met de Xesar-software verbinden”.
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14

Xesar-installaties op PC aanmaken

14.1

Installatievereisten
Om Xesar-installaties op PC aan te maken, is een computer met Windows 10
Pro, Enterprise of Education vereist. In deze Windows-versies is Hyper-V al
geïntegreerd.

14.2

Hyper-V
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
Hyper-V wordt herkend en geactiveerd wanneer de Installation Manager wordt
gestart.
Hyper-V is als optionele functie in Windows geïntegreerd. Er is geen
Hyper-V-download.

Controleer de vereisten:
• Windows 10 Enterprise, Pro of Education
• 64-bit processor met SLAT (Second Level Address Translation)
• CPU-ondersteuning voor VM Monitor Mode Extension (VT-c op Intel-CPU's)
• Minimaal 8 GB RAM, waarvan 4 GB vrij geheugen voor de installatie
De Hyper-V-functie kan niet worden geïnstalleerd onder Windows 10 Home.

Voor meer informatie en het oplossen van problemen, zie
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-von-windows/reference/hyper-v-requirements
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14.3

Programma's voor het aanmaken en beheren
van Xesar-installaties
Om Xesar-installaties aan te maken en te beheren, hebt u de volgende programma's
nodig:

14.3.1

Installation Manager
Met de Installation Manager beheert u een of meerdere systemen. Verder worden
Xesar-systeeminstellingen uitgevoerd.
De volgende taken kunnen worden uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.3.2

Eenvoudig aanmaken van Xesar-installaties op PC of server
Starten en stoppen van een installatie
Beheer van de admin kaart
Uitvoeren van updates
Beheer van meerdere installaties
Opladen van KeyCredits en KeyCredit Xesar-Lifetime
Instellen van de back-upopties van een installatie
Vervanging van defecte admin kaarten
Instellen van installatiepoorten

Periphery Manager
Bij single user-systemen wordt het codeerstation in de Installation Manager
beheerd.Er is geen extra installatie van de Periphery Manager nodig.
De Periphery Manager maakt het gebruik van een codeerstation op een administratorPC en op client-PC's bij een multi user-systeem mogelijk.
De Periphery Manager kan worden gedownload in de Xesar-software >
Support > Updates.
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14.3.3

Xesar-software
De Xesar-software is een toepassing die vanuit de Installation Manager wordt opgeroepen en in een browser wordt uitgevoerd. Met de Xesar-software kan een installatie
die in de Installation Manager is gestart, worden beheerd op het dashboard.
De download van de actuele Installation Manager vindt u op de EVVA-website op het
tabblad Software.
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Vul het formulier “Download Xesar-software” in en stuur het op.
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U ontvangt een e-mail met een in de tijd beperkte downloadlink op het e-mailadres dat u in het formulier “Download Xesar-software” hebt opgegeven.

Download de huidige Installation Manager.
Start het *.msi-bestand.
De Installation Manager wordt automatisch geïnstalleerd en er wordt een snelkoppeling gemaakt in het startmenu en op het bureaublad.
Start de Installation Manager door op een van de snelkoppelingen te klikken.
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14.4

Installation Manager starten
Start de Installation Manager door op een van de snelkoppelingen te klikken.
Het startvenster “Welkom bij Xesar!” bevat een groepering in “Xesar-installaties
op PC”  en “Xesar-installaties op server” .
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14.4.1

Aanmaken van een Xesar-installatie op PC
Klik op de knop Maak installatie om een nieuwe Xesar-installatie op PC te
maken.
U wordt nu stap voor stap door het aanmaakproces geleid.
1e stap:
Controleer de vereisten van de PC.

De ter beschikking te stellen systeemvereisten vindt u in het hoofdstuk
“Systeemvereisten” of in de projectchecklist.
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De volgende vereisten worden automatisch gecontroleerd:
• Hyper-V is op de PC geïnstalleerd en geactiveerd.
• Er is een codeerstation aangesloten en er is een nieuwe en geldige admin kaart
ingestoken.
• De netwerkautorisatie controleert of de Installation Manager op een fysieke
gegevensdrager is geïnstalleerd en niet op een netwerkstation.
• De poorten die Xesar nodig heeft zijn vrij en beschikbaar.
• De EVVA-server is toegankelijk via het internet. Dit is bijvoorbeeld nodig om de
lijst van beschikbare updates te controleren.
Als niet aan alle vereisten voor de installatie is voldaan, worden er foutmeldingen
met voorgestelde oplossingen weergegeven.
Probeer het probleem op te lossen volgens de instructies en klik op Opnieuw
controleren.
Als het probleem niet kan worden opgelost, kunt u contact opnemen met uw
EVVA-partner of met de technische afdeling van EVVA.
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Als alle vereisten met succes zijn gecontroleerd, klikt u op Volgende om verder
te gaan.
2e stap:
voer de Voer de installatiegegevens en de gewenste back-upinstellingen in de
daarvoor bestemde velden in.

U kunt uit meerdere back-upopties kiezen.

XESAR 3.1

128 / 289

Om gegevensverlies in geval van een hardwareprobleem te voorkomen, mogen
back-upgegevens niet op gedeelde stations van de Xesar-software worden opgeslagen.
Als u het pad voor de back-up op het station van de Installation Manager selecteert, verschijnt de melding 'Weet u het zeker?'.

Klik op Annuleren, keer terug en geef een nieuw pad voor de back-up op.
Negeer de waarschuwing door op Overslaan te klikken.
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3e stap:
Aanmaken van de installatie

De volgende foutmelding verschijnt als er tijdens de installatie niet voldoende
vrij werkgeheugen (min. 2 GB) is.
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14.4.2

Veiligheidsinformatieblad van het systeem
Na een succesvolle installatie van het systeem wordt het veiligheidsinformatieblad
van het systeem met de belangrijke systeeminformatie gegenereerd en automatisch
als PDF weergegeven.
Daarop staan de gebruikerswachtwoorden voor het aanmelden van de systeembeheerder (su) en de beheerder (admin).
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U kunt het veiligheidsinformatieblad van het systeem ook openen door op de
knop Veiligheidsinformatieblad van het systeem openen (PDF) te klikken.

Druk het veiligheidsinformatieblad van het systeem af. Bevestig hier de afdruk en bewaar de afdruk op een veilige plaats.
Bij verlies of defect van de admin kaart is de informatie op het veiligheidsinformatieblad van het systeem de enige manier om het systeem verder te
gebruiken.
EVVA kan de gegevens niet herstellen wanneer het veiligheidsinformatieblad
van het systeem met de systeeminformatie ontbreekt!
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Klik op Volgende om het systeem te starten.
(Het kan enkele minuten duren voordat het systeem is gestart.)

Klik op de knop Dashboard – U kunt op de login voor systeembeheer
Klik op de knop Configureren – U komt op de configuratiepagina van het
systeem.
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Hier ziet u een overzicht van alle belangrijke systeeminstellingen.
Indien nodig kunnen systeemrelevante wijzigingen worden aangebracht.

Hiermee is de installatie van het systeem voltooid.
Klik op de knop Terug naar start – U komt op de startpagina van de Installation
Manager.
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15

Startpagina Installation Manager


















Functies van de startpagina van de Installation Manager:
• Weergave van de versie van de Installation Manager
• PC-installaties:
• Installatienaam 
• Knop Configuratie  voor de configuratiepagina van de installaties.
• Knop Start/Stop  voor het starten of stoppen van de geselecteerde instal
laties.
• Knop Dashboard  voor de loginpagina van de installatie
• Knop Systeem aanmaken  start de installatieprocedure voor een nieuw
systeem op.
• Knop Herstellen/Importeren : Systeemherstel met back-upbestand of
upgrade van een bestaand Xesar 2.2-systeem.
• Xesar-installaties op server:
• Knop voor het weergeven van de Xesar-installaties op server en Xesar 3.0-installaties na de update naar 3.1 (zie hoofdstuk 'Xesar-installaties op server') .
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• Knop Update controleren: Controleren of er updates zijn voor de Installation M
 anager en de Xesar-software. Als er een update beschikbaar is, wordt deze
weergegeven .
Met een klik op de knop gaat u naar de updatepagina.
• Datum van de laatste updatecontrole .
• Instellingen en ondersteuning  (alleen voor PC-installaties):
• Autostart: De automatische start van de Installation Manager na het opstarten
van de PC kan worden geactiveerd of gedeactiveerd.
• Proxy-instellingen: Indien nodig kunnen hier proxy-instellingen worden gemaakt.
• Support-informatie: Genereren van een gegevensbestand voor een betere
analyse van de fouten door de EVVA-Support in geval van een storing.

15.1

Configuratie van de installatie

























Functies van de configuratiepagina van de installaties:
• Installatienaam 
• Admin kaart:  Nummer van de admin kaart
• Intern nummer van de installatie 
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• Status van de installatie :
• Installatie draait
• Installatie gestopt
• Back-up :
• Datum van de laatste back-up
• Knop Instellen  voor het instellen van het tijdstip van de systeemback-up.
• KeyCredits :
• Aantal beschikbare KeyCredits of weergave Lifetime-symbool ∞.
• Knop Opladen  voor het opladen van KeyCredits.
• Codeerstation : Keuze van het codeerstation voor het sleutelbeheer
• Poorten : Instellen van de poorten wanneer de standaardpoorten bezet zijn
(alleen mogelijk als het systeem is gestopt).
• Xesar-softwareversie 
• Knop Admincard vervangen : Vervanging in geval van een defecte admin
kaart.
• Knop Systeem wissen : Het wissen van een Xesar-systeem op een PC
(alleen mogelijk als het systeem is gestopt).
• Knop Terug naar start : Terug naar de startpagina van de Installation
Manager.
• Knop Dashboard : Voor het aanmelden van het systeem in de browser.

15.1.1

Back-upinstellingen
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• Pad voor back-up :
Voer het gewenste pad voor de back-ups van uw systeem in.
Het station mag niet identiek zijn aan het systeemstation.
• Instelmogelijkheid voor automatische back-ups:
• Back-up bij het opstarten van het systeem.
• Back-up bij het stoppen van het systeem (aanbevolen).
• Back-up - dagelijks op een bepaald tijdstip.
• Knop Back-up handmatig starten : Een handmatige back-up is op elk gewenst
moment mogelijk.
De back-upbestanden vindt u onder het aangegeven pad voor de back-up.

15.1.2

KeyCredits opladen
Voor het aanmaken en wijzigen van toegangsrechten van sleutels worden KeyCredits
in rekening gebracht.
Voor het beheer van installaties zijn 2 licentiemodellen beschikbaar:
• Aantal Xesar-KeyCredits
• KeyCredit Xesar-Lifetime

Voer de code voor het opladen van de KeyCredits in het invoerveld in en klik op
KeyCredits opladen.
Bij de “stuks aantallen” KeyCredits wordt het tegoed op de configuratiepagina in de
Installation Manager of op het dashboard van het systeem met de betreffende waarde
verhoogd. De KeyCredits die worden gebruikt voor het aanmaken van rechten en wijzigingen worden van dit tegoed afgetrokken.
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Bij KeyCredits Xesar-Lifetime wordt het Lifetime-symbool weergegeven. Voor het aanmaken van rechten en wijzigingen zijn geen andere KeyCredits nodig.
Voor het opladen van KeyCredits moet de installlatie gestart zijn en via internet met de EVVA-server verbonden zijn.

15.1.3

Poortinstellingen (handmatig instellen)
Bij het aanmaken van het systeem worden de voor Xesar benodigde standaardpoorten automatisch ingesteld. Als deze poorten niet vrij zijn in het systeemnetwerk, kunnen de poorten hier handmatig worden ingevoerd.
Om de poorten handmatig in te stellen, moet het systeem worden gestopt.

Voer de poortadressen in de invoervelden in en klik op Opslaan.
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15.1.4

Admin kaart vervangen
Bij een defect of verlies van de admin kaart van de installatie, kan deze door een
nieuwe admin kaart worden vervangen.
Klik hiervoor in de configuratiepagina op Admin kaart vervangen en volg de
aanwijzingen.

15.1.5

Systeem wissen
Om een systeem te wissen, klikt u op Verwijderen.
Voor het wissen moet het systeem worden gestopt.
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15.2

Een bestaand systeem starten
Start de Installation Manager door op het pictogram
klikken.

op het bureaublad te

De Installation Manager voert een automatische systeemtest uit om te controleren of
aan alle vereisten voor het starten van het systeem is voldaan.

15.2.1

Starten van het systeem met geplaatste admin kaart

Start het systeem door op de knop Start te klikken.
De admin kaart wordt gecontroleerd. Als de juiste admin kaart is geplaatst, wordt het
systeem gestart.
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Nadat het systeem met succes is opgestart, drukt u op de knop Dashboard om
naar de login van het systeembeheer te gaan.
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15.2.2

Het systeem starten zonder admin kaart
Als er geen of een voor het systeem verkeerde admin kaart is geplaatst, verschijnt de
volgende foutmelding:

Steek de juiste admin kaart met het bijbehorende admin kaartnummer in het
codeerstation en
start het systeem op.
Of alternatief
Voer de systeemcode in en
start het systeem op.
De systeemcode vindt u op het veiligheidsinformatieblad van het systeem.

Het systeem kan alleen met de systeemcode worden gestart.
Wijzigingen op de configuratiepagina van het systeem kunnen alleen worden
uitgevoerd als de admin-kaart is geplaatst.

XESAR 3.1

143 / 289

15.3

Instellingen en ondersteuning
De instellingen onder “Instellingen en ondersteuning” gelden alleen voor
Xesar-installaties op PC.
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15.3.1

Autostart
Als de autostartfunctie is geactiveerd, worden de Installation Manager en de lopende
installatie na een herstart van de PC automatisch opnieuw gestart.
Activeer Autostart wanneer u in uw Xesar-installatie op PC online wandlezers
gebruikt.

15.3.2

Proxy-instellingen
Onder Proxy-instellingen kunnen indien nodig de betreffende instellingen worden
gemaakt.
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•
•
•
•
•

15.4

Proxyserver gebruiken  in- of uitschakelen
DNS-naam / IP-adres  van de proxyserver
Poort : Poort proxyserver
Gebruikersnaam : Gebruikersnaam proxyserver
Wachtwoord : Gebruikerswachtwoord proxyserver

Herstellen/Importeren
In de volgende situaties moet een installatie worden hersteld of geïmporteerd:
• Herstellen na een hardware- of softwarefout.
• Overdracht naar nieuwe hardware.
• Upgrade van een ouder systeem.
Voor een upgrade of overdracht van het systeem is het belangrijk dat u een
up-to-date back-upbestand aanmaakt voordat u de installatie herstelt/importeert. De back-up kan worden gemaakt door een handmatige
back-up uit te voeren.

Een systeem dat hersteld moet worden, mag NIET al bestaan in de Installation Manager.
Om een systeem met succes te kunnen herstellen/importeren, zijn de volgende componenten nodig:
• Een zo actueel mogelijk back-upbestand van het systeem.
• De admin kaart van het te importeren systeem moet in het codeerstation zijn
gestoken.
• Alle systemen in de Installation Manager moeten gestopt zijn.

XESAR 3.1

146 / 289

Selecteer het back-upbestand dat u nodig hebt om het systeem te herstellen of te
importeren.
Klik op Importeren en volg de instructies.
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15.5

Update van Installation Manager en systemen
De Installation Manager en de systemen worden afzonderlijk bijgewerkt.
De updates van de Installation Manager en het systeem worden in de Installation
Manager uitgevoerd.

: Als er updates beschikbaar zijn, wordt de opmerking gemarkeerd.
Als u op Updates beschikbaar klikt, wordt de pagina met de mogelijke updates
weergegeven.
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Volg de instructies om de updates uit te voeren.



Op de update-pagina worden alle beschikbare updates voor de Installation
Manager en de bestaande systemen weergegeven.
De link “Release Notes”  brengt u naar de Release Notes met de beschreven
nieuwe ontwikkelingen van de updateversies.
Voer eerst de update van de Installation Manager uit.
Vervolgens voert u de update voor het betreffende systeem uit.



Update controleren: Als er geen updates worden weergegeven, klikt u op de
link om te zien of er nieuwe updates beschikbaar zijn.
De datum van de laatste updatecontrole  wordt weergegeven.
Om updates te kunnen ontvangen, moet de systeem-PC via het internet met
de EVVA-server verbonden zijn.
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15.5.1

Installation Manager updaten
Klik op de pagina “Updates” op de knop Installation Manager updaten.

Voor de update van de Installation Manager wordt gecontroleerd of het bestaande
systeem op basis van de versie ervan met de nieuwe Installation Manager kan
worden bijgewerkt.
Wanneer het systeem klaar is voor de update van de Installation Manager, wordt
dit in de kolom “Nieuwe versie” weergegeven.
Klik op de knop Installation Manager updaten.
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15.5.2

Update van systemen
Systeemupdates worden op de systeempagina in de kolom “Nieuwe versie” weerge
geven.

Klik op de betreffende versieknop.
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Vóór de update worden alle noodzakelijke eisen en instellingen gecontroleerd.

Als aan alle eisen is voldaan, klikt u op Update starten en volgt u de instructies.
Voor de update van het systeem moeten alle in het systeem aangemelde tablets door middel van een logout op de betreffende tablet worden afgemeld.

Voor de update van het systeem wordt een back-up gemaakt. Daarvoor moet
het systeem worden gestart.
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Als u op Update starten klikt, wordt het systeem bijgewerkt.

Na een geslaagde update wordt het huidige versienummer op de configuratiepagina van het systeem weergegeven.
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15.6

Meerdere systemen op één PC beheren
In de Installation Manager kunnen meerdere systemen worden beheerd.
Er kan maar één systeem zijn gestart.

Om nog een systeem aan te maken, klikt u op de button Maak installatie en
volgt u de instructies.

XESAR 3.1

154 / 289

15.7

Beheer van een gestart systeem
Klik op de knop Dashboard

om naar de systeemlogin in de browser te gaan.

Meld u met de gebruikersnaam admin als systeembeheerder met het bijbehorende
wachtwoord aan bij het veiligheidsinformatieblad van het systeem.
Nadat u bent ingelogd als admin kunt u in de knoppenlijst “Gebruiker” het wachtwoord wijzigen en extra gebruikers aanmaken.
De systeembeheerder (su) kan alleen gebruikerswachtwoorden veranderen.
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16

Xesar-installaties op server

16.1

Installatievereisten
Voordat met de installatie van Xesar-systemen wordt begonnen, moeten op
de systeem-pc (met Windows 10 Pro) Docker en de driver voor het codeerstation worden geïnstalleerd (zie hoofdstuk 'Docker-installatie').

16.2

Programma's voor installatie en beheer
Voor het aanmaken en beheren van Xesar-installaties op server hebt u de volgende
programma's nodig:

16.2.1

Installation Manager
Met de Installation Manager beheert u een of meerdere systemen. Verder worden
Xesar-systeeminstellingen uitgevoerd.
De volgende taken kunnen worden uitgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16.2.2

Eenvoudig aanmaken van Xesar-installaties op PC of server
Starten en stoppen van een installatie
Beheer van de admin kaart
Uitvoeren van updates
Beheer van meerdere installaties
Opladen van KeyCredits en KeyCredits Xesar-Lifetime.
Instellen van automatische back-ups van de gestarte installatie
Vervanging van defecte admin kaarten
Instellen van installatiepoorten

Periphery Manager
De Periphery Manager maakt de bediening mogelijk van een codeerstation op een
administrator-PC en op client-PC's bij een Xesar-installatie op server (multi-user-
systeem).
De Periphery Manager kan worden gedownload in de Xesar-software >
Support > Updates.
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16.2.3

Xesar-software
De Xesar-software is een toepassing die vanuit de Installation Manager wordt opgeroepen en in een browser wordt uitgevoerd. Met de Xesar-software kan een installatie
die in de Installation Manager is gestart, worden beheerd op het dashboard.
De download van de actuele Installation Manager vindt u op de EVVA-website op het
tabblad Software.
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Vul het formulier “Download Xesar-software” in en stuur het op.
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U ontvangt een e-mail met een in de tijd beperkte downloadlink op het e-mailadres
dat u in het formulier “Download Xesar-software” hebt opgegeven.

Download de meest recente Xesar-software op uw PC.
Open het *.msi-bestand met een dubbele klik.
De Installation Manager wordt geïnstalleerd en er wordt een snelkoppeling naar het
bureaublad en het startmenu aangemaakt.
Start de Installation Manager door op een van de koppelingen te klikken.
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16.3

Installatieprocedure
Start het EXE-bestand van de Installation Manager.
Venster “Welkom bij Xesar!” met installatieselectie voor Xesar-installaties op PC of
server:
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16.3.1

Installatie van Xesar-installatie op server
Klik op de knop Serversystemen beheren om naar de beheerweergave van
installaties op server te gaan.
Bij een update naar de nieuwe Installation Manager worden bestaande
Xesar-installaties op server automatisch geïmporteerd naar de beheerweergave van de Xesar-installaties op server.

Het beheer van Xesar-installaties op server gebeurt volgens de volgende instructies.
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16.4

Opstarten en beëindigen van Xesar-installaties
op server
Klik op de door uw beheerder ter beschikking gestelde link (server)
of
Klik op het symbool Ga naar
Periphery Manager.

in de Xesar Installation Manage of in de X
 esar

Voordat u de client-pc afsluit, moet u eerst de Xesar Periphery Manager
beëindigen (belangrijk voor het codeerstation).
Klik op het symbool Stop
om de verbinding tussen de Xesar Periphery Manager
en de browser te verbreken.
Klik met de rechtermuistoets op het symbool Beëindigen
Periphery Manager af te sluiten.
Het symbool van de Xesar Periphery Manager

om de Xesar

vindt u op de taakbalk.

De Xesar Periphery Manager wordt niet beëindigd wanneer u op het symbool x in het programmavenster klikt.
Wanneer u de Xesar Periphery Manager niet correct afsluit, kan dit tot een
foutmelding leiden bij de volgende keer dat u de Xesar Periphery Manager
opstart. In dat geval moet de de Xesar Periphery Manager opnieuw worden
geconfigureerd.
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17

Inbedrijfstelling Xesar-software
1. stap

2. stap

3. stap

4. stap

17.1

Algemene informatie over de inbedrijfstelling
Nieuwe instellingen en wijzigingen moeten voor het verlaten van de betreffende pagina worden bewaard. Als dat niet gebeurt, blijven de oorspronkelijke instellingen
behouden.
Klik op het symbool csv of xlsx. Alle overzichten kunnen worden geëxporteerd in een
.csv- of .xlsx-bestand om ze daarna af te drukken. Als oorsprong van het bestand
moet hierbij 65001: Unicode (UTF- 8) worden gebruikt.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Klik op het symbool ? om de betreffende helptekst op te roepen.
Door dubbelklikken op de scheidingslijn van de kolommen wordt de kolombreedte
aangepast aan de kop boven de kolom.
Het resultaat van het weergegeven overzicht is afhankelijk van het aantal kolommen
en de weergave op het beeldscherm.
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17.2

Instellingen

17.2.1

Veiligheidsinstellingen

17.2.2

Geldigheids- en toegangsduur van de sleutels

Begin

Autorisatieduur

Standaard geldigheidsduur
van de sleutel
Verlengingsperiode van de geldigheidsduur
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Eind

Standaard geldigheidsduur van de sleutel
Verlengingsperiode
van de geldigheidsduur

Vroegst mogelijke update
Laatst mogelijke update
Vroegst mogelijke update
Laatst mogelijke update
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Standaard geldigheidsduur van de sleutel:
De standaard geldigheidsduur is de vooraf ingestelde tijdsduur waarvoor de sleutel na
actualisering bij het codeerstation of aan de Xesar-online-wandlezer geldig is.
De standaard geldigheidsduur kan bij de uitgifte van sleutels individueel worden ingesteld.
Wanneer de standaard geldigheidsduur is verstreken, wordt de sleutel ongeldig en
moet hij eventueel bij het codeerstation of de Xesar-online-wandlezer worden geactualiseerd.
Hoe korter de standaard geldigheidsduur is, des te veiliger is het systeem, omdat de
sleutel sneller ongeldig wordt.
De aanbevolen geldigheidsduur bedraagt 14 dagen.

De maximaal instelbare geldigheidsduur bedraagt 7300 dagen (ca. 20 jaar).

Verlengingsperiode van de geldigheidsduur:
De verlengingsperiode van de geldigheidsduur bepaalt de periode waarin de geldigheidsduur van de sleutel bij het codeerstation of de Xesar-online-wandlezer wordt
verlengd.
Standaard geldigheidsduur van vervangende sleutels:
De standaard geldigheidsduur van vervangende sleutels bedraagt volgens de standaard systeeminstelling 72 uur. De standaard toegangsduur kan bij het verstrekken
van vervangende sleutels individueel worden ingesteld (zie hoofdstuk “Sleutels”).
Automatisch afmelden van gebruikers:
Na de ingestelde tijd in uren wordt de gebruiker (bv. receptie, beheerder of onderhoudsmonteur) om veiligheidsredenen automatisch afgemeld uit het systeem (beheerder en login). Voor het bedienen van de Xesar-software moet de betreffende
beheerder zich weer aanmelden.
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17.2.3

Systeeminstellingen

IP-adres van de server:
het IP-adres voor verbinding van het codeerstation met de server is nodig (het IPadres wordt bewaard in het configuratiebestand). Daarnaast is het IP-adres nodig om
een codeerstation aan het systeem toe te voegen.
Bij de lokale installatie wordt in het invoerveld automatisch het IP-adres weergegeven
van de lokale installatie.
Dagelijks tijdstip van uitvoering:
dit is het moment waarop de systeemtijd gesynchroniseerd moet worden. Daarnaast
is het dagelijks tijdstip van uitvoering nodig voor volgende configuratie-instellingen
van de Xesar-online-wandlezer met de Xesar-software (backend).
• Volledige blacklist-overdracht naar de online wandlezers. Veilig geblokkeerde sleutels worden van de blacklist verwijderd.
• Persoonsgerelateerde gebeurtenissen worden na afloop van de vastgestelde tijd
geanonimiseerd.
• Drie maanden voor de eerste aanpassing zomer-/wintertijd van het jaar worden
onderhoudstaken gegenereerd.
• Aanmaken van onderhoudstaken om de kalenderdagen op de componenten te
updaten.
• De back-upstatus wordt bijgewerkt.
Kies als dagelijks tijdstip van uitvoering altijd een tijd waarop het systeem
draait en de Xesar-online-wandlezer online is (bv. kantooruren)!
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Logo:
Het logo verschijnt op het dashboard voor de naam van de installatie. Wanneer u een
individueel logo wilt toevoegen, moet u rekening houden met de volgende specificaties.
Maximale bestandsgrootte: 2 MB
Mogelijke formaten:
jpg, png, gif, svg
Instellingen voor de referentie met personen:
de instellingen voor de referentie naar gebruikers geven aan of, en hoe lang persoonsgegevens van gebeurtenissen worden bewaard.
Neem bij de instellingen de wettelijke eisen aan de gegevensbescherming
voor uw bedrijf in acht.

Er bestaan 3 instellingen voor de opslag van gegevens voor gebruikers en montageplaatsen:
• Niet opslaan
• Ongelimiteerd opslaan
• Tijdelijk gelimiteerd opslaan (instelbaar in dagen)

Gebruikers- en componentspecifieke instellingen zijn bij de tegels “Gebruikers” of
“Montageplaatsen – Component” vastgelegd.
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Instellingen voor de Xesar-tablet:
om veiligheidstechnische redenen is het gebruik van de Xesar-tablet voor
relevante onderhoudstaken van het systeem beveiligd met een pincode. De
pincode-aanvraag op de tablet kan worden gedeactiveerd.
Beheer van de gegevens op de Xesar-tablet:
het bewaren van de gegevens op de tablet na het uitschakelen van de tablet
kan worden geactiveerd.

Verander deze pincode bij de eerste inbedrijfstelling van de Xesar-tablet.

17.3

Beheerdersgroepen
In de beheerdersgroepen worden de rechten voor beheerders bepaald.

Beheerders beheren het systeem via de Xesar-software. Er kan een willekeurig aantal
beheerders met verschillende rechten (naar gelang hun functie) worden aangemaakt.
Deze verschillende rechten worden vastgelegd in de beheerdersgroepen.
Weergave van alle voorgedefinieerde beheerdersgroepen:
De voorgedefinieerde beheerdersgroepen kunnen worden toegewezen aan beheerders. Voorgedefinieerde beheerdersgroepen kunnen niet worden gewist.
Aan een beheerder kunnen meerdere beheerdersgroepen worden toegewezen.
Let op: bij het toewijzen van meerdere beheerdersgroepen worden de rechten
voor de betreffende gebruiker bij elkaar opgeteld.
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U kunt de volgende voorgedefinieerde beheerdersgroepen kiezen:
Systeemadministrator
mag enkel de wachtwoorden van beheerders aanpassen
Installatiebeheerder
beschikt over alle rechten, met uitzondering van het aanpassen van de wachtwoorden
van beheerders
Onderhoudsmonteur
heeft beperkte, onderhoudsrelevante rechten
Deelbeheerder
heeft beperkte, administratierelevante rechten
Receptie
heeft beperkte, ontvangstrelevante rechten
Voorbeeld beheerdersgroep “Installatiebeheerder”
De beheerders in de beheerdersgroep hebben allemaal lees- en bewerkingsrechten:
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De rechten van de vooraf gedefinieerde beheerdersgroepen zijn onveran
derlijk.

Kopieer indien nodig een voorgedefinieerde beheerdersgroep en wijzig dan de
rechten hiervan. Bewaar deze individuele beheerdersgroep met een eensluidende naam.

De rechten zijn gegroepeerd volgens de knoppen op het dashboard.
In iedere groep met toegangsrechten worden
de volgende rechten vastgelegd:
• enkel leesrechten
• alle rechten kunnen worden gekozen.
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Voorbeeld individuele beheerdersgroep – Receptie hoofdingang met als basis de
beheerdersgroep Receptie  en extra lees- en bewerkingsrechten voor persoonsinstellingen:

Gebruik voor het verstrekken van toegangsrechten voor gebruikers als
uitgangspunt de voorgedefinieerde beheerdersgroepen.

Desgewenst kunnen nieuwe individuele autorisatiegroepen worden aangemaakt. Neem hiervoor contact op met de technische afdeling van EVVA.

Toewijzingsmogelijkheid van het toegangsprofiel beperken:
Alleen geselecteerde toegangsprofielen kunnen door beheerders met de overeen
komstige beheerdersgroepen worden toegewezen.
Voorbeeld:
Beheerders van de beheerdersgroep Receptie mogen bv. alleen aan de toegangsprofielen Medewerker, Stagiair, Schoonmaker en Ploegarbeider sleutels toewijzen. De
beheerders van de andere beheerdersgroepen mogen daarnaast ook de toegangsprofielen Directeur en Assistent, Brandweer- of Master-Key-toegangsrechten een sleutel
toewijzen.
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17.4

Beheerder

Beheerders beheren het systeem via de Xesar-software. Er kan een willekeurig aantal
beheerders met verschillende rechten (naar gelang hun functie) worden aangemaakt.
Met het symbool “Toevoegen” kan een nieuwe beheerder worden toegevoegd. Het
aantal aangemaakte beheerders wordt in de tegel “Beheerder” weergegeven.
Beheerders kunnen natuurlijk ook gebruikers zijn, die in het systeem beschikken over
rechten via hun toegewezen sleutels.
In het overzicht van de beheerders worden alle aangemaakte beheerders getoond.
De bij de eerste installatie al gedefinieerde beheerders su (Superadministrator) en
admin (Administrator) kunnen niet worden veranderd of gewist.
• su
beschikt alleen over het toegangsrecht Systeembeheerder om wachtwoorden van
beheerders te wijzigen

• admin
beschikt over alle toegangsrechten

XESAR 3.1

172 / 289

Nieuwe beheerder:
wanneer u een nieuwe beheerder wilt aanmaken, zijn de volgende invoervelden
beschikbaar.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Gebruikersnaam
van de nieuwe beheerder, bv. Beheerder 1
Omschrijving
met aanvullende informatie over de nieuwe beheerder
Wachtwoord
voor aanmelding (login).
Minstens 6 tekens; er wordt ook een beoordeling van het veiligheidsniveau van het
wachtwoord weergegeven.
Wachtwoord herhalen
Het gekozen wachtwoord nog een keer invoeren.
Beheerdersgroepen
Keuze van de gedefinieerde beheerdersgroepen voor de beheerder. Er moet ten
minste één beheerdersgroep worden gekozen.
Persoon
(Dit veld verschijnt nadat voor het eerst is bewaard)
De functie van de beheerder kan worden toegewezen aan een persoon, bv. Onderhoudsmonteur1 > Hans Mulder.
De referentie naar gebruikers is puur informatief en heeft geen functionele gevolgen.
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Status
Beheerders kunnen actief of inactief door de admin worden ingesteld. Inactieve beheerders kunnen zich niet aanmelden.

Configuratie downloaden
Het betreffende beheerderscertificaat (configuratie) wordt gedownload. Het beheerderscertificaat is nodig voor beveiligde acties met interfaces van externe systemen
(bv. importeren van persoonsgegevens via deze interface).
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17.5

Kalender

Met de kalenderfunctie beheert u speciale dagen, zoals feestdagen of bedrijfsva
kanties gedurende een kalenderjaar. Op deze speciale dagen zijn uitzonderingen
van de tijdprofielen mogelijk. Het aantal kalenders wordt in de tegel “Kalender”
weergegeven.
Er kunnen maximaal 5 kalenders met in totaal 50 verschillende speciale dagen
worden gedefinieerd.
Een speciale dag (bv. Kerstmis) mag maar in één kalender voorkomen.
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Kalender importeren
U kunt bestaande kalenders in het bestandsformaat .ics of .csv importeren en verder
bewerken.

Er kunnen geen kalenders worden geïmporteerd, waarin de actuele datum als
speciale dag is gemarkeerd.

17.6

Tijdprofielen

In tijdprofielen worden zowel tijdprofielen voor de Office Mode (automatische continue
opening voor Xesar-deurcomponenten), als voor toegangsprofielen van gebruikers of
sleutels gedefinieerd.
Daarnaast worden de tijdstippen vastgelegd voor de automatische beëindiging van
een handmatige Office Mode (handmatige continue opening).
Wanneer er geen tijdprofiel voor de Office Mode wordt toegewezen aan een
Xesar-deurcomponent, dan hebben enkel bevoegde sleutels toegang.
Wanneer bij het aanmaken van een sleutel geen tijdprofiel wordt gebruikt, dan geldt
voor deze sleutel geen limiet voor de toegangstijd en heeft de sleutel dus een continu
toegangsrecht.
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Office Mode:
In Xesar betekent de Office Mode automatische en tijdgestuurde continue vrijgave
van Xesar-deurcomponenten. De Xesar-componenten met Office Mode maken binnen
het bepaalde tijdvenster toegang ook mogelijk zonder sleutel.
Voorbeeld:
een winkel is geopend van 8.00 tot 16.00 uur. Het tijdprofiel voor de Office Mode
loopt van 8.00 tot 16.00 uur.
De toegang door de buitendeur van de winkel met dit tijdprofiel is voor iedereen vanaf 8.00 uur tot 16.00 uur mogelijk zonder sleutel. De Xesar-deurcomponent schakelt
automatisch om 8.00 uur naar Openen en om 16.00 uur naar Sluiten.
De Office Mode kan op elk gewenst moment handmatig met een bevoegde
sleutel worden beëindigd.

Shop mode:
De Shop Mode is een uitbreiding van de Office Mode. Hierbij wordt de Office Mode
niet automatisch op het gedefinieerde tijdstip gestart, maar pas na een eenmalige
identificatie met een bevoegde sleutel.
Voorbeeld:
voor een zaak is een Office Mode met een tijdvenster van 8.00 tot 16.00 uur vastgelegd.
bBovendien is bij de Xesar-deurcomponent van de buitendeur de Shop Mode geactiveerd.
Wanneer nu een medewerker met een bevoegde sleutel later is en niet voor of om
8.00 uur in de zaak is, blijft de buitendeur ondanks de Office Mode gesloten. Pas als
de medewerker (ook na 8.00 uur) bij de zaak aankomt en de deur opent met de bevoegde sleutel, wordt ook de Office Mode gestart.
Met deze beperking wordt verhinderd dat de Office Mode de deur automatisch opent
als er nog geen medewerker aanwezig is.
Manual Office Mode:
In Xesar betekent Manual Office Mode de handmatige activering van een continue
vrijgave van Xesar-deurcomponenten. Voor de functie moeten zowel de betreffende
Xesar-deurcomponent als de betreffende sleutel via het toegangsprofiel bevoegd zijn.
De Manual Office Mode stelt u in onder het betreffende menupunt bij Montageplaatsen en Toegangsprofielen.
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De Manual Office Mode wordt geactiveerd door een bevoegde sleutel twee keer bij de
Xesar-deurcomponent te houden. U ontvangt een bijbehorende optische en akoestische bevestiging (zie hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”).
De Manual Office Mode wordt automatisch beëindigd op het gedefinieerde tijdstip of
handmatig door opnieuw, twee keer een bevoegde sleutel bij de Xesar-deurcomponent te houden. U ontvangt een bijbehorende optische en akoestische bevestiging
(zie hoofdstuk “Signalering van gebeurtenissen”).
Manual Office Mode en Shop Mode activeren:
Ga naar Xesar > Montageplaatsen > Hoofdingang

Ga naar Xesar > Autorisatieprofielen > Beheerders

Weergave tijdprofielen:
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17.6.1

Tijdprofiel voor Office Mode toevoegen
De functie “Continue opening” geldt voor Xesar-deurcomponenten.
Op de vastgelegde tijden is toegang zonder rechten mogelijk. De Xesar-deurcomponent is ook bereid om de deur te openen.
Er kunnen maximaal 24 periodieken gedefinieerd worden.
Er kunnen in totaal maximaal 5 verschillende tijdvensters of tijdstippen per
weekdag of kalender worden toegevoegd.

Voorbeeld bezoektijden kantoor:
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 18.00 uur, zaterdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Uitzonderingen op tijdseries bepalen afwijkingen van tijdseries, bv. op speciale dagen
waarop andere toegangstijden of -verboden gelden.
Geen periodiek betekent geen toegang op de gedefinieerde speciale dagen in de kalender. Alle beschikbare kalenders worden weergegeven.
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Tijdstipseries:
Dit zijn reeksen van gedefinieerde tijdstippen waarop de handmatige Office Mode
(handmatige continue vrijgave) automatisch afloopt. Hiermee wordt gewaarborgd dat
een handmatig gestarte Office Mode veilig stopt op het vastgelegde tijdstip.
De handmatige Office Mode kan alleen op hiervoor gedefinieerde Xesar-deurcomponenten en met bevoegde sleutels worden geactiveerd door deze twee keer op te
houden bij de Xesar-deurcomponent .
Er zijn maximaal 35 tijdstipseries mogelijk.

Voorbeeld:
Sluitingstijdstip maandag tot vrijdag, telkens 20.00 uur

Uitzonderingen op de tijdstipseries:
voor feestdagen of speciale dagen kan de sluitingstijd worden veranderd.
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17.6.2

Tijdprofiel toevoegen
Er kunnen tijdprofielen worden toegevoegd voor gebruikers en sleutels.
Er kunnen maximaal 24 periodieken gedefinieerd worden.

Beperking van de toegangsrechten:
Voorbeeld toegangstijden voor medewerkers:
maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur en zaterdag van 7.00 tot 13.00 uur.

Tijdserie-uitzonderingen:
Uitzonderingen op tijdseries bepalen afwijkingen van tijdseries, bv. op speciale dagen
waarop andere toegangstijden of -verboden gelden.
Geen periodiek betekent geen toegang op de gedefinieerde speciale dagen in de
kalender. Alle beschikbare kalenders worden weergegeven.
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17.7

Montageplaatsen

Alle montageplaatsen met deurcomponenten van een systeem worden aangemaakt
en gedefinieerd onder het menupunt Montageplaatsen. Een montageplaats kan een
deur zijn of een andere toepassing, zoals een lift.
Overzicht van montageplaatsen:
Online status:
beschrijft of een component geschikt is voor online gebruik en of hij verbonden is met
de Xesar-software
ID:
Eenduidige omschrijving, bv. kamernummer volgens plattegrond
Naam:
Eenduidige naam of omschrijving, bv. hoofdingang
Omschrijving:
Vrij te kiezen omschrijving van de montageplaats ter verduidelijking, bv. centrale
entree, vluchtroute naar verzamelpunt
Soort:
Naar keuze, bv. glazen deur, locker of automatische deur
Componenttype:
ingebouwde component op de montageplaats
Status tijdens de levenscyclus:
beschrijft de actuele toestand van de component, bv. voorbereid voor toevoegen
Laatste statuswijziging:
Tijdstip van de laatste synchronisatie van de component met de Xesar-software
Batterijstatus:
Weergave van de batterijstatus van de component: Vol of leeg
Onderhoudstaak:
toont open onderhoudstaken van de montageplaats, bv component configureren,
verwijderen, toevoegen, FW-update
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Naam van de Xesar-tablet:
Naam van de tablet met de gesynchroniseerde open onderhoudstaak van de montageplaats

17.7.1

Montageplaats toevoegen
Kies de gewenste deurcomponent uit.

17.7.2

Montageplaats beschrijven
Wanneer u een nieuwe montageplaats wilt aanmaken, zijn de volgende invoervelden
beschikbaar.
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
ID:
eenduidige omschrijving, bv. kamernummer volgens plattegrond
Naam:
eenduidige naam of omschrijving, bv. hoofdingang
Omschrijving:
vrij te kiezen omschrijving van de montageplaats ter verduidelijking, bv. centrale
ingang, vluchtroute naar verzamelpunt Amsterdamse Weg
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Soort montageplaats:
vrij definieerbaar, bv glazen deur, locker of automatische deur

Duur van de opening:
de duur van de opening definieert de periode waarin de deurcomponent bevoegden
toegang geeft, voordat deze weer deactiveert (afsluit). De betreffende duur van de
opening is kort of lang. De duur van de opening wordt bij de betreffende persoon of
sleutel vastgelegd en geactiveerd bij de deurcomponent indien deze bevoegd is.
De toewijzing van de duur van de opening aan de gebruiker of de sleutel gebeurt bij
de instellingen voor personen en sleutels.

Tijdprofiel:
selectie van het tijdprofiel voor de Office Mode
Protocollering:
definitie van het type registratie van de toegang en de bewaarduur van de gegevens.
Manual Office Mode:
Manual Office Mode is actief of niet actief
Shop Mode:
Shop Mode is actief of niet actief
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De Office Mode is de tijdgestuurde continue opening van de deurcomponent.
Binnen de vastgelegde periode – bv. bezoektijden of openingstijden – is toegang zonder toegangsrecht mogelijk.
De Shop Mode wordt pas geactiveerd door een bevoegde sleutel bij de deurcomponent te houden.

17.8

Zones

Montageplaatsen kunnen worden samengevoegd tot zones. Dit is zinvol wanneer
meerdere montageplaatsen dezelfde eigenschappen hebben, zoals identieke rechten
of een organisatorische samenhang als afdelingen of sectoren binnen gebouwen.
Per systeem (partitie) kunnen maximaal 95 zones vrij worden bepaald.

De zone Installatie wordt automatisch aangemaakt bij het aanmaken van een systeem.
Deze omvat alle montageplaatsen en kan niet worden gewijzigd of gewist.
Wanneer deze zone wordt uitgekozen voor een autorisatieprofiel, dan betreft dit alle
montageplaatsen.
Het importeren van een Xesar 2.2-systeem met 96 zones functioneert niet.
Verwijder daarom voor het importeren een zone uit het Xesar 2.2-systeem.
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Voorbeeld weergave zone Kantoren:
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Naam:
naam van de zone
Omschrijving:
aanvullende informatie over de naam
Montageplaatsen:
weergave van de gekozen montageplaatsen

Selectie van montageplaatsen:
kies de montageplaatsen voor de zone uit door het veld in de eerste kolom te
activeren.
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17.9

Toegangsprofielen

Toegangsprofielen omschrijven ruimtelijke en tijdelijke toegangslimieten voor sleutels. Dit zijn sleutels die aan gebruikers kunnen worden toegewezen. Dit betekent dat
een persoon met een sleutel alleen bevoegd is bij de vastgelegde montageplaatsen
en zones binnen de gedefinieerde tijden in het toegangsprofiel. Op andere punten en
buiten de gedefinieerde tijd wordt de toegang geweigerd.
Een toegangsprofiel kan worden toegewezen aan veel sleutels (bv. alle gebruikers van
een afdeling met dezelfde rechten).
Maar elke sleutel kan slechts één toegangsprofiel hebben. Naast dit toegangsprofiel
kunnen aan elke sleutel nog maximaal 3 individuele toegangsrechten voor montageplaatsen of zones met tijdprofielen worden toegewezen. (Dat is bv. nodig om toegang
te krijgen tot lockers.)
Wanneer aan een toegangsprofiel geen montageplaatsen of zones zijn toegewezen,
wordt in het overzicht in de kolom Status rechten de vermelding Nee weergegeven.

Toegangsprofiel:
Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Naam:
naam van het toegangsprofiel, bv. medewerker ploegendienst
Omschrijving:
aanvullende informatie over de naam, bv. alleen voor medewerkers van de late ploegendienst.
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Manual Office Mode:
wanneer Manual Office Mode is geactiveerd, hebben alle gebruikers of sleutels het
recht om de handmatige Office Mode bij de deurcomponenten waarvoor zij bevoegd
zijn te activeren.
Standaard tijdprofiel:
selectie uit de tijdprofielen
Voor het standaard tijdprofiel mogen enkel tijdprofielen worden gebruikt met
maximaal 12 tijdvensters.

Selectie van montageplaatsen:

Toegang tot geselecteerde montageplaatsen:
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17.10

Gebruikers

In het menupunt Gebruikers worden alle relevante gegevens bepaald van degenen
die bevoegd zijn binnen het systeem. Gebruikers van een systeem kunnen één of
meer sleutels worden toegewezen met verschillende toegangsprofielen.
Gebruikers kunnen ook beheerders zijn met de bijbehorende rechten (volgens de
betreffende beheerdersgroep).
Weergave gebruikersoverzicht:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Voornaam:
voornaam van de persoon
Achternaam:
achternaam van de persoon
ID:
afkorting van de persoon, bv. initialen
Aantal verstrekte sleutels:
aantal toegewezen sleutels voor de persoon
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Standaard toegangsprofiel:
selectie van de toegangsprofielen, die als standaard toegangsprofiel wordt opgeslagen
op de toegewezen sleutel van de persoon.
Extern:
Ja – De persoonsgegevens worden door een extern systeem via de interface van het
externe systeem beheerd.
Nee – Handmatig beheer van de persoonsgegevens in de Xesar-software
Niet actuele sleutels:
Ja – Minstens één sleutel van deze persoon is niet actueel en moet geactualiseerd
worden door hem bij de Xesar-online-wandlezer te houden of op het codeerstation te
leggen.
(De weergave van de statusknop Sleutels niet actueel op het dashboard is geel.)
Nee – Alle sleutels van de persoon zijn actueel; deze bij de Xesar-online-wandlezer
houden of op het codeerstation leggen is niet noodzakelijk.

17.10.1 Persoon toevoegen

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Voornaam:
voornaam van de persoon
Achternaam:
achternaam van de persoon
ID:
afkorting van de persoon, bv. initialen
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Toegangsprofiel:
selectie van de toegangsprofielen, die als standaard toegangsprofiel wordt opgeslagen
op de toegewezen sleutel van de persoon.
Duur van de opening:
de duur van de opening is Kort of Lang en wordt bij geautoriseerde toegang aan de
deurcomponent geactiveerd.
Protocollering:
type van de registratie van gebeurtenissen – geen, onbeperkte of tijdelijke beperkte
protocollering van toegangen mogelijk.
Duur:
invoer van de registratieduur in dagen, wanneer een tijdelijk beperkte registratie is
vastgelegd.
Extern:
Ja – De persoonsgegevens worden door een extern systeem via de interface van het
externe systeem beheerd.
Nee – Handmatig beheer van de persoonsgegevens in de Xesar-software
Aantal verstrekte sleutels:
aantal toegewezen sleutels voor de persoon

17.11

Sleutels

Sleutels dienen zowel om deuren te openen bij bestaande rechten, als om specifieke
veiligheidsgegevens van het systeem over te brengen tussen de deurcomponenten en
de administratiesoftware via het virtuele netwerk XVN (Xesar virtueel netwerk).
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17.11.1 Nieuwe sleutel
Als u een nieuwe sleutel op het codeerstation legt, verschijnt het volgende invoerveld:

ID:
(identificator of kenmerk, niet verplicht)
U kunt de sleutel een sleutelnaam geven (bv. Hans Mulder Garage, Bezoeker 1 of
Kamer 23).
Het toewijzen of veranderen van een ID is op elk gewenst mogelijk in de detailweergave van de sleutel in de Xesar-software.
Het kenteken van een sleutel wordt niet anoniem gemaakt wanneer de passages (gebruikersreferentie) niet geprotocolleerd moeten worden. Dat wil
zeggen dat het kenmerk beter geen referentie naar een persoon, bv. Hans
Mulder, bevat.
Dit kenmerk valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker die de ID's
voor de sleutels verstrekt.

Om in de lijst met gebeurtenissen de ID van de sleutel weer te geven, moet
deze aan een persoon worden toegewezen. Bij sleutels met toegangsrecht
voor de brandweer of algemene hoofdsleutel moet, wanneer deze niet aan
een bepaalde persoon moet worden toegewezen, een persoon “Brandweer” of
“Algemene hoofdsleutel” worden aangemaakt en dienovereenkomstig worden
toegewezen.
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Na de bevestiging verschijnt een andere pagina met de volgende invoer- en weergavevelden:

Verplichte velden zijn gemarkeerd met *.
Toestand:
de actuele toestand of de geldigheid en actualiteit.
Geldigheidsperiode:
keuze van het tijdsinterval totdat de sleutel weer bij een Xesar-online-wandlezer of
een codeerstation (verlenging geldigheidsduur) moet worden geactualiseerd.
Geldigheidsduur:
informatie over de periode waarin de sleutel geldig is.
• Standaardwaarde:
volgens de vermelding in de algemene veiligheidsinstellingen.
• Individueel:
instelbaar van 1 dag tot 7.300 dagen (ca. 20 jaar)
Persoon:
de sleutel kan aan een aangemaakte persoon worden toegewezen. Aan een persoon
kunnen meerdere sleutels worden toegewezen.
Sleutel (vervangende sleutel) – Het veld verschijnt alleen bij een nieuwe sleutel:
voor het aanmaken van een vervangende sleutel wordt hier de te vervangen sleutel
van de hierboven geselecteerde persoon met zijn of haar toegangsprofiel geselecteerd.
Toegangsprofiel:
keuze van het gewenste toegangsprofiel
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Start toegangsrecht:
tijdstip voor de start van het toegangsrecht van de sleutel. Dit tijdstip kan ook in de
toekomst liggen, bv. bij hotelreserveringen.
Einde toegangsrecht:
het tijdstip voor het einde van het toegangsrecht en de geldigheid van de sleutel
( (bv. einde stage).
Na dit tijdstip kan de geldigheid van de sleutel niet meer worden verlengd.
Individuele rechten:
aan een sleutel kunnen naast een toegangsprofiel nog max. 3 extra individuele rechten worden verstrekt.
Er kunnen 3 montageplaatsen of zones met elk een verschillend tijdprofiel worden
gedefinieerd.

17.11.2 Bestaande sleutel
Na het plaatsen van een bestaande sleutel op het codeerstation verschijnt het
volgende invoervenster:
Status van de sleutel:
#

Status

Visualisering

Uitleg

1

Onveilig geblokkeerde sleutel

Er zijn nog onbeveiligde montageplaatsen

2

Opslaan geblokkeerde sleutel

Er zijn geen onbeveiligde montageplaatsen meer

3

Niet-bevoegde sleutel

De sleutel is niet bevoegd

4

Actueel geldig
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#

Status

5

Actueel ongeldig

6

Actueel geldige sleutel, wordt een
ongeldige sleutel bij actualisering

7

Actueel ongeldige sleutel, wordt een
geldige sleutel bij actualisering

8

Actueel ongeldige sleutel, met een
geldigheidsperiode op de sleutel die
in de toekomst ligt

9

Visualisering

Gedeactiveerde sleutel

Uitleg

De sleutel is gedeactiveerd. Er zijn
geen onbeveiligde montageplaatsen
meer en de kalender speelt geen rol
meer

Geldigheidsperiode:
keuze van het tijdsinterval totdat de sleutel weer bij een Xesar-online-wandlezer of
een codeerstation (verlenging geldigheidsduur) moet worden geactualiseerd.
Geldigheidsduur:
informatie over de periode waarvoor de sleutel geldig is.
• Standaardwaarde:
volgens de vermelding in de algemene veiligheidsinstellingen.
• Individueel:
instelbaar van 1 dag tot 7.300 dagen (ca. 20 jaar)
Persoon:
persoon aan wie deze sleutel is toegewezen
Start toegangsrecht:
vanaf dit tijdstip is de sleutel bevoegd of geldig tot aan de update van het toegangsrecht
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Einde toegangsrecht:
vanaf dit tijdstip is de sleutel niet meer bevoegd of geldig tot aan de update van het
toegangsrecht

Individuele rechten:
voor 3 montageplaatsen of zones kunnen aan de sleutel individuele rechten worden
toegekend (bv. voor een persoonlijke locker of garageplaats).
Intrekken:
klik op de knop Intrekken om de sleutel in te trekken. Alle instellingen, behalve de
ID, worden gewist. (De functie wordt bv. gebruikt voor sleutels van medewerkers die
het bedrijf verlaten.)
Sleutels zijn herbruikbaar. Gebruik daarom voor de ID van sleutels geen persoonsgegevens.
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Uitgifteprotocol:
met een klik op de knop Uitgifteprotocol wordt een protocol van de verstrekking
van sleutels aangemaakt met alle relevante gegevens als .pdf-bestand. Deze pdf kan
worden afgedrukt om de overhandiging van de sleutel door de ontvanger met een
handtekening te laten bevestigen.
Maak bij wijziging van de rechten een nieuw uitgifteprotocol.
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17.12

Deurcomponenten toevoegen
De deurcomponenten worden uitgeleverd in de oplevermodus. Om te functioneren in
het Xesar-systeem moet de deurcomponent eerst toegevoegd worden.
Na de definitie van de montageplaats in de Xesar-software is de deurcomponent voorbereid voor toevoeging in het systeem.

Om een deurcomponent toe te voegen, wordt in de Xesar-software een configuratietaak aangemaakt.
Deze wordt op de Xesar-tablet gesynchroniseerd en vanaf Xesar 3.1 door middel van
draadloze synchronisatie bij de G2.1-deurcomponent uitgevoerd. Bij oudere deurcomponenten wordt de synchronisatie met een aansluitkabel uitgevoerd.
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18

Xesar-systeem- en installatiebeheer
De Xesar-software bestaat uit de Installation Manager en andere softwaretoepassingen,
zoals de Periphery Manager.
De Installation Manager installeert en beheert systeemrelevante instellingen van de
Xesar-systemen.
De Periphery Manager maakt de aansluiting en het gebruik van externe componenten
mogelijk, zoals van het codeerstation.
Het beheer van het Xesar-systeem gebeurt op de beheerinterface (dashboard) in de
betreffende browser.
Het dashboard geeft een overzicht van de actuele veiligheidstoestand van het
Xesar-systeem en de noodzakelijke onderhoudstaken.

18.1

Het dashboard
Het dashboard biedt een overzichtelijke weergave van de Xesar-functies.
Het dashboard is de plaats waarop sleutels, gebruikers, deuren, zones en rechten
worden beheerd. Daarnaast geeft het dashboard waarschuwingen door, zoals onveilige
sleutels en montageplaatsen, alsook tips zoals onderhoudstaken (batterij- en firmwarestatus).
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Het dashboard bestaat uit tegels (velden) waarvan de kleuren verschillende functies
aangeven.
• Donkergrijze tegels dienen voor het beheer, bv. het aanmaken van zones, montageplaatsen of toegangsprofielen.
• Lichtgrijze tegels betekenen dat er geen actie hoeft te worden ondernomen.
• Gele tegels betreffen waarschuwingen of tips. Zodra de hiermee samenhangende
taken zijn verricht, worden de tegels weer lichtgrijs.
• Onder de witte tegel Support vindt u praktische downloads zoals documenten
(bv. het systeemhandboek) of bestanden voor de communicatie met de technische
afdeling van EVVA in uw land.

18.2

De filterfunctie voor overzichten
Voor een gedetailleerde analyse of een vereenvoudigde weergave kunnen overzichten
worden gefilterd volgens één of meerdere criteria.
Filterinstellingen die u herhaaldelijk nodig hebt, kunnen als voorinstelling worden
opgeslagen.

18.2.1

Handmatig filteren
Klik op het symbool Filterbereik openen 
Selecteer de gewenste filtercriteria 
Klik daarna op Filteren 
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18.2.2

Filtervoorkeuren
Klik op het symbool Filterbereik openen 
Selecteer de gewenste filtercriteria 
Geef een naam aan uw filtervoorkeur 
Klik op het symbool Toevoegen 
Klik op het symbool x  in de knop Veld om de voorkeur te wissen.









Filtervoorkeur gebruiken:

Klik voor het activeren op de knop voor de Filtervoorkeur  | 
De filtercriteria  worden weergegeven
De filterresultaten  worden weergegeven in het overzicht
Klik nog een keer op de knop voor de Filtervoorkeur | of op de knop Filteren
 om de filterfunctie te beëindigen.

|






Het aantal filtervoorkeuren per overzicht is onbeperkt.
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18.2.3

Kolomweergave
De kolomweergave kan aan de behoefte en het formaat van het beeldscherm worden
aangepast.
Klik op het symbool
om het venster
voor de selectie van de weer te geven
of te verbergen kolommen te openen.
Daarnaast kan in dit selectievenster ook
het aantal maximum weer te geven regels per pagina worden ingesteld.
U kunt de gemaakte instellingen bewaren of weer resetten. De bewaarde
instellingen blijven voor ieder overzicht
– ook na het verlaten van de pagina –
voor de betreffende beheerder bewaard.
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18.3

Mijn profiel
Het menupunt Mijn profiel  bevindt zich rechtsboven op het dashboard. (U kunt
ook via het veld Beheerder en selectie van het beheerdersaccount naar de pagina
Mijn profiel gaan.)



Mijn profiel geeft direct duidelijkheid over welke beheerder momenteel is aangemeld
(beheerdersnaam) en het systeem beheert.
Onder het menupunt Mijn profiel kunnen de naam en het wachtwoord van de
beheerder worden aangepast. Bij een wijziging van het wachtwoord wordt er
automatisch ook een beoordeling van het veiligheidsniveau van het wachtwoord
weergegeven. Dit spectrum varieert van zeer zwak (rood) tot zeer sterk (groen).

18.4

KeyCredits (aantal)
Op het dashboard worden het actuele tegoed en de af te schrijven KeyCredits 
weergegeven.
Wijzigingen tegen betaling betreffen
• Nieuwe toewijzingen van sleutels
• veranderingen van rechten
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het blokkeren of intrekken van rechten is gratis.

Wijzigingen tegen betaling worden direct bij het aanmaken of wijzigen van de rechten
op de sleutel weergegeven.

Bevestig de meldingen.
U kunt ook andere rechten wijzigen en vervolgens alle aanpassingen voor het
afschrijven van de KeyCredits bevestigen.
De informatie over uw KeyCredits vindt u op het dashboard.
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Bij KeyCredit Xesar Lifetime zijn alle wijzigingen van rechten en toewijzingen
van sleutels inbegrepen. Ze hoeven niet te worden bevestigd.
Neem de informatie in acht voor het opladen van KeyCredits in het hoofdstuk “Installation Manager”.

18.5

Support

Op de supportpagina worden de volgende opties ter ondersteuning aangeboden:

18.5.1

Over Xesar
• EVVA Colofon 
• Geïnstalleerde Xesar-versie met de versies van de Installation Manager, Periphery
Manager en de Xesar-onderhoudsapp 
• Geleverde firmwareversies van de deurcomponenten 
• Link naar de Algemene Licentievoorwaarden van EVVA (met mogelijkheid tot
downloaden) 
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18.5.2

Xesar-hulp
• Link naar de Xesar-productpagina op de EVVA-website 
• Link naar het Xesar-systeemhandboek op de Xesar-product-downloadpagina 
• Link naar de Xesar-productpagina met informatie over het downloaden van drivers
voor het codeerstation 
• Link naar de Xesar-supportpagina van EVVA 


18.5.3







Updates
• Download van de actuele Xesar-onderhoudsapp 
• Download van de actuele Periphery Manager 
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18.5.4

Ondersteunende informatie downloaden
U kunt zelf bepalen welke ondersteunende informatie wordt samengevat.
• Statistische informatie opnemen (bv. aantal montageplaatsen, zones, gebruikers,
sleutels, geblokkeerde sleutels of montageplaatsen per zone) 
• Alle of een gelimiteerd aantal gebeurtenissen 
• Downloaden van de informatie voor technische ondersteuning .





Desgewenst kunt u de ondersteunende informatie downloaden. De anoniem
gemaakte systeemgegevens zijn nodig voor de analyse van foutmeldingen.
Geef deze gegevens na overleg door aan het technisch bureau van EVVA.
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19

Onderhouds- en configuratietaken

Onderhoudstaken zijn configuratie- en onderhoudsopdrachten voor deurcomponenten,
zoals
•
•
•
•

Toevoegen
Configureren
Firmware-update
Verwijderen

De tegel Onderhoudstaken licht geel op wanneer er een nieuwe taak beschikbaar is.
Deze wordt automatisch door het systeem aangemaakt zodra er onderhoud van een
bepaalde deurcomponent nodig is.
De onderhoudstaken worden met behulp van de Xesar-tablet bij de deurcomponenten uitgevoerd!

De beheerder met de rechten van de betreffende beheerdersgroep kan de onderhoudstaken (alle of per zone) op de Xesar-tablet synchroniseren. Hiervoor zijn geen
toegangsrechten nodig voor de betreffende montageplaatsen.
Voor de werkzaamheden is het echter handig wanneer de onderhoudsmonteur toegangsrechten voor de betreffende montageplaatsen heeft. Hiervoor dient een sleutel
met de betreffende toegangsrechten te worden overhandigd.
Software-updates kunnen ook worden uitgevoerd wanneer er openstaande
onderhoudstaken beschikbaar zijn.
(Bij upgrades van Xesar 2.2 naar Xesar 3.x mogen er geen onderhoudstaken
open staan.)
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19.1

Firmware-update

De tegel Firmware niet actueel licht lichtgrijs op wanneer er geen taken open
staan. Eventueel licht hij geel op en geeft aan bij welke deurcomponenten de firmware
moet worden bijgewerkt. Een update van de firmware biedt de volgende voordelen:
• eventuele fouten worden verholpen
• de gebruiksduur van de batterij wordt door de aanpassingen verlengd
• er zijn nieuwe functies toegevoegd
Er wordt automatisch een onderhoudstaak aangemaakt wanneer een
bepaalde deurcomponent niet beschikt over de actuele firmware.

Een firmware-update kan ook zonder Toevoegen van een deurcomponent in
een systeem gebeuren.

19.2

Batterijalarm

De tegel Batterijalarmen licht geel op en geeft alle deurcomponenten aan waarbij
een bijna lege batterij moet worden vervangen.
Wanneer de batterijspanning van een component onder de gedefinieerde waarde
daalt, wordt in de component de informatie “Batterij leeg” geactiveerd en door een
optisch en akoestisch signaal weergegeven.
Na de eerste weergave van het batterijalarm op de component zijn nog max. 1000
openingen mogelijk.
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De informatie “Batterij leeg” wordt met XVN via de sleutels of met de Xesar-tablet
doorgegeven aan de software. Op het dashboard wordt het “batterijalarm” weerge
geven op de gele tegel “Batterijalarmen”. Door op de gele tegel te klikken, worden
alle componenten met een batterijalarm weergegeven.
Voer de onderhoudstaak uit en
vervang de batterijen zo snel mogelijk.
Na het vervangen van de batterij verbindt u de component met de Xesar-
tablet en synchroniseert u de Xesar-tablet met de software. Hiermee wordt
het batterijalarm in de software gereset.

Voor alle betreffende deurcomponenten wordt er een onderhoudstaak aangemaakt.

19.3

Codeerstations

Onder de tegel Codeerstations zijn alle actieve en inactieve codeerstations vermeld.
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Bij de installatie van PC-systemen wordt het codeerstation van de Admin-PC
automatisch door de Installation Manager toegevoegd. Het beheer van het
codeerstation op de Admin-PC gebeurt via de configuratiepagina van het
systeem in de Installation Manager. Zie hoofdstuk “Xesar-installatie”
Voor de aansluiting van codeerstations op client-PC's is de installatie van de
Periphery Manager op de client-PC nodig.

Er is een actief codeerstation nodig om sleutels te kunnen verstrekken of bijwerken.

Installeer en configureer de Periphery Manager om de Xesar-software en uw
systeem te verbinden met het codeerstation. (Zie hoofdstuk “Codeerstation
met de Xesar-software verbinden”.)

19.4

Online storing

De tegel Online storing licht geel op wanneer er zich online een storing voordoet.
Wanneer de Xesar-online-wandlezer niet is verbonden met de Xesar-software kunnen
er geen sleutels bij deze Xesar-online-wandlezer worden geactualiseerd. De wandlezer
functioneert echter als een offline-wandlezer.
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Controleer of:
• uw Xesar-netwerkadapter correct is ingesteld
• de Xesar-besturing correct is verbonden met de Xesar-netwerkadapter

19.4.1

Onveilige montageplaatsen

De tegel Onveilige montageplaatsen licht geel op wanneer er een sleutel is geblokkeerd en de blacklist bij de montageplaatsen niet actueel is.
De update van de blacklist kan via het Xesar virtueel netwerk (XVN) of door synchronisatie tussen de Xesar-software en de deurcomponent met de Xesar-tablet worden
uitgevoerd.
Er wordt automatisch een onderhoudstaak aangemaakt zodra er een onveilige montageplaats bestaat.

19.5

Sleutels

Voor Xesar zijn verschillende soorten sleutels beschikbaar (zie hoofdstuk “Identificatiemedia”).
Het aantal weergegeven sleutels is het aantal sleutels van het systeem, ongeacht
of ze bv. geblokkeerd of onbeschreven zijn. Sleutels kunnen niet uit de lijst worden
gewist.
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19.5.1

Sleutels – Stapelverwerking
In Xesar bestaat met de stapelverwerking een functie om snel en eenvoudig meerdere
sleutels aan het Xesar-systeem toe te voegen. De functie Stapelverwerking vindt u
onder de tegel Sleutels onder het menupunt Stapelverwerking 


Om te beginnen met stapelverwerking, voert u de actuele volgnummer-ID in om aan
de sleutels een volgnummer in de Xesar-software toe te wijzen. Wanneer u geen
nummer toewijst, kiest het Xesar-systeem de standaardwaarde en wijst zelfstandig
een nummer toe.
Klik op Stapelverwerking activeren en plaats de eerste sleutel op het codeerstation.
ID is bijv. het personeelsnummer.
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Via Stapelverwerking deactiveren wordt deze functie weer beëindigd.

19.5.2

Sleutels intrekken

Een sleutel kan alleen worden ingetrokken als deze op het codeerstation ligt. Want
alleen dan is de knop Intrekken zichtbaar. Bij deze procedure worden de bewaarde
gegevens op de sleutel gewist en kan hij weer opnieuw worden beschreven.
De sleutel blijft behouden in het overzicht van de sleutels.
Het intrekken van een sleutel wist alle gegevens, behalve de sleutel van de
installatie in het geheugen.
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19.5.3

Toegangsrecht sleutel wissen
Voor niet-kritieke sleutels (bv. sleutels van gebruikers die geen toegang meer mogen
hebben, bv. externe bedrijven in het gebouw) bestaat de functie Toegangsrecht
wissen . Bij het wissen van het toegangsrecht van een sleutel wordt er geen notitie
in de blacklist gemaakt en verschijnt er geen waarschuwing op het dashboard.



Klik op het dashboard op het menupunt Sleutels en selecteer de betreffende
sleutel.

19.5.4

Sleutel blokkeren (op de blacklist zetten)
Een sleutel die u blokkeert , wordt automatisch op een blacklist gezet. De blacklist
geldt als overzicht van de veiligheidsrisico's. Gebruikers met geblokkeerde sleutels
hebben net zolang toegang totdat elke betreffende deurcomponent is geactualiseerd.
Dit kan gebeuren via onderhoudstaken met de Xesar-tablet, of via het XVN (Xesar
virtueel netwerk).

De snelste manier om het systeem te beveiligen is via XVN.
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Op het dashboard van de Xesar-software wordt aangegeven welke montageplaatsen
nog niet zijn bijgewerkt. Voor elke montageplaats wordt een onderhoudstaak aangemaakt. Ook de velden Onveilige montageplaatsen en Onveilige sleutels worden
dan geel.

19.5.5

Niet-beschrijfbare sleutels
De tegel Niet-beschrijfbare sleutels geeft aan dat bij bepaalde sleutels het interne
geheugen op de kaart (actueel: 4 kB) vol is. De tegel is geel – een veiligheidsmaat
regel, mochten er sleutels in omloop zijn die niet te beschrijven zijn. Rechts wordt het
aantal niet-beschrijfbare sleutels aangegeven.

Het Xesar-segment op de sleutel heeft ongeveer 2 kB nodig.

Mocht de voor Xesar vrijgegeven geheugencapaciteit van de sleutel worden
overschreden, dan licht het veld geel op. Op een sleutel kunnen maximaal
96 zones worden bewaard. Wanneer de rechten van de betreffende sleutel
worden uitgebreid, verschijnt deze waarschuwing.
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Groeperen van zones vergroot de geheugencapaciteit van de sleutel.

19.5.6

Onveilige sleutels

Onveilige sleutels ontstaan door het blokkeren van sleutels. In deze toestand kan
de geblokkeerde sleutel desondanks nog deurcomponenten bedienen (zie hoofdstuk
“Sleutel blokkeren (op de blacklist zetten)”).

19.5.7

Sleutels niet actueel

Na bepaalde functies, bv. na wijziging van rechten, moeten sleutels worden geactualiseerd. Het veld licht geel op en geeft op die manier aan dat sleutels niet actueel zijn
en moeten worden geactualiseerd.
Sleutels kunnen bij het codeerstation of bij de Xesar-online-wandlezer
worden geactualiseerd.

19.5.8

Toegangen met geblokkeerde sleutels

De tegel Toegangen met geblokkeerde sleutels geeft aan of en waar toegangen
met geblokkeerde sleutels hebben plaatsgevonden.
Houd het systeem met onderhoudstaken en XVN-functies actueel.

XESAR 3.1

217 / 289

19.6

Protocollen
In Xesar wordt onderscheid gemaakt tussen twee protocollen:
• Protocol gebeurtenissen
• Systeemprotocol

19.6.1

Protocol gebeurtenissen

Het logboek geeft de genoteerde gebeurtenissen aan die door de interactie met het
elektromechanische sluitsysteem (bv. toegang of weigering bij de deurcomponenten)
worden geactiveerd.
De notities in het logboek zijn afhankelijk van de instellingen over verwij
zingen naar gebruikers, alsook van de betreffende protocolinstellingen bij de
deurcomponenten, onder montageplaatsen, en de protocolinstellingen bij de
afzonderlijke gebruikers.
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19.6.2

Systeemprotocol

Het systeemprotocol documenteert alle acties die door de beheerders worden uitgevoerd. Dit betekent dat gebeurtenissen worden geregistreerd die door onderhoudstaken worden aangestuurd. In tegenstelling met het logboek worden geen gebeurtenissen geregistreerd die voortkomen uit de interactie met het elektromechanische
toegangssysteem.

Klik op de knop
voeren.
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19.7

Xesar-tablets (onderhoudsapparaten)

In de weergave “Xesar-tablets” worden alle met de installatie verbonden onderhoudsapparaten weergegeven.
QR-code in lijstweergave voor installaties IP en poort:
Scan deze QR-code met uw Xesar-tablet. Het IP-adres en de poort van de installatie worden automatisch overgenomen.

Klik op de knop Verlies melden  om de Xesar-tablet uit de installatie te nemen.

Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Xesar-onderhoudsapp”.
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20

Xesar-onderhoudsapp
Deze handleiding beschrijft de bediening van de Xesar-onderhoudsapp op de tablet
ARES BLE 4.2. voor de configuratie van Xesar-deurcomponenten met Bluetooth Low
Energy-communicatie-interface, evenals oudere deurcomponenten met USB-interface.
Wanneer de Xesar-onderhoudsapp op een oudere tablet dan ARES BLE 4.2
wordt gebruikt, is de gebruikersinterface anders. (Zie hoofdstuk “Bediening
van de Xesar-onderhoudsapp op oudere Xesar-tablets”.)

20.1

Xesar-onderhoudsapp starten
Na het inschakelen van een nieuwe tablet verschijnt het startscherm met de selectie
voor de gewenste app voor Xesar 2.2- of Xesar 3.x-installaties.

Kies de overeenkomstige Xesar-onderhoudsapp voor de Xesar-versie van uw
installatie.
Vanaf Xesar 3.1:
zorg ervoor dat Bluetooth en de locatiezoekfunctie op uw tablet en de Xesar-
onderhoudsapp geactiveerd en toegestaan zijn. Bovendien moet de tablet zich in
het gedeelde WiFi-netwerk met de installatie-PC bevinden.
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Veeg het scherm van onder naar boven om naar de weergave van alle geïnstalleerde apps op de tablet te gaan.

Klik op het Xesar-icoon
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De startpagina van de Xesar-onderhoudsapp bevat de volgende bedienings- en weergavegedeelten:
• Kopregel:
• Filterknop
• Instellingen
• Knop voor afmelden (logout)
• Informatieregel
• Tabregel van de twee weergavepagina's
• Lijst van de deurcomponenten binnen bereik
• Overzicht van de onderhoudstaken
• Weergave- en functieveld
• Knop voor synchroniseren met de Xesar-software

Gele knoppen zijn aanbevolen actieknoppen.
Witte knoppen zijn mogelijke actieknoppen.
Grijze knoppen zijn uitgeschakelde knoppen.
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20.2

Tablet met de Xesar-software verbinden
Om onderhoudstaken te kunnen uitvoeren, moet de tablet met de Xesar-software
worden verbonden.
Druk op de knop Synchroniseren met Xesar-software. U komt terecht op de
inlogpagina.
Voor een succesvolle login zijn de volgende gegevens nodig:
• Naam:
Xesar-tablet (vooringesteld)
De naam kan vrij worden gekozen, maximaal 50 tekens.
• Gebruikersnaam en wachtwoord:
toegangsgegevens van de gebruiker in de Xesar-software.
Om de tablet met de installatie te verbinden, moeten beide zich in hetzelfde
WiFi-netwerk bevinden.
Bij het gebruik van meerdere tablets in één installatie moet elke tablet een
eigen naam hebben.

Om de tablet met de installatie te verbinden, moeten in de velden “Xesar-server” en
“Poort” het IP-adres en de poort (standaard 8080) van de installatie worden ingevoerd.
Een eenvoudigere mogelijkheid is om het IP-adres van de server en het
poortadres met behulp van een QR-code door te geven.
Klik op de knop QR-code
Leg met de camera van de tablet de QR-code op de tabletpagina van de
Xesar-software vast.
De juiste gegevens worden automatisch in de login overgenomen.

Na het uitloggen en opnieuw inloggen blijven alle gegevens behouden, behalve het wachtwoord van de gebruiker.
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QR-code met IP-adressen en poortadressen op de dashboardpagina op de Xesar-
tablet:
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Om de QR-code met de tabletcamera te gebruiken, moet het opnemen van foto's en
video's op de tablet zijn toegestaan.

Druk op de knop QR-code en richt de camera van de tablet op de QR-code in de
tegel “Xesar-tablet” op de dashboardpagina. Het IP-adres en de poort van de installatie worden automatisch in de betreffende velden overgenomen.
Klik op Aanmelden
Als alle invoervelden, inclusief wachtwoord, zijn ingevuld, wordt de knop “Aanmelden” actief.
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Na een succesvolle authentificatie van de tablet begint de synchronisatie met de
installatie. Daarbij worden de onderhoudstaken naar de tablet overgedragen.
Dit proces kan enkele minuten duren, afhankelijk van de omvang en de hoeveelheid
gegevens.

Wanneer u in de installatie montageplaatsen in zones verdeeld hebt, verschijnt de
keuzemogelijkheid van de zones voor het uitvoeren van de betreffende onderhoud
staken.
U kunt een of meer zones selecteren.
Als u geen zones in de installatie hebt ingesteld,
worden alle onderhoudstaken zonder zoneselectie
weergegeven.
Het deel “Installatie” omvat alle zones en alle montageplaatsen. Bij de keuze “Installatie” worden alle
onderhoudstaken van de installatie weergegeven.
De naam van de geselecteerde zone of het aantal
geselecteerde zones worden in de kopregel weergegeven.
Bevestig de selectie met Verder.
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20.3

Onderhoudstaken
Na het synchroniseren met de Xesar-software wordt de lijst met alle openstaande
onderhoudstaken in het weergave- en functievenster weergegeven.

Veeg op het scherm naar rechts of klik op de paginakop Componenten binnen
bereik om naar het functievenster van de “Componenten binnen bereik” te gaan.
Hier kunt u de open onderhoudstaken uitvoeren na het verbinden met de deurcomponenten.
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Klik op de betreffende knop Verbinden om de tablet met alle Bluetooth-componenten
binnen bereik of met de met een kabel
aangesloten deurcomponenten te verbinden.

20.3.1

Verbinden met Bluetooth-componenten
Druk op de knop Bluetooth (BLE) Verbinden
om de tablet met alle
BLE-componenten binnen bereik te verbinden. Wanneer u voor het eerst op de
knop BLE Verbinden drukt, wordt de locatie opgevraagd en moet u dit toestaan.
Het zend- en ontvangstbereik tussen de tablet en de BLE-componenten is
afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden en bedraagt enkele meters.
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20.3.2

Weergave van de verbonden Bluetooth-componenten
binnen bereik
Hier vindt u de volgende functies en informatie:

  

 



 Pijlknop
opent en sluit het extra veld.
 Componentensymbool
geeft het componenttype van de montageplaats aan.
 Naam van de montageplaats
wordt weergegeven wanneer de deurcomponent in de installatie is ingebouwd.
Wanneer de deurcomponent in de oplevermodus is, wordt “Component” weerge
geven.
 ID van de montageplaats
wordt weergegeven wanneer de deurcomponent in de installatie is ingebouwd. Bij
deurcomponenten in de oplevermodus kan deze niet worden weergegeven.
 Batterijsymbool
geeft de batterijstatus van de deurcomponent aan ( “Batterij vol” of
“Batterij
bijna leeg”). Als de deurcomponent “Batterij bijna leeg” weergeeft, moeten de
batterijen onmiddellijk worden vervangen. (Zie ook het hoofdstuk “Signalen van de
gebeurtenissen”).
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Wanneer het signaal “Batterij bijna leeg” voor het eerst wordt weergegeven, zijn er
in een periode van 4 weken nog maximaal 1.000 openingen mogelijk. Het aantal
openingen is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en kan dienovereenkomstig ook minder bedragen.
Als de batterijen niet worden vervangen en de batterijen leeg zijn, kan de deurcomponent alleen worden geopend met de optionele noodstroomadapter en een
sleutel met toegangsrecht algemene hoofdsleutel.
 Identificatieknop
Door op de identificatieknop te klikken, worden een optisch en een akoestisch
signaal bij de betreffende deurcomponent geactiveerd. Daarmee kan de gewenste
deurcomponent eenduidig worden geïdentificeerd.
 Onderhoudstaakknop
Door op de onderhoudstaakknop te klikken, wordt de betreffende onderhoudstaak
gestart. Als er meerdere BLE-componenten met onderhoudstaken met de tablet
zijn verbonden, kunnen alle taken worden geactiveerd door op de betreffende knop
te klikken.
De onderhoudstaken worden in de volgorde van selectie uitgevoerd.
Als een onderhoudstaak in de wachtrij niet moet worden uitgevoerd, kan deze uit
de voorselectie worden verwijderd door op het symbool “x” te klikken. Alle andere
onderhoudstaken worden uitgevoerd.
Tijdens het uitvoeren van een onderhoudstaak zijn alle knoppen uitgeschakeld en dus grijs.
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Gebruik de pijlknop om het extra veld te openen en meer informatie en functies
weer te geven. Hier vindt u de huidige firmwareversie van de deurcomponent en
de knop om de firmware te updaten als er een nieuwere versie beschikbaar is op
de tablet, evenals de knop om de deurcomponent te resetten. (Zie ook het hoofdstuk “Firmware-update”.)

20.3.3

Deurcomponent toevoegen
Wanneer een deurcomponent aan de installatie moet worden toegevoegd, worden de
mogelijke montageplaatsen voor het toevoegen weergegeven.
Selecteer de gewenste montageplaats en druk op Uitvoeren.
Voor identificatie kan de deurcomponent worden bediend met de identificatieknop.
De betreffende deurcomponent zendt een akoestisch en optisch signaal uit.
Om een nieuwe deurcomponent aan de installatie toe te voegen, moet de
pincode worden ingevoerd.
De viercijferige pincode kan vrij worden geconfigureerd in de Xesar-software
onder “Instellingen”.
U kunt de pincode ook uitschakelen.
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20.3.4

Configuratie met meerdere componenten
Om het onderhoud sneller te kunnen uitvoeren, selecteert u alle onderhoudstaken
voor de componenten binnen bereik. Deze onderhoudstaken worden uitgevoerd in de
volgorde waarin ze zijn geselecteerd.
U kunt de geselecteerde onderhoudstaken uit de volgorde verwijderen door er nogmaals op te klikken. Deze wordt niet uitgevoerd en blijft als “open onderhoudstaak”
bestaan.
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Als er geen BLE-componenten binnen bereik zijn, wordt het volgende scherm weergegeven nadat u op de knop BLE verbinden hebt gedrukt

20.3.5

Verbinden met een kabel-deurcomponent
Verbind de tablet en een deurcomponent met de USB-kabel
Druk op de knop Kabel Verbinden
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Voer vervolgens de onderhoudstaak uit.
Het succesvol uitvoeren van de onderhoudstaak wordt aangegeven door het
groene vinkje in de knop.

Synchroniseer de tablet met de Xesar-software nadat u alle onderhoudstaken
hebt uitgevoerd. Hierdoor worden de nieuwe statussen van de deurcomponenten
in de Xesar-software bevestigd en wordt de weergave van de open onderhoud
staken gereset.
Synchronisatietaken van de deurcomponenten voor het ophalen van toegangslogs en het instellen van de tijd in de deurcomponenten kunnen op elk gewenst moment worden uitgevoerd, zelfs zonder open onderhoudstaken.
Deactiveer de functie “Sync-taken verbergen” in de filter, zodat in de lijst met
onderhoudstaken de deurcomponenten voor synchronisatie worden weergegeven.
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20.4

Instellingen
Onder Instellingen kan de volgende informatie worden opgeroepen en instellingen
worden uitgevoerd.
• Versie van de Xesar-onderhoudsapp
geeft de huidige versie van de Xesar-onderhoudsapp weer.
• Overdracht van gebeurtenissenprotocol
Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het gebeurtenissenprotocol van de
deurcomponenten naar de tablet overgedragen voor alle onderhouds- en synchronisatietaken. Dit kan leiden tot een langere duur van de onderhoudstaken. Als het
selectievakje is uitgeschakeld, wordt het gebeurtenissenprotocol alleen bij synchronisatietaken overgedragen. Het gebeurtenissenprotocol bevat alle toegangen
en weigeringen van de deurcomponent en wordt via tabletsynchronisatie of XVN
doorgegeven aan de Xesar-software.
• Deurcomponenten-firmware
toont alle op de tablet aanwezige firmwareversies van de deurcomponenten.

• Firmwareversies actualiseren
Druk op Actualiseren om de firmwareversies op de tablet via internet van de
EVVA-server te actualiseren.
Voor het actualiseren van de firmwareversies is een internetverbinding van
de tablet via WiFi nodig.
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• Laatste controle
Datum van de laatste succesvolle controle van de firmwareversies

20.4.1

Firmware-update
Firmware-updates garanderen een veilige en probleemloze werking van de installatie.
Ze maken functionele verbeteringen en nieuwe functies van de deurcomponenten
mogelijk.
Deurcomponenten met verouderde firmware worden op het dashboard weergegeven.

Door de tablet met de Xesar-software te synchroniseren, worden de firmwareversies
in de Xesar-software op de tablet geladen. Als een deurcomponent een oudere firmwareversie heeft, kan deze deurcomponent met een firmware-update geactualiseerd
worden.
Om de firmware van een deurcomponent bij te werken, wordt een onderhoudstaak
aangemaakt en in de lijst met onderhoudstaken weergegeven.
Verbind de deurcomponent met de tablet (via kabel of draadloos met behulp van
BLE).
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Voer de onderhoudstaak uit door op de knop Onderhoudstaak te klikken.

20.4.2

Firmware-update in de oplevermodus
Als een deurcomponent zich in de oplevermodus bevindt, kan een firmware-update
ook worden uitgevoerd als de tablet niet met een installatie is verbonden.
Houd de firmware van alle deurcomponenten up-to-date en voer altijd firmware-updates uit.

Als er een nieuwere firmwareversie beschikbaar is dan de versie die in de Xesar-software is geïnstalleerd, dan kan de nieuwe firmwareversie op de tablet worden geladen
onder “Instellingen” via Update. Hiervoor moet de tablet via WiFi over het internet
met de EVVA-server verbonden zijn. Deze actuele firmware kan desgewenst - zoals
hierboven beschreven - op de betreffende deurcomponenten worden geladen. Hiervoor worden geen onderhoudstaken aangemaakt.
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In de weergave “Componenten binnen bereik” klapt u de detailweergave van de
betreffende deurcomponent open en voert u de firmware-update uit.

20.5

Filter
Onder de filteropties kunnen instellingen voor de weergaven van de pagina's “Componenten binnen bereik” en “Lijst met onderhoudstaken” worden uitgevoerd.
• Alleen componenten met beschikbare onderhoudstaken weergeven
Als het selectievakje is ingeschakeld en een scan wordt uitgevoerd, worden alleen
de BLE-componenten binnen bereik van de betreffende installatie en deurcomponenten in de oplevermodus weergegeven waarvoor een onderhoudstaak bestaat.
Deurcomponenten van andere systemen die ook binnen bereik zijn, worden niet
weergegeven.
Als alle beschikbare deurcomponenten binnen bereik moeten worden weergegeven,
moet het selectievakje worden uitgeschakeld.
• Lijst met onderhoudstaken
Activeer “Alleen uitstaande onderhoudstaken weergeven” om alleen de onder
houdstaken weer te geven die nog open staan. Taken die al zijn voltooid worden
verborgen.
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• Sync-taken verbergen
Als het selectievakje is ingeschakeld, worden in de lijst met onderhoudstaken
alleen deurcomponenten met onderhoudstaken weergegeven en worden deurcomponenten met mogelijke synchronisatietaken verborgen.

20.6

Een deurcomponent resetten in de oplever
modus
Als een deurcomponent in de Xesar-software uit de installatie is verwijderd, wordt
deze na het uitvoeren van de betreffende onderhoudstaak gereset in de oplever
modus. In deze toestand kan deze op een andere montageplaats of in een andere
installatie worden toegevoegd.
Een defecte deurcomponent wordt in de Xesar-software met “Defecte component verwijderen” uit de installatie verwijderd.
Als een deurcomponent per vergissing als defect wordt verwijderd, kan deze
met een reset op de tablet in de oplevermodus worden gezet en weer aan de
installatie worden toegevoegd. Als de component via BLE wordt gereset, dan
moet de filter “Alleen configuratietaken weergeven” gedeactiveerd worden,
zodat de component via BLE-scan gevonden wordt.

Als een deurcomponent met gedeactiveerde BLE-zendfunctie in de oplevermodus wordt gereset, wordt de BLE-functie geactiveerd.
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20.7

Overige weergaven
Als de tijd of de locatiegegevens van de tablet in het besturingssysteem worden gewijzigd, worden om veiligheidsredenen de op de tablet opgeslagen gegevens gewist
en wordt het volgende bericht weergegeven:
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20.8

Beheer van de gegevens op de tablet
Als gegevens opgeslagen moeten blijven nadat de tablet is uitgeschakeld voor het
later uitvoeren van onderhoudstaken, moet dit worden geselecteerd op het dashboard
onder “Instellingen > Beheer van de gegevens op de tablet” “Gegevens op tablet
bewaren”.

Als het selectievakje is ingeschakeld, worden veiligheidsrelevante gegevens
op de tablet bewaard, zelfs nadat deze is uitgeschakeld.
Zorg ervoor dat de tablet alleen door bevoegde personen wordt bediend.

20.9

Bediening van de Xesar-onderhoudsapp op
oudere tablets
De Xesar-onderhoudsapp kan ook op een oudere tablet, ARES BLE 4.2, worden gebruikt. Door het ontbreken van de BLE- en camerafuncties zijn de volgende acties
echter niet uitvoerbaar:
• Draadloze configuratie van G2.1 BLE-componenten
(Verbinden-knop is uitgeschakeld; verbinding via kabel is mogelijk)
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• QR-code scannen is niet mogelijk.
(Het IP-adres en poortnummer voor de synchronisatie van de tablet moeten
handmatig worden ingevoerd.)
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21

Foutmeldingen Xesar-tablet
Als gevolg van een verkeerde behandeling kunnen diverse foutmeldingen verschijnen
op de Xesar-tablet. Hieronder volgt een overzicht van alle foutcodes en een aantal
aanwijzingen voor de oorzaak en het oplossen van problemen.

Foutcode
XTDE01

Foutmelding
Verkeerd type component

Oorzaak en probleemoplossing
In de Xesar-software is voor deze montageplaats een
andere deurcomponent gedetecteerd.
Controleer of de montageplaats en het betreffende type
Xesar-component correct zijn.

XTDE02

USB niet aangesloten

De USB-kabel is niet correct op de tablet of de deurcomponent aangesloten of de USB-kabel is defect.
Controleer de stekkerverbindingen en de toestand van de
kabel.

XTDE03

Geen reactie

Er is een fout opgetreden op de tablet of de deurcomponent.
Start de tablet opnieuw.

XTDE04

Verkeerde deur

Deurcomponent bevindt zich bij de verkeerde deur.
Er is mogelijk een oude database hersteld.
Controleer de montageplaats of de actualiteit van de
database.

XTDE05

Component heeft geen
batterij

XTDE09

Deelcomponent meldt
zich niet

Plaats de aangegeven batterijen met de juiste polariteit
in de deurcomponent of
vervang lege batterijen.
De cilinderknop is niet correct gemonteerd of de wandlezer
is niet correct aangesloten
Controleer of de deurcomponent correct gemonteerd en
aangesloten is.

XTDE10

Niet compatibele versie

De deurcomponent heeft niet de juiste firmwareversie.
Voer een firmware-update uit in de oplevermodus met de
tablet.

XESAR 3.1

244 / 289

Foutcode
XTDE11

Foutmelding
USB-communicatiefout

Oorzaak en probleemoplossing
De USB-kabel is niet correct op de tablet of de deurcom
ponent aangesloten of is defect.
Controleer de stekkerverbindingen en de toestand van de
USB-kabel.
Controleer of de deurcomponent defect is.

XTDE12

Onbekende fout

Onbekende oorzaak.
Probeer de tablet uit te loggen en opnieuw met de
Xesar-software te synchroniseren.

XTDE13

Handeling mislukt

Probeer de tablet uit te loggen en opnieuw met de
Xesar-software te synchroniseren.

XTDE14

Handeling mislukt

Probeer de tablet uit te loggen en opnieuw met de
Xesar-software te synchroniseren.

XTDE15

Xesar-tablet niet gesynchroniseerd

Synchroniseer de tablet met de Xesar-software.

XTDE16

Batterij status weergeven
mislukt.

Controleer de batterijen van de deurcomponenten en
vervang ze indien nodig.

XTDE17

----

Het resetten van een Xesar-component die geforceerd uit
de database is verwijderd, is mislukt.
De deurcomponent moet voor reparatie naar EVVA
worden gestuurd.
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22

Xesar virtueel netwerk (XVN)

Op een centraal punt (codeerstation of Xesar-online-wandlezer) worden de sleutels
geactualiseerd met nieuwe informatie (blacklist). Op de route door het gebouw wordt
dit vervolgens aan de deuren doorgegeven. Daarbij werken de sleutels de status van
de deuren bij en verzamelen informatie van de deuren (batterijstatus, passages, gewiste gegevens of openingen met geblokkeerde sleutels). Deze informatie wordt afgegeven aan het codeerstation, beoordeeld en in de software wordt de veiligheidsstatus
geactualiseerd.
Er kunnen maximaal 150 Xesar-online-wandlezers in een installatie worden
opgenomen.
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22.1

Overdracht van protocollen via de sleutels
Bij elke tweede identificatie, bv. bij het openen van een deurcomponent met een
sleutel, worden de laatste protocollen (bv. openingen, weigeringen of batterij bijna
leeg) van de deurcomponent doorgegeven aan de betreffende sleutel.
Als de sleutel bij het codeerstation of de Xesar-online-wandlezer wordt gehouden,
worden de gebeurtenissen doorgegeven aan de Xesar-software en de sleutel opgeschoond.
Voor deze procedure hoeft u niet in de Xesar-software in te loggen. Het opgestarte
programma is voldoende.

22.2

Overdracht van blacklistgegevens via de
sleutels
Op de blacklist zijn de gegevens opgeslagen van de sleutels die in de Xesar-software
zijn geblokkeerd. Deze gegevens van de blacklist worden via het codeerstation of de
Xesar-online-wandlezer opgeslagen op alle sleutels, die de informatie overdragen aan
alle gepasseerde deurcomponenten.
Op een sleutel kunnen max. 10 vermeldingen van de blacklist worden bewaard. Zodra
de sleutels weer bij het codeerstation of de Xesar-online-wandlezer worden gehouden,
herkent de Xesar-software aan welke deurcomponenten de blacklist al door de betreffende sleutel is overgedragen en maakt de bijbehorende status zichtbaar op het
dashboard van de Xesar-software.
Geef de blacklist door via de Xesar-tablet wanneer er meer dan 10 sleutels
tegelijk worden verloren of gestolen.

Een in de Xesar-software geblokkeerde sleutel kan ongeldig of gewist worden wanneer
•
•
•
•
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de vervaldatum is verstreken
de geldigheidsduur is overschreden
de sleutel bij het codeerstation of de Xesar-online-wandlezer is gehouden
met de betreffende sleutel wordt geprobeerd om een deurcomponent te openen
die al beschikt over de actuele blacklist.
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22.3

Overdracht van de informatie “Toegangen met
geblokkeerde sleutels”
Zolang een in de Xesar-software geblokkeerde sleutel nog geldig is, kunnen hiermee
de betreffende deurcomponenten nog worden geopend. Deze gevoelige informatie
wordt door andere sleutels in de installatie verzameld en via het codeerstation of de
Xesar-online-wandlezer doorgegeven aan de Xesar-software.
Op het dashboard wordt dit weergegeven. De kleur van de tegel Toegangen met
geblokkeerde sleutels is geel als er openingen met reeds geblokkeerde sleutels
hebben plaatsgevonden.

22.4

Overdracht van de informatie “Sleutel van deurcomponent gewist”
Bij een poging om een deurcomponent met actuele blacklist te openen met een sleutel die in de Xesar-software is geblokkeerd, wordt de sleutel gewist door de deurcomponent.
Vervolgens kan met deze sleutel ook geen enkele andere deurcomponent zonder
actuele blacklist meer worden geopend. Deze sleutel is dus niet meer geldig.
De informatie van een geblokkeerde sleutel is gewist. Deze wordt door andere sleutels via het virtuele netwerk teruggegeven aan de Xesar-software. Hiervoor moeten
de sleutels bij een codeerstation of een Xesar-online-wandlezer worden gehouden.
De Xesar-softwarebeheerders ontvangen op die manier automatisch de informatie dat
de installatie weer veilig is, hoewel de blacklist misschien nog niet bij elke deurcomponent is bijgewerkt.
Let daarom op eventuele onderhoudstaken op het dashboard en houd uw
deurcomponenten altijd up-to-date.

XESAR 3.1

248 / 289

22.5

Overdracht van de batterijstatus via de sleutels
Via de in omloop zijnde digitale sleutels worden, via het virtuele netwerk, op dezelfde
manier batterijgegevens aan de Xesar-software doorgegeven. De systeembeheerder
weet hierdoor op tijd wanneer bepaalde batterijen vervangen moeten worden.
De systeembeheerder heeft de mogelijkheid om de update-cycli indirect te beïnvloeden via de geldigheidsduur van de sleutels. De geldigheidsduur wordt automatisch met de ingevoerde waarde verlengd als een sleutel bij het codeerstation of de
Xesar-online-wandlezer wordt gehouden.
Wanneer deze waarde bv. op 3 dagen is ingesteld, moet iedere persoon met een
sleutel binnen deze periode een update uitvoeren via een codeerstation of een Xesar-
online-wandlezer om de geldigheid te verlengen. Hierdoor krijgt de systeembeheerder
uiterlijk na 3 dagen de betreffende informatie (bv. gebeurtenissen of blacklistinformatie) via de in omloop zijnde sleutels terug. Wanneer de geldigheid bv. telkens met
30 dagen wordt verlengd, dan duurt het dienovereenkomstig langer totdat de informatie weer wordt teruggegeven aan de Xesar-software.
Houd de geldigheidsduur bij gebruik van het virtuele netwerk zo kort mogelijk, het best korter dan 15 dagen.

XESAR 3.1

249 / 289

23

Admin-Card vervangen

23.1

Admin-Card vervangen bij Xesar-installaties
op PC
Zie ook het hoofdstuk “Startpagina Installation Manager > Configuratie van de
installatie”.
Bij een defect of verlies van de Admin-Card van de installatie, kan deze door een
nieuwe Admin-Card worden vervangen.
Klik hiervoor in de configuratiepagina op Admin-Card vervangen en volg de
aanwijzingen.

23.2

Admin-Card vervangen bij Xesar-installaties
op server
Mocht de Admin-Card defect of verloren zijn, dan kunt u deze als volgt vervangen:
Steek een nieuwe Admin-Card in het codeerstation.
Open in de Installation Manager het tabblad Admin-Card en laad de nieuwe
Admin-Card.
Bewaar de instelling en ga dan naar de tab Installaties .
Selecteer de gewenste installatie  en
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klik op het symbool Sleutel .

Kies in het venster “Admin-Card acties” de functie Kaart vervangen.
Voer de installatiecode (DB-key), het kaartnummer (Card number) en de code
van de kaart (Card signature) in.
Deze gegevens vindt u op het veiligheidsinformatieblad van het systeem dat u bij
de eerste installatie hebt uitgeprint.

XESAR 3.1

251 / 289

Na bevestiging wordt een nieuw veiligheidsinformatieblad van het systeem gegenereerd.
Druk het veiligheidsinformatieblad van het systeem af en bewaar het goed.
Maak na het vervangen van de Admin-Card altijd een handmatige back-up in
de Installation Manager, zodat een herstel indien nodig overeenkomt met de
nieuwe Admin-Card.

23.3

Component toevoegen ongedaan maken
Mocht u de verkeerde component bij een montageplaats hebben toegevoegd, dan
kunt u deze weer verwijderen.
Klik op de knop Component toevoegen ongedaan maken .

Bovendien hoeft u de montageplaats niet opnieuw aan te maken, maar kunt u gewoon een nieuwe deurcomponent kiezen.
Deze procedure functioneert alleen voor het toevoegen van de deurcomponent, en indien nodig alleen na het resetten in de oplevermodus.

23.4

Component demonteren (resetten in de oplevermodus)
Wanneer een deurcomponent weer gedemonteerd, maar nog wel verder moet worden
gebruikt, kiest u Component verwijderen.

XESAR 3.1

252 / 289

Wanneer u de component opnieuw in het systeem wilt opnemen, klik dan
NIET op Defecte component verwijderen.

Wanneer u in de Xesar-software een deurcomponent hebt verwijderd, ontstaat er automatisch een onderhoudstaak. De deurcomponent moet met de Xesar-tablet worden
gedemonteerd.
Verbind de deurcomponenten met de Xesar-tablet en
selecteer de deurcomponent op de Xesar-tablet.
Voer de onderhoudstaak Verwijderen uit.
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23.5

Component geforceerd demonteren (component
defect)
Wanneer een deurcomponent defect is, gaat u als volgt te werk:
Selecteer in het menu Montageplaatsen de betreffende montageplaats.
Selecteer in het overzicht de deurcomponent die moet worden verwijderd en
klik op Defecte component verwijderen.

XESAR 3.1

254 / 289

24

Online-besturing met 2 wandlezers

24.1

Wandlezer(s) toevoegen
U wilt 2 montageplaatsen (deuren) elk van een wandlezer en een gemeenschappelijke
besturing voorzien.
Selecteer bij 'Montageplaats toevoegen' de component 'Xesar-besturing met
2 wandlezers' om 2 wandlezers met een offline-besturing toe te voegen.

Voer de ID's en de namen in de velden van de twee gewenste montageplaatsen
in.
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Configureer de twee montageplaatsen door te klikken op
te schakelen tussen de twee montageplaatsen.

om

Na het bevestigen van de invoer zijn beide montageplaatsen van de wandlezer in het
systeem aangemaakt en zijn onderhoudstaken voor het toevoegen aangemaakt.
In de lijst met montageplaatsen zijn de twee gekoppelde wandlezers met de status
'Voorbereid voor toevoegen' beschreven.
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Synchroniseer de onderhoudstaken op uw
Xesar-tablet.
Op de Xesar-tablet worden de twee wandlezers
in het overzicht van de onderhoudstaken als
één onderhoudstaak  vermeld.



Verbind uw Xesar-tablet met de wandlezers en
voer een van de twee onderhoudstaken uit.

Voor het toevoegen van de geselecteerde wandlezer controleert u de juiste toewijzing aan de montageplaats met de identificatiefunctie.
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Het volgende bericht verschijnt op de tablet:

Als de toewijzing niet correct is, kiest u de andere wandlezer.
De tweede wandlezer wordt automatisch aan de tweede montageplaats toegevoegd.
Bij het toevoegen wordt de actualiteit van de firmware gecontroleerd en indien nodig
geüpdate.

24.2

CU – 2 wandlezers onderhoudstaken uitvoeren
U moet de onderhoudstaken voor de betreffende wandlezers direct bij de bijbehorende wandlezers uitvoeren.
Verbind de Xesar-tablet met de betreffende wandlezer en
voer de onderhoudstaken uit.
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24.3

CU – 2 wandlezers firmware-update
Voor een foutloze werking van de wandlezers moeten alle deelcomponenten
(wandlezer en besturingsapparaat) dezelfde firmwareversie hebben.

Een firmware-update voor de wandlezers en de besturing voert u als volgt uit:
Firmware-update in de oplevermodus
Controleer met een sleutel in de oplevermodus
of de wandlezercomponenten zich in de oplevermodus bevinden.
Verbind de Xesar-tablet met de wandlezers.
Klik op de pijl  om de onderkant te openen
en
voer de firmware-update uit.



Wanneer in het kader van een vervanging van wandlezers of besturingsapparaten componenten met verschillende firmwareversies worden gecombineerd,
moeten de deelcomponenten in de oplevermodus worden geactualiseerd naar
de actuele firmwareversie.
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24.4

Wandlezercomponenten uit de installatie verwijderen
Kies op de montageplaats in de software Component verwijderen en bevestig
de selectie.
Synchroniseer de Xesar-tablet met de software.
Verbind de Xesar-tablet met de wandlezers en voer de onderhoudstaak Verwijderen bij een wandlezer uit.
De tweede wandlezer wordt eveneens automatisch verwijderd.
Na het demonteren bevinden de componenten zich in de oplevermodus.
U kunt nu desgewenst een firmware-update uitvoeren en de componenten weer in
een ander of hetzelfde Xesar-systeem monteren.
Als een of meer componenten defect zijn:
kies op de montageplaats in de software Component verwijderen

Selecteer vervolgens Defecte component verwijderen.

De als defect verwijderde component moet worden vervangen.
Wanneer u per ongeluk een functionerende component met Defecte component verwijderen uit het systeem hebt verwijderd, moet u de Xesar-tablet
met de software synchroniseren. Vervolgens verbindt u de Xesar-tablet met
de per ongeluk verwijderde component en zet u deze met een klik op Reset
weer terug in de oplevermodus. De geresette component kan weer in het
systeem worden toegevoegd.
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25

Xesar-online-wandlezer
De Xesar-online-wandlezer leest informatie uit van de sleutels die met het XVN (Xesar
Virtueel Netwerk) zijn verzameld en levert deze aan de Xesar-software voor verdere
verwerking. Deze gegevens zijn bv. toegangsgebeurtenissen, weigeringen of batterijstatussen van de deurcomponenten. Tegelijkertijd wordt de actuele blacklist op de
sleutels opgeslagen, wordt de geldigheidsduur van de sleutels verlengd of worden
sleutels-15 uitgevoerd. Verder dient de Xesar-online-wandlezer als besturing voor
elektrisch aangedreven deurcomponenten, zoals motorsloten en -cilinders, alsook
automatische deuraandrijvingen. In combinatie met een deurcontact kan de sluittoestand van de deur gecontroleerd en weergegeven worden.
De Xesar-online-wandlezer biedt de volgende functies:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

update van sleutels (wijzigingen van rechten, geldigheidsduur, blacklist).
toegangsgebeurtenissen: logboeknotities in real time.
configuratiewijzigingen van de Xesar-online-wandlezer in real time.
Functie ter identificatie van de Xesar-online-wandlezer: de gezochte Xesar-onlinewandlezer geeft herhaaldelijk een visueel en akoestisch signaal, tot de functie weer
wordt gedeactiveerd.
Office mode activeren en beëindigen: begin en einde van de Manual Office Mode
wordt geprotocolleerd.
Tijd instellen: handmatig synchroniseren van de tijd met de Xesar-online-wandlezer,
bv. na stroomstoring = offline (wordt geprotocolleerd).
Opening op afstand uitvoeren: met één druk op de knop wordt een geprotocolleerde
opening op afstand uitgevoerd.
Normale vrijgave: standaard vrijgaveduur wordt geprotocolleerd.
Verlengde vrijgave: verlengde vrijgaveduur, bv. voor gebruikers met beperkte
rechten, wordt geprotocolleerd.
Deuropeningsstoets: voor het openen van automatische deuren of een veiligheidsbarrière.
Elke activering van de deuropeningsstoets wordt geregistreerd in het gebeurtenisprotocol.
Deurstatusbewaking: opvragen van de toestand (open of gesloten) van het deurcontact.
Bij serieschakeling van het deurcontact met een nachtschootcontact kan de deurstatus dicht en afgesloten worden gecontroleerd.

De verschillende functies worden in het logboek en in het systeemprotocol gedocumenteerd.
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25.1

Xesar-online-wandlezer toevoegen
Voeg een nieuwe montageplaats toe aan uw installatie en selecteer in het veld
'Component' de Xesar-online-wandlezer.
Klik op Doorgaan.

Voer de relevante gegevens in en
kies de gewenste instellingen.

• Toegang vrijgeven:
• Als de Xesar-online-wandlezer geactiveerd is, fungeert deze als sleutelupdater
en als deurcomponent.
• Als hij gedeactiveerd is, functioneert de Xesar-online-wandlezer als sleutelupdater.
• Upgrade van een sleutel toestaan:
• in geactiveerde toestand is een upgrade van sleutels mogelijk. Dit kan nodig
zijn vanwege wijzigingen in het formaat van de sleutelgegevens.
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Om veiligheidsredenen is deze functie in de fabriek gedeactiveerd en mag
deze alleen worden geactiveerd als dat nodig is.

Logboek deurstatusbewaking:

De verschillende functies worden in het logboek en in het systeemprotocol gedocumenteerd.
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26

Inbedrijfstelling van de Xesar-
Online wandlezer netwerkadapter
EXPERT EX9132CST
Controleer of u het passende model voor de handleiding voor de inbedrijfstelling gebruikt voordat u de netwerkadapter configureert.
Overige instructies voor de inbedrijfstelling van de netwerkadapter:
https://www.evva.com/be-nl/service/downloads/
https://www.evva.com/nl-nl/service/downloads/
Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het technische bureau van EVVA.

26.1

PC-configuratie
Voor de configuratie van de Xesar-netwerkadapter kunt u een willekeurige pc gebruiken. Dit kan ook de pc zijn waarop wordt gewerkt met de Xesar-software.
Configureer van te voren de instellingen van uw pc-netwerkadapter alvorens te beginnen met de inbedrijfstelling van de Xesar-netwerkadapter. Deze vindt u bv. bij
Windows 7 of Windows 10 onder Netwerk- & Vrijgavecenter > Adapterinstellingen
wijzigen.
Open het venster Eigenschappen (klik met de rechter muistoets op de LAN-verbinding)
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Denk eraan dat andere actieve netwerkverbindingen (bv. WIFI) de communicatie met de Xesar-netwerkadapter kunnen storen. Schakel eventueel deze
verbindingen uit.
Selecteer in het venster het Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4)  en klik vervolgens op Eigenschappen .





Configureer nu het IP-adres en het Subnetmasker van de pc 1 waarmee u de
configuratie van de Ethernet-adapter uitvoert. Gebruik hiervoor de volgende
adressen:
IP-adres:		
Subnetmasker:
DNS-Server:
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Om een IP-adresconflict te vermijden, moet u opletten dat u niet het vooraf
ingesteld IP-adres gebruikt van de Xesar-netwerkadapter (192.168.1.100).
(Bij een IP-adresconflict kan geen verbinding worden gemaakt.)

Wanneer u problemen heeft bij het configureren van de netwerkinstellingen,
kunt u terecht bij uw IT-systeembeheerder.

26.2

Inbedrijfstelling van een Xesar -netwerkadapter
Sluit de voeding (stroomadapter) aan op de Xesar-netwerkadapter.
U kunt aan het knipperen van de groene status-led zien of de Xesar-netwerkadapter wordt voorzien van spanning.
Verbind de Xesar-netwerkadapter met de pc waarmee u de configuratie wilt uitvoeren.
Gebruik hiervoor een RJ45 LAN-kabel en let op de klik die u hoort bij het aansluiten van de kabel.
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Roep de internetbrowser op uw pc op.
Vul in de adresregel van de browser het standaardadres van de Xesar-netwerkadapter in. Dit vindt u op de onderzijde van het apparaat en is standaard ingesteld op 192.168.1.100.

Mocht de configuratiepagina niet opengaan, controleer dan de firewall-instelling van uw pc, de IP-instellingen en of de bekabeling van de Xesar-netwerkadapter correct is aangebracht.
U komt terecht op de systeempagina van de Xesar-netwerkadapter.

26.3

Statuspagina
Op de statuspagina stelt u voor de veiligheid een wachtwoord in. Dit is optioneel
en niet absoluut nodig. De vooraf ingestelde beheerdersnaam voor het inloggen is
“admin”. Er is geen wachtwoord ingesteld.
De Product Name (naam van het apparaat) kan vrij worden geconfigureerd en
heeft geen invloed op het functioneren van het apparaat.
Het Login password (wachtwoord) regelt wie toegang heeft tot de configuratie
pagina van het apparaat.
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Standaard is geen wachtwoord ingesteld.

26.4

RS485/422
Voer in het veld “Remote Adress /URL” het IP-adres in van de pc of van de server
waarop de Xesar-software is geïnstalleerd.
Deze is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de Xesar-netwerkadapter en de Xesar-software. Het is belangrijk dat de Remote Port (standaard 9081)
identiek is met de vermelding in de Xesar Installation Manager (OCH Port).
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26.5

Network
Op de Network-pagina moeten de velden volgens de afbeelding hieronder worden
ingevuld.
Onder IP address ziet u welk IP-adres de Xesar-netwerkadapter heeft.
Let op: als u dit adres verandert en daarna op Save klikt (of met de Enter-toets bevestigt), kan de netwerkadapter alleen nog via dit adres worden
opgeroepen en geconfigureerd.

Klik na het afronden van de parameterinstellingen op Save om de configuratie
van de Xesar-netwerkadapter te voltooien.
Om de gegevens door te geven aan de Xesar-netwerkadapter drukt u op “Reboot”.
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Koppel na het herstarten (rebooten) van de netwerkadapter de Xesar-netwerkadapter los van de configuratie-pc.
Sluit de Xesar-netwerkadapter vervolgens aan op het Xesar-LAN-netwerk.
Bij de maximaal 150 mogelijke Xesar-netwerkadapters binnen een systeem moet u
ook max. 150 verschillende IP-adressen kiezen
Controleer ook de netwerkinstelling van de pc en let op welke IP-adressen binnen
uw netwerk beschikbaar zijn.
•

De Subnet mask (het subnetmasker) bepaalt welk subnetwerk in gebruik is.

•

De Remote Address/URL komt overeen met het IP-adres van de pc waarop de
Xesar-software in gebruik is. Deze is verantwoordelijk voor de communicatie
tussen de Xesar-netwerkadapter en de Xesar-software
Het is belangrijk dat de Remote Port (standaard 9081) identiek is met de ver
melding in de Xesar Installation Manager (OCH Port).
De Remote-IP (pc) en het IP address (Xesar-netwerkadapter) zijn verschillend! Ze moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden.

Configuratievoorbeeld:
IP address
192.168.1.100
Subnet mask
255.255.255.0
Device Name
Adapter1
Login password passwordadapater1
Remote IP
192.168.1.11

26.6

Resetten van een netwerkadapter
Mocht u hebben vergeten welk wachtwoord u heeft ingesteld, of mocht de Xesar-
netwerkadapter niet functioneren vanwege verkeerd ingevoerde gegevens, dan kunt
u de Xesar-netwerkadapter terugzetten naar de fabrieksinstellingen (Reset).
Sluit de voeding (netadapter) aan op de Xesar-netwerkadapter.
Houd de Reset-knop minstens 5 seconden ingedrukt.
Het wachtwoord en de instellingen worden gereset naar de fabrieksinstellingen.
Wanneer u bij een storing het resetten van de Xesar-netwerkadapter uitvoert,
controleer dan vervolgens opnieuw de Parameter-instellingen.
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Controleer hierbij in het bijzonder de Socket mode (TCP Client), Baudrate
(115200) en Port (9081 = OCH Port in de Installation Manager)!
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27

PC-installatie: offline/online modus

27.1

Installatie in offline modus
De toegang tot uw installatie wordt vrijgegeven overeenkomstig de toegangsrechten
die op de sleutels zijn gedefinieerd. De Xesar-software hoeft niet te draaien om de
installatie te kunnen gebruiken.
Als u wijzigingen in uw installatie wilt aanbrengen, moet u de Xesar-software starten
en het Xesar-dashboard oproepen.
Wijzigingen, zoals wijzigingen van toegangsrechten van personen of sleutels, wijzigingen van componenten of wijzigingen in de systeeminstellingen, kunnen alleen worden
uitgevoerd wanneer de Xesar-software draait.

27.1.1

Xesar-software starten
Klik op de knop Installation Manager
op uw desktop.
De Installation Manager wordt gestart en het startvenster wordt weergegeven.
Klik in het startvenster op de Start-knop van de gewenste installatie.
De installatie wordt gestart en de dashboard-knop wordt geactiveerd.
Wanneer de installatie wordt opgestart, wordt ook het aangesloten codeerstation
geactiveerd en is het klaar om de sleutels te programmeren. (Dit geldt alleen voor
de administrator-PC; voor client-PC's met een codeerstation is de installatie en het
gebruik van de Periphery Manager noodzakelijk.)
Klik op de geactiveerde dashboard-knop.
Dit brengt u naar de login-pagina van de installatie.
Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
Nadat u met succes bent ingelogd, kunt u de installatie beheren in overeenstemming
met uw gebruikersrechten op het Xesar-dashboard.
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27.1.2

Xesar-software afsluiten
Klik op de knop Afsluiten.
Om de Xesar-software te stoppen, sluit u eerst het systeemvenster in de browser
af door op de knop Afsluiten te klikken.
Sluit het loginvenster in de browser af.
Ga naar het startvenster van de Installation Manager.
Klik op de Stop-knop van de huidige installatie.
Als u in de instellingen van de systeemback-up “Bij het stoppen van de installatie”
hebt geselecteerd, wordt voor het stoppen deze back-up uitgevoerd.
In het startvenster van de Installation Manager kunt u een gestopte installatie herkennen aan de weergegeven Start-knop.
Er kan slechts één installatie tegelijk worden gestart en draaien.
Als er meer dan één installatie in de Installation Manager wordt beheerd, dan
worden alle Start-knoppen van de andere installaties gedeactiveerd zodra er
één installatie draait.

In offline modus worden de huidige toegangen en de huidige veiligheidstoestand van de installatie niet weergegeven op het dashboard. Deze functies
zijn alleen in de online modus van het toegangssysteem mogelijk.

27.2

Installatie in online modus
Als u uw systeem in de online modus gebruikt, is het noodzakelijk dat de Installation
Manager actief is en het systeem is opgestart.
In de online modus kunt u de huidige toegangen en de huidige veiligheidstoestand van de installatie weergeven op het dashboard. Daarvoor moet
het systeem in de online modus met XVN en minstens één online wandlezer
worden gebruikt.
Personen hebben alleen toegang tot de componenten in overeenstemming met de
toegangsrechten die op de sleutels zijn vastgelegd.
Wijzigingen, zoals wijzigingen van toegangsrechten van personen of sleutels, wijzigingen van componenten of wijzigingen in de systeeminstellingen, kunnen op elk
moment op het dashboard worden uitgevoerd wanneer de Xesar-software draait.
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27.2.1

Xesar-software starten
Klik op de knop Installation Manager
op uw desktop.
De Installation Manager wordt gestart en het startvenster wordt weergegeven.

Klik in het startvenster op de Start-knop.
De gewenste installatie wordt gestart en de dashboard-knop wordt geactiveerd.
Wanneer de installatie wordt opgestart, wordt ook het aangesloten codeerstation
geactiveerd en is het klaar om de sleutels te programmeren. (Dit geldt alleen voor
de administrator-PC; voor client-PC's met een codeerstation is de installatie en het
gebruik van de Periphery Manager noodzakelijk.)
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Klik op de geactiveerde dashboard-knop.
Dit brengt u naar de login-pagina van de installatie.

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
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Nadat u met succes bent ingelogd, kunt u de installatie beheren in overeenstemming
met uw gebruikersrechten op het installatiedashboard.

27.2.2

Xesar-software afsluiten
Klik op de knop Afsluiten
.
Om de Xesar-software te stoppen, sluit u eerst het systeemvenster in de browser
af door op de knop Afsluiten te klikken.
Sluit het loginvenster in de browser af.
Ga naar het startvenster van de Installation Manager.
Klik op de Stop-knop van de huidige installatie.

Als u in de instellingen van de systeemback-up “Bij het stoppen van de installatie”
hebt geselecteerd, wordt voor het stoppen deze update uitgevoerd.
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In het startvenster van de Installation Manager kunt u een gestopte installatie herkennen aan de weergegeven Start-knop.
Er kan slechts één installatie tegelijk worden gestart en draaien.
Als er meer dan één installatie in de Installation Manager wordt beheerd, dan
worden alle Start-knoppen van de andere installaties gedeactiveerd zodra er
één installatie draait.

In offline modus worden de huidige toegangen en de huidige veiligheidstoestand van de installatie niet weergegeven op het dashboard. Deze functies
zijn alleen in de online modus van het toegangssysteem mogelijk.

27.3

PC-installatie voor gebruik op meerdere
plaatsen
PC-installaties kunnen ook voor gebruik op meerdere plaatsen worden beheerd. Hiervoor moeten de client-PC's zich in hetzelfde netwerk bevinden als de administrator-PC
(PC met geïnstalleerde Xesar-software) en via het IP-adres en de poort verbinding
maken met de administrator-PC. Na een geslaagde login kunnen de client-pc's de
installatie beheren en bedienen.
Een extern codeerstations is vereist om sleutels op een client-pc te beheren. Om het
codeerstation te bedienen, moet de Periphery Manager geïnstalleerd, opgestart en
geactiveerd worden in het gebruikte browservenster.
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28

Xesar korte handleiding

28.1

Persoon toevoegen
Er komt een nieuwe medewerker bij uw bedrijf werken:

Selecteer de tegel Personen.
Klik op het plussymbool.
Verplichte velden* moeten worden ingevuld (voor- en achternaam).
Voer een ID in (bijv. personeelsnummer).
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Optionele comfortfuncties:
• Duur van de vrijgave:
Kort/lang (bijv. voor personen met een beperking)
• Protocollering:
Niet opslaan/opslaan voor beperkte tijd/opslaan zonder tijdslimiet
• Indien gewenst kunnen reeds gedefinieerde toegangsrechten (autorisatieprofielen)
worden overgenomen voor nieuw aangemaakte personen.
• Individuele toegangsrechten worden op een later moment toegekend bij de sleutel.

Indien nodig kunt u meerdere sleutels aan één persoon toewijzen.
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28.2

Sleutel verstrekken
Om een nieuwe sleutel uit te geven, plaatst u deze op het codeerstation. Er gaat een
pop-upvenster open. U kunt optioneel een identificatienummer (ID) toekennen.

Sleutels hoeven niet noodzakelijk aan een persoon te worden toegewezen.
Dat is ideaal voor toegang door externe bedrijven met wisselend personeel.

XESAR 3.1

280 / 289

Optioneel:Kies een persoon bij de sleutel.
Kies een toegangsprofiel.
Als u de toegangsperiode wilt beperken, wijzigt u de start en het einde van
het toegangsrecht van de sleutel.
Optioneel:Bepaal individuele toegang tot bepaalde montageplaatsen, bijv. garderobekast.
Verstrek de sleutel.
Er wordt een uitgifteprotocol opgesteld met de gegevens op het moment van de
uitgifte.
Print het uitgifteprotocol uit en laat de toegewezen persoon de overdracht van de
sleutel bevestigen.
De intrekking van de sleutel kan op het uitgifteprotocol worden bevestigd.
Indien nodig kunt u meerdere sleutels aan één persoon toewijzen.

Als u het betalingsmodel aantal KeyCredits gebruikt, klikt u op de knop
Afschrijven
om de wijziging van de toegangsrechten te bevestigen.
Bij het betalingsconcept KeyCredit Xesar Lifetimes zijn nieuwe sleutels en
wijzigingen van toegangsrechten inbegrepen.
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28.3

Toegangsprofielen wijzigen, toevoegen of
wissen
Een medewerker gaat naar een andere afdeling en heeft het bijbehorende toegangsprofiel nodig:

Klik op de dashboard-tegel Sleutels:
Toegangsprofielen en individuele toegangsrechten voor sleutels kunnen onder de
dashboard-tegel “Sleutels” in de betreffende detailweergave geselecteerd en gewijzigd worden.
Plaats na de wijziging de sleutel op het codeerstation om de sleutel te updaten.

Toegangsprofielen en individuele toegangsrechten kunnen ook direct worden geselecteerd of gewijzigd door de sleutel op het codeerstation in het weergegeven
venster te plaatsen.
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Specifiek geval: Brandweer en algemene hoofdsleutel
Indien nodig kan een sleutel worden toegewezen aan een autorisatieprofiel algemene
hoofdsleutel of brandweer.
Een sleutel met autorisatieprofiel brandweer heeft voor onbepaalde tijd
toegang tot elke deur van uw installatie.
Een sleutel met autorisatieprofiel algemene hoofdsleutel heeft toegang
tot elke deur van uw installatie en kan in de geldigheidsduur worden begrensd. Na afloop van de geldigheidsduur moet de sleutel opnieuw worden
geactualiseerd.

Bewaar sleutels met het toegangsrecht brandweer of algemene hoofdsleutel
zeer veilig en zorgvuldig.
Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp “Toegangsprofielen” vindt u in de
handleiding van de Xesar-installatie.
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28.4

Tijdsprofielen wijzigen
Een persoon krijgt op gewijzigde tijden toegangsrechten.
De openingstijden van het verkooppunt zijn gewijzigd.
Tijdprofiel

Tijdvenster voor de toegang wijzigen
Als de arbeidstijd van een persoon of een groep personen verandert, moeten de
tijdvensters voor de toegang van de persoon of groep personen worden gewijzigd.
Tijdprofiel voor Office mode

Een component moet op een bepaalde tijd overschakelen naar de toestand “permanent geopend” en op een bepaalde tijd weer sluiten.
Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp “Tijdprofielen” vindt u in de handleiding van de Xesar-installatie.
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28.5

Sleutel intrekken
Een sleutel intrekken en later opnieuw in de installatie gebruiken, bijv. bij beëindiging
van het dienstverband van een medewerker.

Leg de sleutel op het codeerstation.
Selecteer Intrekken.
Na het intrekken kan de sleutel uitsluitend in deze installatie opnieuw worden gebruikt en wordt deze als nieuwe sleutel weergegeven zodra deze opnieuw op het
codeerstation wordt gelegd.
Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp “Sleutel intrekken” vindt u in de
handleiding van de Xesar-installatie.
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28.6

Sleutel blokkeren
Een sleutel is verloren of gestolen.
Om de installatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, moet de sleutel worden
geblokkeerd.

28.6.1

Sleutel blokkeren
Selecteer de tegel Sleutel.
Selecteer de te blokkeren sleutel en klik op Blokkeren.
De Xesar-software genereert een blacklist en onderhoudstaken voor alle componenten
van de montageplaatsen die gevaar lopen.
Synchroniseer de Xesar-tablet en voer de onderhoudstaken op de componenten
uit.
Een andere mogelijkheid is dat de blacklist via sleutels aan de componenten
wordt doorgegeven.
Delete-key-functie - op gesynchroniseerde Xesar-componenten, met de huidige
blacklist wordt de geblokkeerde sleutel definitief gedeactiveerd.

XESAR 3.1

286 / 289

28.6.2

Rechten wissen
De rechten van een bestaande sleutel kunnen worden ingetrokken.
•
•
•
•

De rechten op de sleutel worden gewist.
Er worden geen vermelding in de blacklist en geen onderhoudstaken aangemaakt.
De sleutel blijft aan de persoon toegewezen.
Er kunnen nieuwe rechten worden toegekend.
Sleutel actualiseren
Voor het actualiseren moet de sleutel bij de online wandlezer worden gehouden of
op het codeerstation worden gelegd.

Een gedetailleerde beschrijving van het onderwerp “Sleutel blokkeren” vindt u in de
handleiding van de Xesar-installatie.
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28.7

Vervangende sleutel uitreiken
De sleutel is thuis vergeten – er wordt een vervangende sleutel gemaakt.

Leg een nieuwe sleutel op het codeerstation.
Kies in het dropdown-veld “Persoon” de persoon uit waarvoor een vervangende
sleutel moet worden verstrekt.
Selecteer in het keuzemenu “Sleutel” de te vervangen sleutel.
Klik op Vervangende sleutel verstrekken.
De vervangende sleutel heeft nu voor de ingestelde toegangsduur de rechten van de
originele sleutel.
De toegangsduur voor vervangende sleutels kan onder de tegel Instellingen in
de Xesar-software worden ingesteld.
Denk eraan dat ook de originele sleutel nog steeds geldig is.

Voor hulp en meer informatie kunt u contact opnemen met uw EVVA-partner
of het technische bureau van EVVA.
Een gedetailleerde beschrijving van de procedure “Vervangende sleutel verstrekken”
vindt u in de handleiding van de Xesar-installatie.
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