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1 Wprowadzenie

Niniejszy podręcznik systemu zawiera informacje na temat obsługi oprogramowania 
Xesar oraz komponentów systemowych systemu Xesar.

Produkty / systemy opisane w podręczniku systemu Xesar mogą być obsługiwane 
tylko przez osoby, które są wykwalifikowane do danego typu zadań. Wykwalifikowany 
personel na podstawie posiadanych wiadomości i umiejętności jest w stanie rozpoznać 
niebezpieczeństwa powstające w wyniku obsługi tych produktów/systemów, a także 
unikać możliwych zagrożeń.

1.1 Ogólne wskazówki prawne

EVVA zawiera umowę o korzystanie z systemu Xesar na bazie swoich Ogólnych Wa-
runków Handlowych (EVVA-AGB) oraz Ogólnych Warunków Licencyjnych (EVVA-ALB) 
w odniesieniu do oprogramowania dla produktu.

Dokumenty EVVA-AGB i EVVA-ALB można pobrać pod adresem:

 https://www.evva.com/pl-pl/dane-teleadresowe/ 

Należy pamiętać, że korzystanie z Xesar może pociągać za sobą prawne, w 
szczególności związane z ochroną danych, obowiązki w zakresie zatwierdza-
nia, powiadamiania i rejestracji (np. w przypadku tworzenia systemu sieci 
informacyjnej), jak również, w przypadku stosowania w przedsiębiorstwach 
- wywoływać prawa pracowników do współdecydowania. Za zgodne z prawem 
zastosowanie produktu odpowiada użytkownik. 

Powyższe informacje muszą być przestrzegane zgodnie z odpowiedzialnością 
cywilną producenta za jego produkty zdefiniowaną w austriackiej ustawie 
o odpowiedzialności cywilnej za produkty wadliwe i muszą być przekazane 
użytkownikom. Niestosowanie się do niniejszej instrukcji zwalnia firmę EVVA 
z odpowiedzialności cywilnej. 

Niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie oraz naprawy lub modyfikacje nie zatwier-
dzone przez EVVA oraz niefachowo wykonany serwis mogą powodować zakłócenia 
funkcjonowania i dlatego należy się od nich powstrzymać. Zmiany, które nie zostały 
jednoznacznie dopuszczone przez firmę EVVA, powodują utratę wszelkich uprawnień 
wynikających z odpowiedzialności cywilnej, gwarancyjnej i uzgodnionych osobno rosz-
czeń gwarancyjnych.

https://www.evva.com/pl-pl/dane-teleadresowe/
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Komponenty systemu należy trzymać z dala od małych dzieci i zwierząt 
 domowych. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia przez niewielkie części, 
które mogą zostać połknięte.

Architektom i instytucjom doradczym EVVA udostępnia wszystkie nie-
zbędne informacje o produktach, aby umożliwić im spełnienie obowiązków 
informowania i instruowania zgodnie z austriacką ustawą o odpowiedzialności 
cywilnej za produkty wadliwe.

Wykwalifikowani sprzedawcy i wykonawcy muszą przestrzegać wszystkich 
wskazówek zawartych w dokumentacjach EVVA oraz w razie potrzeby przeka-
zywać je klientom.

Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w katalogu produktów EVVA:

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

1.2 Wsparcie firmy EVVA

System AirKey to dopracowany i sprawdzony system zamknięć. Jeśli potrzebujesz 
 dodatkowego wsparcia, zwróć się bezpośrednio do swojego partnera EVVA.

Listę certyfikowanych partnerów EVVA można znaleźć tutaj:

 https://www.evva.com/pl-pl/wyszukaj-sprzedawce/ 

Należy aktywować opcję filtrowania „Partnerzy programu Elektronka”, aby wyszukać 
partnerów EVVA, którzy dystrybuują elektroniczne systemy zamknięć EVVA i dyspo-
nują fachową wiedzą.

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

Ogólne informacje o systemie Xesar można znaleźć tutaj:

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

https://www.evva.com/pl-pl/xesar
https://www.evva.com/pl-pl/wyszukaj-sprzedawce/
https://www.evva.com/at-de/service/downloads/
http://support.evva.at/xesar/pl/
https://www.evva.com/pl-pl/xesar
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1.3 Objaśnienie symboli

W podręczniku systemowym stosuje się wymienione znaki dla lepszego obrazowania:

Symbol Znaczenie

Uwaga: ryzyko szkody materialnej, jeśli nie będą przestrzegane od-
powiednie środki ostrożności.

Wskazówki i dodatkowe informacje

Porady i rekomendacje

Unikanie błędów i komunikaty o błędach

Opcje

Linki

Krok w instrukcjach roboczych
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1.4 Objaśnienie symboli w oprogramowaniu Xesar

W oprogramowaniu Xesar, Menedżerze instalacji i Menedżerze urządzeń peryferyjnych 
stosowane są następujące znaki:

1.4.1 Ogólnie

# Stan Symbol Objaśnienie

1 Potwierdź / zapisz Potwierdzenie lub zapis danych

2 Dodaj Dodawanie np. nowej osoby lub punktu 
 instalacji

3 Odrzuć wpis Odrzucenie wpisu

4 Usuń Usuwanie np. instalacji, profilu czasowego 
lub punktu instalacji

5 Edytuj Edycja instalacji (Menedżer instalacji)

6 Uruchom aplikację Uruchomienie systemu (Menedżer instalacji 
systemu Xesar) lub nawiązanie połączenia 
między stacją kodującą a oprogramowaniem 
Xesar (Menedżer urządzeń peryferyjnych 
 Xesar)

7 Zatrzymaj aplikację Zatrzymanie instalacji (Menedżer instalacji) 
lub zatrzymanie połączenia między stacją ko-
dującą a oprogramowaniem Xesar (Menedżer 
urządzeń peryferyjnych)

8 Pobierz Pobieranie np. informacji o pomocy 
 tech nicznej

9 Dalej Przejście do następnego wpisu

10 Ładuj / przenieś Ładowanie karty administratora

11 Filtruj Wyświetlanie ustawień filtra dostępnych dla 
danej funkcji

12 Aktualizuj / Połącz Na panelu sterowania Xesar, w back-endzie, 
zostanie wykonane zadanie
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# Stan Symbol Objaśnienie

13 Nie zaktualizowano / czekanie 
na aktualizację / pobieranie 
aktualizacji

Dostępna jest aktualizacja i można ją pobrać

14 Poszukiwanie Szukanie specjalnego wpisu dotyczącego 
zdarzenia

15 Rozwiń Rozszerzenie pola widzenia

16 Zwiń Zredukowanie pole widzenia

17 Idź do Otwieranie okna przeglądarki oprogramowa-
nia Xesar

18 Protokół systemowy Wskazuje wszystkie czynności, które zostały 
przeprowadzone w oprogramowaniu Xesar 
przez użytkowników i przez system.

19 Filtrowanie wg stref Wskazuje wszystkie obszary, do których 
dana osoba ma uprawnienia dostępu.

20 Filtrowanie wg punktu insta-
lacji

Wskazuje wszystkie punkty instalacji, do któ-
rych dana osoba ma uprawnienia dostępu.

21 Filtrowanie wg nośników do-
stępowych

Wskazuje wszystkie nośniki dostępowe, które 
są przyporządkowane danej osobie

22 Filtrowanie według osób Filtrowanie według osób

23 Mój profil Edycja profilu użytkownika:  
Dodawanie opisu i zmiana hasła osobistego

24 Wyświetlany język Zmiana ustawień językowych

25 Wskaźnik liczby KeyCredits Wskaźnik KeyCredits do wyksięgowania 
(np. wskutek zmiany uprawnień lub wydania 
nowych nośników identyfikacji)

26 Wskaźnik KeyCredit Lifetime Wyświetlany, gdy został wykorzystany 
 KeyCredit Lifetime

27 Protokół zdarzeń Wskaźnik zdarzeń, np. dla jednej osoby 
( wyświetlane są filtrowane dla danej osoby 
zdarzenia dostępowe)

28 Teksty pomocy

 

Wyświetlanie tekstów pomocy
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# Stan Symbol Objaśnienie

29 Eksport list

 

Eksport wyświetlonej listy jako pliku csv lub 
xls

30 Ustawienia widoku list Dopasowanie widoku listy (pod względem 
wyboru kolumn, liczby wierszy na stronę, 
 zapisu i resetowania ustawień)

31 Przycisk Backup W menedżerze instalacji tworzona jest kopia 
zapasowa danych systemu

32 Wyloguj Zakończ sesję

33 Bateria w pełni naładowana Bateria jest całkowicie naładowana

34 Ostrzeżenie o stanie baterii Bateria jest rozładowana; należy jak 
 najszybciej wymienić baterie

35 Komponent z interfejsem ka-
blowym

Komponenty dostępowe, które mogą być 
synchronizowane tylko za pośrednictwem 
 połączenia kablowego z tabletem

36 Komponent z bezprzewodo-
wym interfejsem BLE; BLE jest 
aktywny

Komponenty dostępowe, które można syn-
chronizować z tabletem za pomocą bezprze-
wodowego połączenia BLE i kabla; funkcja 
BLE komponentu dostępu jest aktywna

37 Komponent z bezprzewodo-
wym interfejsem BLE; funkcja 
BLE jest wyłączona

Komponenty dostępu, które można synchro-
nizować z tabletem za pomocą kabla BLE i 
bezprzewodowego połączenia BLE; funkcja 
BLE komponentu jest nieaktywna

38 Ostrzeżenie Są jeszcze niezabezpieczone miejsca instala-
cji
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1.4.2 Stany nośników dostępu

# Stan Wizualizacja Objaśnienie

1 Niepewnie zablokowany nośnik 
identyfikacji  

Nośnik identyfikacji jest zablokowany. Są 
jeszcze niezabezpieczone miejsca insta-
lacji. Za pomocą tabletu lub zaktualizo-
wanego nośnika dostępu należy przenieść 
czarną listę do niezabezpieczonych miejsc 
instalacji.

2 Bezpiecznie zablokowany no-
śnik identyfikacji

Nośnik identyfikacji jest zablokowany. 
Brak niepewnych punktów instalacji. 
 Instalacja jest bezpieczna.

3 Nieuprawniony nośnik identy-
fikacji

Nośnik identyfikacji nie ma uprawnienia. 
Powód: np. został przekroczony okres 
uprawnienia.

4 Aktualnie ważny Nośnik identyfikacji jest ważny i może być 
używany zgodnie z profilem uprawnień.

5 Aktualnie nieważny Nośnik identyfikacji jest aktualnie 
 nieważny.

6 Aktualnie ważny nośnik iden-
tyfikacji podczas aktualizacji 
stanie się nieważnym nośni-
kiem identyfikacji

Nośnik identyfikacji jest aktualnie ważny.  
Jednak po aktualizacji za pomocą czytnika 
naściennego online lub stacji kodującej 
utraci tę ważność.

7 Aktualnie nieważny nośnik 
identyfikacji podczas aktuali-
zacji staje się ważnym nośni-
kiem identyfikacji

Nośnik identyfikacji jest aktualnie 
 nieważny.  
Jednak po aktualizacji za pomocą czytnika 
naściennego online lub stacji kodującej 
będzie on ważny.

8 Aktualnie nieważny nośnik 
identyfikacji z wprowadzonym 
przedziałem okresu ważności 
w przyszłości

Nośnik identyfikacji jest aktualnie nie-
ważny. Jednak po aktualizacji za pomocą 
czytnika naściennego online lub stacji 
 kodującej będzie on ważny.

9 Bezpiecznie zablokowany 
 nośnik identyfikacji

Nośnik identyfikacji został dezaktywo-
wany, nie istnieją niepewne  miejsca 
 instalacji i kalendarz nie ma już 
 zna czenia.
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2 Sprzęt i montaż

Sprawdź, czy wybrany produkt Xesar nadaje się do przewidzianego zastosowania, 
uwzględniając wskazówki podane w poniższej specyfikacji.

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

Schemat systemu (ilustracja poglądowa)

2.1 Komponenty kontroli dostępu

Wszechstronność systemu Xesar przekłada się na szeroki wybór komponentów, np. 
różne formy okuć, klamek, wkładek (m.in. wkładki hybrydowe i dźwigniowe), czytni-
ków naściennych i kłódek.

 

Okucie  

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Klamka

 

Wkładka  

Kłódka

 

Czytnik 
 naścienny

Komponenty kontroli dostępu generacji G2.0 mają niebieski lub  zielony 
znacznik pod logo EVVA (osłona wtyczki). Posiadają tylko jedno złącze 
 wtykowe do synchronizacji za pomocą tabletu.

Komponenty kontroli dostępu generacji G2.1 można rozpoznać po żółtym 
znaczniku pod logo EVVA (osłona wtyczki).  
Posiadają one interfejsy bezprzewodowe i wtykowe, które służą do aktualiza-
cji za pomocą tabletu. Interfejs bezprzewodowy można stosować w systemie 
Xesar od wersji 3.1 i w tablecie od wersji Ares BLE 4.2. 
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W komponentach kontroli dostępu z zasilaniem bateryjnym złącze wtykowe może być 
w razie potrzeby wykorzystane także do zasilania awaryjnego. 

Od wersji Xesar 3.1 komponenty kontroli dostępu generacji G2.1 można synchronizo-
wać i serwisować za pomocą tabletu Ares BLE 4.2, oprócz interfejsu przewodowego, 
także poprzez interfejs bezprzewodowy BLE.  
Wszystkie zadania związane z synchronizacją i konserwacją, takie jak: zmiany konfi-
guracji, synchronizacja danych zdarzeń lub aktualizacja oprogramowania (firmware), 
można wykonać na wszystkich znajdujących się w zasięgu komponentach kontroli 
 dostępu po pomyślnym połączeniu.  
Patrz też: Rozdział „Wykonywanie zadań serwisowych za pomocą tabletu”.

NIE używaj ostrych przedmiotów do otwierania osłony wtyczki!

 Naciśnij lekko literę E w napisie EVVA. 
 Napis EVVA jest osłoną wtyczki.

Po użyciu ponownie zamknij osłonę wtyczki, aby zabezpieczyć złącze wtykowe 
przed kurzem i wilgocią!

Baterie należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Bezpośrednie źródło 
 wysokiej temperatury może uszkodzić baterie. Dlatego urządzeń zasilanych bateriami 
nie należy wystawiać na działanie źródeł wysokiej temperatury. 

Baterie zawierają szkodliwe substancje chemiczne i dlatego utylizację należy wykony-
wać w sposób fachowy, przy uwzględnieniu krajowych przepisów. 

2.1.1 Okucie

• Komponent kontroli dostępu z zasilaniem bateryjnym
• Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne
• Można stosować w powszechnie dostępnych drzwiach z pełnymi skrzydłami i z 

 ramami aluminiowymi, w zakresie kątowym klamki do 40°, w samoryglujących się 
zamkach w drzwiach ewakuacyjnych według normy EN 179/EN 1125, w drzwiach 
przeciwogniowych, a także – w odpowiedniej wersji wykonania – w drzwiach 
 antypanicznych i ewakuacyjnych z uchwytami drążkowymi i drążkami naciskowymi 
według normy EN 1125.

Uwzględnij dostarczone opisy bezpieczeństwa, zawierające dodatkowo  ważne 
informacje na temat montażu, użytkowania i konserwacji komponentów 
 kontroli dostępu.

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

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Na obszarze zewnętrznym lub zagrożonym wilgocią należy stosować przewi-
dziane do tego celu, dołączone do produktu uszczelki.

W przypadku montażu drzwi przeciwpożarowych należy zwrócić uwagę na 
certyfikaty i   wymagania producentów drzwi.

 

Okucie (ilustracja poglądowa)

 Sygnalizacja optyczna
 Czytnik
 Złącze wtykowe (logo EVVA) 

Kolorowy znacznik (BLE lub „trójząb”) pod logo EVVA
 Klamka

Czujnik czytnika znajduje się po zewnętrznej stronie okucia, między złączem wtyko-
wym a sygnalizacją optyczną (LED). 

Okucie sygnalizuje zdarzenia dźwiękowo i optycznie. 
Należy zwrócić uwagę na listę różnych sygnałów dżwiękowych i optycznych, która 
znajduje się w Rozdziale „Sygnalizacja zdarzeń”.

Okucie jest wyposażone w funkcję stałego otwarcia. Uwzględnij przy tym wskazówki 
dotyczące funkcji stałego otwarcia.

Zasada działania

Klamka zewnętrzna jest standardowo wysprzęglona, w razie naciśnięcia klamki ze-
wnętrznej pozycja rygla nie zmienia się. 

Przyłożenie uprawnionego nośnika dostępu do czytnika powoduje mechaniczne sprzę-
żenie klamki zewnętrznej na 5 sekund. Jeżeli w tym czasie nastąpi naciśnięcie klamki 
zewnętrznej, zapadka lub rygiel – zależnie od typu zamka – zostaną cofnięte.
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Klamka wewnętrzna jest zawsze sprzężona i można ją naciskać w dowolnym momen-
cie. W tym przypadku po naciśnięciu rygiel jest zawsze cofany.

Pamięć zdarzeń

W pamięci zdarzeń może być zapisane do 1000 zdarzeń. Gdy pamięć zdarzeń jest 
 pełna, nadpisywane są wpisy dotyczące najstarszych zdarzeń.

Regularnie synchronizuj zdarzenia! 
Zapobiegnie to nadpisywaniu zaprotokołowanych zdarzeń.

Informacje o dalszych specyfikacjach znajdziesz w karcie danych.

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

Wymiana baterii

Za późno wymieniona bateria może spowodować awarię okucia!

Przy rozładowanej baterii okucie można uruchomić tylko za pomocą zasilacza 
awaryjnego (wyposażenie opcjonalne) i nośnika z uprawnieniem klucza gene-
ralnego lub Straży Pożarnej.

Jeżeli na komponencie kontroli dostępu jest wskazanie „Słaba bateria”, należy ją jak 
najszybciej wymienić. (patrz również: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”). Po pierw-
szym wyświetleniu sygnału „Słaba bateria” możliwe jest wykonanie maksymalnie 
1000 otwarć w okresie 4 tygodni. Liczba otwarć zależy od temperatury pomieszczenia 
i może być odpowiednio mniejsza. 

Wymiana baterii może być wykonywana tylko przez przeszkolonego 
 specjalistę!

Schowek na baterie znajduje się u góry osłony wewnętrznej. 
Do wymiany potrzebne są trzy baterie (typu AAA) i wkrętak Torx T8.

Zawsze wymieniaj wszystkie 3 baterie (typu AAA). Listę rekomendowanych modeli 
baterii otrzymasz na życzenie w lokalnym sklepie specjalistycznym. 

Nie wolno używać akumulatorków!

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Jeżeli wymiana baterii – przerwa w zasilaniu – trwa dłużej niż jedną minutę, 
konieczna jest synchronizacja okucia za pomocą tabletu!

Analogicznie odbywa się wymiana baterii okucia do drzwi antypanicznych. 
(Inny jest tylko wygląd okucia wewnętrznego.)

Aby wymienić baterie, wykonaj następujące czynności.

 Odkręć szyld wewnętrzny. 
Wkrętakiem Torx T8 poluzuj śrubę na spodzie okucia. Obracaj śrubę dalej w kie-
runku ruchu wskazówek zegara, aż będzie możliwe zdjęcie szyldu wewnętrznego.

 Zdejmij szyld wewnętrzny. 
Chwycić szyld wewnętrzny za spód i ściągnij ostrożnie z blachy mocującej. 
 Przeciągnij szyld wewnętrzny przez klamkę. Uważaj, aby nie zadrapać klamki. 
(Alternatywnie klamkę wewnętrzną można zdjąć przed przystąpieniem do wymia-
ny baterii.)

 Wymień wszystkie baterie. Zwróć uwagę na prawidłowe położenie baterii!

Prawidłowo wymieniona bateria jest sygnalizowana komunikatem „Bateria 
włożona” i następuje  „Ponowne uruchomienie komponentu”! 
Patrz rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”.

 Ponownie załóż szyld wewnętrzny na blachę mocującą.
 Wsuń szyld wewnętrzny przez klamkę.
 Wkrętakiem Torx T8 dokręć śrubę na spodzie okucia.
 Po pomyślnej wymianie baterii należy zsynchronizować komponent za pomocą 

tabletu i oprogramowania Xesar. Dzięki temu informacja o nowym stanie baterii 
zostanie przesłana do oprogramowania Xesar.

2.1.2 Klamka

• Komponent kontroli dostępu z zasilaniem bateryjnym
• Użycie wewnątrz budynku
• Klamka nadaje się do drzwi z pełnymi skrzydłami z typowymi zamkami do drzwi z 

pełnymi skrzydłami z kątem klamki do 40°, drzwi ewakuacyjnych wg EN 179, drzwi 
przeciwpożarowych i drzwi szklanych w połączeniu z odpowiednim zamkiem do 
drzwi szklanych.

• Z uwagi na przestrzeganie odnośnych norm dotyczących zamków i zakres kątowy 
klamki do 40°, klamka Xesar jest kompatybilna z wieloma europejskimi zamkami.
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Uwzględnij dostarczone opisy bezpieczeństwa, zawierające dodatkowo ważne 
informacje na temat montażu, użytkowania i konserwacji komponentów kon-
troli dostępu.

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

W przypadku montażu drzwi przeciwpożarowych należy zwrócić uwagę na 
certyfikaty i   wymagania producentów drzwi.

 

Klamka (ilustracja poglądowa)

 Sygnalizacja optyczna
 Czytnik
 Złącze wtykowe (logo EVVA) 

Kolorowy znacznik (BLE lub „trójząb”) pod logo EVVA
 Klamka ze schowkiem na baterie

Czujnik czytnika znajduje się po zewnętrznej stronie klamki, między złączem wtyko-
wym a sygnalizacją optyczną (LED). 

Klamka sygnalizuje zdarzenia dżwiękowo i optycznie.

Uwzględnij listę różnych sygnałów dźwiękowych i optycznych w Rozdziale „Sygnaliza-
cja zdarzeń”. 

Klamka jest wyposażona w funkcję stałego otwarcia. Uwzględnij przy tym wskazówki 
dotyczące funkcji stałego otwarcia.

Zasada działania

Klamka zewnętrzna jest standardowo wysprzęglona, w razie naciśnięcia klamki 
 zewnętrznej pozycja rygla nie zmienia się. 

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Przyłożenie uprawnionego nośnika dostępu do czytnika powoduje mechaniczne sprzę-
żenie klamki zewnętrznej na 5 sekund. Jeżeli w tym czasie nastąpi naciśnięcie klamki 
zewnętrznej, zapadka lub rygiel – zależnie od typu zamka – zostaną cofnięte.

Klamka wewnętrzna jest zawsze sprzężona i można ją naciskać w dowolnym momen-
cie. W tym przypadku po naciśnięciu rygiel jest zawsze cofany.

Pamięć zdarzeń

W pamięci zdarzeń może być zapisane do 1000 zdarzeń. Gdy pamięć zdarzeń jest 
 pełna, nadpisywane są wpisy dotyczące najstarszych zdarzeń.

Regularnie synchronizuj zdarzenia! 
Zapobiegnie to nadpisywaniu zaprotokołowanych zdarzeń.

Informacje o dalszych specyfikacjach znajdziesz w karcie danych.

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

Wymiana baterii

Za późno wymieniona bateria może spowodować awarię klamki!

Przy rozładowanej baterii klamkę można uruchomić tylko za pomocą zasila-
cza awaryjnego (wyposażenie opcjonalne) i nośnika z uprawnieniem klucza 
generalnego lub Straży Pożarnej.

Jeżeli zostanie wyświetlony sygnał „Słaba bateria”, należy ją jak najszybciej wymie-
nić. (Po pierwszym wyświetleniu sygnału „Słaba bateria” możliwe jest wykonanie 
maksymalnie 1000 otwarć w okresie 4 tygodni. Liczba otwarć zależy od temperatury 
pomieszczenia i może być odpowiednio mniejsza.)

Uwzględnij listę różnych sygnałów dźwiękowych i optycznych w Rozdziale „Sygnaliza-
cja zdarzeń”.

Wymiana baterii może być wykonywana tylko przez przeszkolonego 
 specjalistę!

Schowek na baterie znajduje się na zewnątrz klamki. 
Do wymiany potrzebna jest jedna bateria (typu CR123A) i klucz imbusowy 2,5.

Listę rekomendowanych modeli baterii otrzymasz na życzenie w lokalnym sklepie 
 specjalistycznym. 

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Nie wolno używać akumulatorków!

Jeżeli wymiana baterii (przerwa w zasilaniu) trwa dłużej niż jedną minutę, 
konieczna jest synchronizacja klamki za pomocą tabletu!

Aby wymienić baterie, wykonaj następujące czynności.

 Zdejmij klamkę zewnętrzną. 
Kluczem imbusowym wykręcaj śrubę mocującą w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aż będzie można zdjąć klamkę. Zwróć uwagę, aby śruba 
mocująca została wykręcona tylko na tyle, na ile jest to konieczne.

 Wymień baterię. Zwróć uwagę, aby bateria została założona w prawidłowym 
położeniu!

Prawidłowa wymiana baterii jest sygnalizowana komunikatem „Bateria 
 włożona” i następuje „Ponowne uruchomienie komponentu”! 
Uwzględnij listę różnych sygnałów dźwiękowych i optycznych w rozdziale 
„ Sygnalizacja zdarzeń”.

 Ponownie załóż klamkę zewnętrzną. 
Za pomocą klucza imbusowego wkręć śrubę mocującą w kierunku przeciwnym 
do ruchu wskazówek zegara, aby zamocować klamę. Zwróć uwagę, aby śruba 
 mocująca została wykręcona tylko na tyle, na ile jest to konieczne.

 Po pomyślnej wymianie baterii należy zsynchronizować komponent za pomocą 
tabletu i oprogramowania Xesar. Dzięki temu informacja o nowym stanie baterii 
zostanie przesłana do oprogramowania Xesar.

2.1.3 Wkładki

• Komponent kontroli dostępu z zasilaniem bateryjnym
• Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne
• Nadaje się do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych
• W wersji standardowej wkładka jest już wyposażona w liczne zabezpieczenia przed 

manipulacją. 
• Wkładka jest dostępna jako półwkładka lub wkładka podwójna, z jednostronnym 

lub obustronnym stałym otwarciem elektronicznym.
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Uwzględnij dostarczone opisy bezpieczeństwa, zawierające dodatkowo ważne 
informacje na temat montażu, użytkowania i konserwacji komponentów kon-
troli dostępu.

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

W przypadku montażu drzwi przeciwpożarowych należy zwrócić uwagę na 
certyfikaty i   wymagania producentów drzwi.

   

Wkładka (ilustracja poglądowa)

 Sygnalizacja optyczna
 Czytnik
 Złącze wtykowe (logo EVVA) 

Kolorowy znacznik (BLE lub „trójząb”) pod logo EVVA

Czujnik czytnika znajduje się w głowicy z tworzywa sztucznego we wkładce, między 
złączem wtykowym a sygnalizacją optyczną (LED). 

Wkładka sygnalizuje zdarzenia dźwiękowe i optycznie. 
Należy zwrócić uwagę na listę różnych sygnałów dżwiękowych i optycznych w 
 Rozdziale „Sygnalizacja zdarzeń”.

Wkładka jest wyposażona w funkcję stałego otwarcia. Uwzględnij przy tym wskazówki 
dotyczące funkcji stałego otwarcia.

Zasada działania

Elektroniczna gałka zewnętrzna wkładki jest standardowo wysprzęglona, po przekrę-
ceniu gałki zewnętrznej zabierak pozostaje wysprzęglony, a gałka zewnętrzna obraca 
się bez przesuwania zabieraka. 

We wkładkach z jednostronnym zwolnieniem elektronicznym mechaniczna strona 
 wewnętrzna pozostaje zawsze sprzęglona i może być w każdej chwili użyta. 

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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We wkładkach z obustronnym zwolnieniem elektronicznym gałka wewnętrzna zacho-
wuje się analogicznie do elektronicznej gałki zewnętrznej.

Przyłożenie uprawnionego nośnika dostępu do czytnika powoduje mechaniczne sprzę-
żenie gałki zewnętrznej na 5 sekund. Zabierak wkładki obraca się razem z gałką 
 zewnętrzną.

Po zamknięciu drzwi NIE są automatycznie ryglowane.  
Ryglowanie drzwi należy wykonać ręcznie lub za pomocą odpowiedniego 
 dodatkowego urządzenia.

Ruch obrotowy gałki może być niekiedy utrudniony ze względu na tarcie uszczelki o 
okucie lub o rozetę wkładki. W takim przypadku istnieje możliwość wyjęcia uszczelki 
w obszarach wewnętrznych.

Wkładka jest standardowo wyposażona w hamulec rotacyjny. Wkładka z funkcją 
 wolnego biegu (FZG) i funkcją antypaniczną (FAP) ze względów technicznych nie ma 
hamulca rotacyjnego.

Zwróć uwagę na prawidłowe położenie montażowe hamulca rotacyjnego, aby 
w czasie normalnej pracy nie wystąpiły błędy funkcji.  
Nieprawidłowe działanie w niedozwolonym położeniu montażowym nie jest 
wadą fabryczną i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Pamięć zdarzeń

W pamięci zdarzeń może być zapisane do 1000 zdarzeń. Gdy pamięć zdarzeń jest 
 pełna, nadpisywane są wpisy dotyczące najstarszych zdarzeń.

Regularnie synchronizuj zdarzenia! 
Zapobiegnie to nadpisywaniu zaprotokołowanych zdarzeń.

Informacje o dalszych specyfikacjach znajdziesz w karcie danych.

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

Wymiana baterii 

 Przed wymianą baterii należy aktywować tryb stałego otwarcia wkładki, aby pozo-
stała ona wysprzęglona. 

Wkładka może być stosowana tylko z bateriami typu CR2. 

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


XESAR 3.1 31 / 290

Listę rekomendowanych modeli baterii otrzymasz na życzenie w lokalnym sklepie 
 specjalistycznym. 

Nie wolno używać akumulatorków!

Wymiana baterii może być wykonywana tylko przez przeszkolonego 
 specjalistę!

Jeżeli zostanie wyświetlony sygnał „Słaba bateria”, należy ją jak najszybciej wymie-
nić. (Po pierwszym wyświetleniu sygnału „Słaba bateria” możliwe jest wykonanie 
maksymalnie 1000 otwarć w okresie 4 tygodni. Liczba otwarć zależy od temperatury 
 pomieszczenia i może być odpowiednio mniejsza.)

Przy rozładowanej baterii wkładkę można uruchomić tylko za pomocą zasilacza awa-
ryjnego (wyposażenie opcjonalne) i nośnika z uprawnieniem klucza generalnego lub 
Straży Pożarnej.

Przy wymianie baterii należy wymienić wszystkie baterie we wkładce! 

Do montażu lub demontażu gałki (także podczas wymiany baterii) użyj specjalnego 
narzędzia montażowego do wkładek. 

Zalecamy sprzęglenie wkładki przed wyjęciem baterii za pomocą uprawnione-
go nośnika dostępu. Ewentualnie po wymianie baterii konieczna jest synchro-
nizacja czasu systemowego za pomocą tabletu. 

Aby wymienić baterie we wkładce, należy postępować zgodnie z instrukcją montażo-
wą, ale w odwrotnej kolejności. 

 Wsuń narzędzie montażowe do wkładek w przewidzianym do tego celu zagłę-
bieniu z tyłu gałki zewnętrznej oraz obróć gałkę wraz z narzędziem (w kierunku 
 przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). 

 Usuń narzędzie do wkładek i odkręć 3 śruby mocujące z tyłu gałki zewnętrznej za 
pomocą wkrętaka krzyżakowego (PH1). 

 Zdejmij osłonę gałki. 

 Ostrożnie otwórz zamknięcie w gałce zewnętrznej, najpierw ostrożnie je podważa-
jąc, a następnie otwierając. 



XESAR 3.1 32 / 290

 Wyjmij dwie rozładowane baterie CR2 i oczyść styki baterii miękką, niestrzępiącą 
się ściereczką. 

 Włóż dwie nowe baterie do schowka na baterie, pamiętając o ich prawidłowym 
ułożeniu, zamknij schowek. 

Jeżeli wymiana baterii (przerwa w zasilaniu) trwa dłużej niż jedną minutę, 
konieczna jest synchronizacja wkładki za pomocą tabletu!

 Po prawidłowej wymianie baterii nastąpi inicjalizacja i rozlegnie się odpowied-
ni sygnał dźwiękowy. (patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”, sygnał 8 w tabeli 
 sygnalizacji). 

 Ponownie załóż osłonę gałki i przymocuj 3 śrubami mocującymi. 

 Wsuń narzędzie montażowe do wkładek z tyłu gałki zewnętrznej i wkręć  gałkę 
wraz z narzędziem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) na wkładkę aż do 
 wyczuwalnego oporu. 

 Następnie obracaj gałkę w przeciwnym kierunku (kierunek przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara), aż rozlegnie się dźwięk kliknięcia. 

 Wyjmij narzędzie montażowe do wkładek. 

 Po pomyślnej wymianie baterii należy zsynchronizować komponent za pomocą 
tabletu i oprogramowania Xesar. Dzięki temu informacja o nowym stanie baterii 
zostanie przesłana do oprogramowania Xesar.

Ustalanie osi gałki

Wszystkie wkładki w wersji z europrofilem mają z przodu modułu z elektronicznym 
otworem serwisowym. Aby ułatwić demontaż gałki wkładki, ustal oś gałki odpowied-
nim kołkiem metalowym.

Kołek metalowy powinien mieć średnicę 2 mm i długość co najmniej 40 mm.

Aby ustalić oś gałki, wykonaj następujące czynności.

 Wprowadź odpowiedni kołek metalowy – np. klucz imbusowy – 2 mm do kanału 
serwisowego z przodu wkładki z europrofilem.
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 Wprowadzając kołek metalowy, obracaj gałkę wokół własnej osi, aż kołek 
 metalowy da się wprowadzić odczuwalnie głębiej do kanału serwisowego.

 Przytrzymaj kołek metalowy w tej pozycji i zdemontuj gałkę narzędziem 
 montażowym.

 Po zdemontowaniu gałki wyjmij ostrożnie kołek metalowy.

2.1.4 Wkładki hybrydowe

• Komponent kontroli dostępu z zasilaniem bateryjnym
• Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne
• W wersji standardowej wkładka jest już wyposażona w liczne zabezpieczenia przed 

manipulacją.
• Nadaje się do drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych 

W drzwiach ewakuacyjnych i antypanicznych – w zależności od użytego zamka 
wpuszczanego – może być konieczne zastosowanie funkcji antypanicznej FAP. 
 Należy przestrzegać przy tym odpowiednich wskazówek lub certyfikatów.

W przypadku montażu drzwi przeciwpożarowych należy zwrócić uwagę, aby 
certyfikaty obowiązywały tylko wraz z wymaganiami producentów drzwi.

    







Wkładka hybrydowa (ilustracja poglądowa)

 Sygnalizacja optyczna
 Czytnik
 Złącze wtykowe (logo EVVA) 

Kolorowy znacznik (BLE lub „trójząb”) pod logo EVVA

Czujnik czytnika znajduje się w głowicy z tworzywa sztucznego we wkładce, między 
złączem wtykowym a sygnalizacją optyczną (LED). 

Wkładka sygnalizuje zdarzenia dźwiękowe i optycznie. 
Należy zwrócić uwagę na listę różnych sygnałów dżwiękowych i optycznych w 
 Rozdziale „Sygnalizacja zdarzeń”.
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Wkładka jest wyposażona w funkcję stałego otwarcia. Uwzględnij przy tym wskazówki 
dotyczące funkcji stałego otwarcia.

Zasada działania

W przypadku wkładki hybrydowej po stronie wewnętrznej, zamiast gałki mechanicz-
nej, znajduje się moduł klucza. Oznacza to: Dostęp od zewnątrz odbywa się na pod-
stawie elektronicznej kontroli uprawnień, a dostęp od wewnątrz za pomocą klucza 
mechanicznego.

Po zamknięciu drzwi nie ryglują się one automatycznie. Ryglowanie drzwi na-
leży wykonać ręcznie lub za pomocą odpowiedniego dodatkowego urządzenia.

Sprawdź, czy wybrana wkładka hybrydowa spełnia wymagania.  
Informacje o dodatkowych specyfikacjach znajdziesz w karcie danych.

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

Wkładka hybrydowa jest wyposażona w sygnalizację optyczną i dźwiękową. (Obja-
śnienia dotyczące różnych sygnałów – patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”.)

Należy przestrzegać dołączonej instrukcji montażu.

Wymiana baterii

 Przed wymianą baterii uaktywnij stałe otwarcie wkładki hybrydowej, aby wkładka 
pozostała sprzężona. 

Wkładka może być stosowana tylko z bateriami typu CR2. 

Listę rekomendowanych modeli baterii otrzymasz na życzenie w lokalnym sklepie 
 specjalistycznym. 

Nie wolno używać akumulatorków!

Wymiana baterii może być wykonywana tylko przez przeszkolonego 
 specjalistę!

Jeżeli zostanie wyświetlony sygnał „Słaba bateria”, należy ją jak najszybciej wymie-
nić. (Po pierwszym wyświetleniu sygnału „Słaba bateria” możliwe jest wykonanie 
maksymalnie 1000 otwarć w okresie 4 tygodni. Liczba otwarć zależy od temperatury 
pomieszczenia i może być odpowiednio mniejsza.)

https://www.evva.com/pl-pl/service/downloads/ 
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Przy rozładowanej baterii wkładkę hybrydową można uruchomić tylko za pomocą 
 zasilacza awaryjnego (wyposażenie opcjonalne) i nośnika z uprawnieniem klucza 
 generalnego lub Straży Pożarnej.

Przy wymianie baterii należy wymienić wszystkie baterie we wkładce! 

Do montażu lub demontażu gałki (także podczas wymiany baterii) użyj specjalnego 
narzędzia montażowego do wkładek. 

Zalecamy sprzęglenie wkładki przed wyjęciem baterii za pomocą uprawnione-
go nośnika dostępu. Ewentualnie po wymianie baterii konieczna jest synchro-
nizacja czasu systemowego za pomocą tabletu. 

Aby wymienić baterie we wkładce hybrydowej, należy postępować zgodnie z instruk-
cją montażu, ale w odwrotnej kolejności. 

  Wsuń narzędzie montażowe do wkładek w przewidzianym do tego celu zagłębie-
niu z tyłu gałki zewnętrznej oraz obróć gałkę wraz z narzędziem (w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara). 

 Usuń narzędzie do wkładek i odkręc 3 śruby mocujące z tyłu gałki zewnętrznej za 
pomocą wkrętaka krzyżakowego (PH1). 

 Zdejmij osłonę gałki. 

 Ostrożnie otwórz zamknięcie w gałce zewnętrznej, najpierw ostrożnie je podważa-
jąc, a następnie otwierając. 

 Wyjmij dwie rozładowane baterie CR2 i oczyść styki baterii miękką, niestrzępiącą 
się ściereczką. 

 Włóż dwie nowe baterie do schowka na baterie, pamiętając o ich prawidłowym 
ułożeniu, zamknij schowek. 

Jeżeli wymiana baterii (przerwa w zasilaniu) trwa dłużej niż jedną minutę, 
konieczna jest synchronizacja wkładki za pomocą tabletu!
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 Po prawidłowej wymianie baterii nastąpi inicjalizacja i rozlegnie się  odpowiedni 
sygnał dźwiękowy. (patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”, sygnał 8 w tabeli 
 sygnalizacji). 

 Ponownie załóż osłonę gałki i przymocuj 3 śrubami mocującymi. 

 Wsuń narzędzie montażowe do wkładek z tyłu gałki zewnętrznej i wkręć  gałkę 
wraz z narzędziem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) na wkładkę aż do 
 wyczuwalnego oporu. 

 Następnie obracaj głowicę w przeciwnym kierunku (kierunek przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara), aż rozlegnie się dźwięk kliknięcia. 

 Wyjmij narzędzie montażowe do wkładek. 

 Po pomyślnej wymianie baterii należy zsynchronizować komponent za pomocą 
tabletu i oprogramowania Xesar. Dzięki temu informacja o nowym stanie baterii 
zostanie przesłana do oprogramowania Xesar.

2.1.5 Zamki gwintowane z ryglem

• Komponent kontroli dostępu z zasilaniem bateryjnym
• Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne
• Nadaje się do szafek, witryn, różnych pojemników oraz skrzynek na listy.







Wkładka dźwigniowa (ilustracja poglądowa)

 Sygnalizacja optyczna
 Czytnik
 Złącze wtykowe (logo EVVA) 

Kolorowy znacznik (BLE lub „trójząb”) pod logo EVVA

Czujnik czytnika znajduje się w głowicy z tworzywa sztucznego we wkładce,  między 
złączem wtykowym a sygnalizacją optyczną (LED). 
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Wkładka sygnalizuje zdarzenia dźwiękowe i optycznie. 
Należy zwrócić uwagę na listę różnych sygnałów dżwiękowych i optycznych w 
 Rozdziale „Sygnalizacja zdarzeń”.

Wkładka jest wyposażona w funkcję stałego otwarcia. Uwzględnij przy tym wskazówki 
dotyczące funkcji stałego otwarcia.

Zasada działania

Dostęp odbywa się na podstawie elektronicznej kontroli uprawnień po zewnętrznej 
stronie wkładki dźwigniowej. 

Po stronie wewnętrznej znajduje się dźwignia do ryglowania. Zarówno odryglowanie, 
jak i ryglowanie jest możliwe dopiero po pomyślnej kontroli uprawnień i przez ręczne 
obrócenie wkładki dźwigniowej. Gałka z funkcją identyfikacji nie obraca się swobodnie 
bez uprawnień kontroli dostępu.

Wkładka dźwigniowa jest dostępna w wielu różnych formach konstrukcyjnych i konfi-
guracjach. Sprawdź, czy wybrana wkładka dźwigniowa spełnia wymagania.  
Informacje o dodatkowych specyfikacjach znajdziesz w karcie danych.

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

Wkładka dźwigniowa jest wyposażona w sygnalizację optyczną i dźwiękową. (Obja-
śnienia dotyczące różnych sygnałów – patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”.)

Należy przestrzegać dołączonej instrukcji montażu.

Wymiana baterii

 Przed wymianą baterii uaktywnij stałe otwarcie wkładki dźwigniowej, aby wkładka 
pozostała sprzężona. 

Wkładka może być stosowana tylko z bateriami typu CR2. 

Listę rekomendowanych modeli baterii otrzymasz na życzenie w lokalnym sklepie 
 specjalistycznym. 

Nie wolno używać akumulatorków!

Wymiana baterii może być wykonywana tylko przez przeszkolonego 
 specjalistę!

https://www.evva.com/pl-pl/service/downloads/ 
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Jeżeli zostanie wyświetlony sygnał „Słaba bateria”, należy ją jak najszybciej wymie-
nić. (Po pierwszym wyświetleniu sygnału „Słaba bateria” możliwe jest wykonanie 
maksymalnie 1000 otwarć w okresie 4 tygodni. Liczba otwarć zależy od temperatury 
pomieszczenia i może być odpowiednio mniejsza.)

Przy rozładowanej baterii wkładkę dźwigniową można uruchomić tylko za pomocą 
 zasilacza awaryjnego (wyposażenie opcjonalne) i nośnika z uprawnieniem klucza 
 generalnego lub Straży Pożarnej.

Przy wymianie baterii należy wymienić wszystkie baterie we wkładce! 

Do montażu lub demontażu gałki (także podczas wymiany baterii) użyj specjalnego 
narzędzia montażowego do wkładek. 

Zalecamy sprzęglenie wkładki przed wyjęciem baterii za pomocą uprawnione-
go nośnika dostępu. Ewentualnie po wymianie baterii konieczna jest synchro-
nizacja czasu systemowego za pomocą tabletu. 

Aby wymienić baterie we wkładce dźwigniowej, należy postępować zgodnie z instruk-
cją montażu, ale w odwrotnej kolejności. 

 Wsuń narzędzie montażowe do wkładek w przewidzianym do tego celu zagłę-
bieniu z tyłu gałki zewnętrznej oraz obróć gałkę wraz z narzędziem (w kierunku 
 przeciwnym do ruchu wskazówek zegara). 

 Zdejmij  narzędzie montażowe do wkładek i odkręć 3 śruby mocujące z tyłu gałki 
zewnętrznej za pomocą wkrętaka krzyżakowego (PH1). 

 Zdejmij osłonę gałki. 

 Ostrożnie otwórz zamknięcie w gałce zewnętrznej, najpierw ostrożnie je podważa-
jąc, a następnie otwierając. 

 Wyjmij dwie rozładowane baterie CR2 i oczyść styki baterii miękką, niestrzępiącą 
się ściereczką. 

 Włóż dwie nowe baterie do schowka na baterie, pamiętając o ich prawidłowym 
ułożeniu, zamknij schowek. 

Jeżeli wymiana baterii (przerwa w zasilaniu) trwa dłużej niż jedną minutę, 
konieczna jest synchronizacja wkładki za pomocą tabletu!

 Po prawidłowej wymianie baterii nastąpi inicjalizacja i rozlegnie się  odpowiedni 
sygnał dźwiękowy. (patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”, sygnał 8 w tabeli 
 sygnalizacji). 
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 Ponownie załóż tarczę gałki i przymocuj 3 śrubami mocującymi. 

 Wsuń narzędzie montażowe do wkładek z tyłu gałki zewnętrznej i wkręć  gałkę 
wraz z narzędziem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) na wkładkę aż do 
 wyczuwalnego oporu. 

 Następnie obrócić wkładkę w przeciwnym kierunku (kierunek przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara), aż rozlegnie się dźwięk kliknięcia.

 Wyjmij narzędzie montażowe do wkładek. 

 Po pomyślnej wymianie baterii należy zsynchronizować komponent za pomocą 
tabletu i oprogramowania Xesar. Dzięki temu informacja o nowym stanie baterii 
zostanie przesłana do oprogramowania Xesar.

2.1.6 Kłódka

• Komponent kontroli dostępu z zasilaniem bateryjnym
• Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne
• Nadaje się do zabezpieczania szaf, rolet, magazynów i kontenerów archiwizacyjnych.
• Łatwa integracja w systemach (również później).

Uwzględnij dostarczone opisy bezpieczeństwa, zawierające dodatkowo  ważne 
informacje na temat montażu, użytkowania i konserwacji komponentów 
 kontroli dostępu.

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

  

Kłódka (ilustracja poglądowa)

 Sygnalizacja optyczna
 Czytnik
 Złącze wtykowe (logo EVVA) 

Kolorowy znacznik (BLE lub „trójząb”) pod logo EVVA

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Czujnik czytnika znajduje się w głowicy kłódki, między złączem wtykowym a sygnali-
zacją optyczną (LED).

Kłódka sygnalizuje zdarzenia dźwiękowo i optycznie. 
Należy zapoznać się z listą różnych sygnałów akustycznych i optycznych w Rozdziale 
„Sygnalizacja zdarzeń”.

Kłódka jest wyposażona w funkcję stałego otwarcia. Uwzględnij przy tym wskazówki 
dotyczące funkcji stałego otwarcia.

Zasada działania

Elektroniczna gałka zewnętrzna kłódki jest standardowo wysprzęglona; w razie wci-
śnięcia gałki zabierak pozostaje wysprzęglony, a gałka obraca się bez przesuwania 
zabieraka.

Przyłożenie uprawnionego nośnika identyfikacji do czytnika powoduje mechaniczne 
sprzężenie gałki na 5 sekund. Odryglowanie i zaryglowanie następuje po pomyślnej 
kontroli uprawnień, a następnie ręczne obracanie gałką elektroniczną kłódki.  
Przy obracaniu gałki obraca się też zabierak kłódki.

Pamięć zdarzeń

W pamięci zdarzeń może być zapisane do 1000 zdarzeń. Gdy pamięć zdarzeń jest 
 pełna, nadpisywane są wpisy dotyczące najstarszych zdarzeń.

Regularnie synchronizuj zdarzenia! 
Zapobiegnie to nadpisywaniu zaprotokołowanych zdarzeń.

Informacje o dalszych specyfikacjach znajdziesz w karcie danych.

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

Wymiana baterii

 Przed wymianą baterii uaktywnij stałe otwarcie kłódki, aby kłódka pozostała 
sprzężona. 

Wkładka może być stosowana tylko z bateriami typu CR2. 

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Listę rekomendowanych modeli baterii otrzymasz na życzenie w lokalnym sklepie 
specjalistycznym. 

Nie wolno używać akumulatorków!

Wymiana baterii może być wykonywana tylko przez przeszkolonego 
 specjalistę!

Jeżeli zostanie wyświetlony sygnał „Słaba bateria”, należy ją jak najszybciej wymie-
nić. (Po pierwszym wyświetleniu sygnału „Słaba bateria” możliwe jest wykonanie 
maksymalnie 1000 otwarć w okresie 4 tygodni. Liczba otwarć zależy od temperatury 
pomieszczenia i może być odpowiednio mniejsza.)

Przy rozładowanej baterii kłódkę można uruchomić tylko za pomocą zasilacza awa-
ryjnego (wyposażenie opcjonalne) i nośnika z uprawnieniem klucza generalnego lub 
Straży Pożarnej.

Przy wymianie baterii należy wymienić wszystkie baterie we wkładce! 

Do montażu lub demontażu gałki (także podczas wymiany baterii) należy użyć 
 specjalnego narzędzia montażowego do kłódki. 

Zalecamy sprzęglenie wkładki przed wyjęciem baterii za pomocą uprawnione-
go nośnika dostępu. Ewentualnie po wymianie baterii konieczna jest synchro-
nizacja czasu systemowego za pomocą tabletu. 

Aby wymienić baterie w kłódce, należy postępować zgodnie z instrukcją montażu, ale 
w odwrotnej kolejności. 

 Wsuń narzędzie montażowe do wkładek w przewidzianym do tego celu zagłę-
bieniu na tylnej stronie gałki zewnętrznej, a następnie odkręcić gałkę razem z 
 narzędziem (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

 Wyjmij narzędzie montażowe do wkładek i odkręć 3 śruby mocujące z tyłu gałki 
za pomocą śrubokrętu krzyżakowego (PH1). 

 Zdejmij osłonę gałki. 

 Zdejmij osłonę gałki, najpierw ostrożnie ja podważając, a następnie otwierając. 

 Wyjmij dwie rozładowane baterie CR2 i oczyść miękką, niestrzępiącą się ściereczką 
styki baterii. 



XESAR 3.1 42 / 290

 Włóż dwie nowe baterie w schowek na baterie, pamiętając o ich prawidłowym 
 ułożeniu, i zamknij schowek. 

Jeżeli wymiana baterii (przerwa w zasilaniu) trwa dłużej niż jedną minutę, 
konieczna jest synchronizacja wkładki za pomocą tabletu!

 Po prawidłowej wymianie baterii nastąpi inicjalizacja i rozlegnie się  odpowiedni 
sygnał dźwiękowy. (patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”, sygnał 8 w tabeli 
 sygnalizacji). 

 Ponownie załóż osłonę gałki i przymocuj 3 śrubami mocującymi. 

 Wsuń narzędzie montażowe do wkładek z tyłu gałki i wkręć gałkę wraz z narzę-
dziem (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) na wkładkę aż do wyczuwalnego 
oporu. 

 Następnie obracaj wkładkę w przeciwnym kierunku (kierunek przeciwny do ruchu 
wskazówek zegara), aż rozlegnie się dźwięk kliknięcia. 

 Wyjmij narzędzie montażowe do wkładek. 

 Po pomyślnej wymianie baterii należy zsynchronizować komponent za pomocą 
tabletu i oprogramowania Xesar. Dzięki temu informacja o nowym stanie baterii 
zostanie przesłana do oprogramowania Xesar.

2.1.7 Narzędzie montażowe do wkładek

Wkładka jest wyposażona w specjalny mechanizm otwierania zabezpieczony przed 
manipulacją. Do montażu, demontażu i wymiany baterii potrzebne jest narzędzie 
montażowe do wkładek.

Narzędzie montażowe do wkładek (ilustracja poglądowa)
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Narzędzie montażowe do wkładek nie należy do zakresu dostawy wkładki.

Narzędzie montażowe do wkładek jest dostępne jako wyposa-
żenie opcjonalne:
Kod produktu: E.ZU.PZ.ZW.V2

Jeżeli wymiana baterii (przerwa w zasilaniu) trwa dłużej niż jedną minutę, 
konieczna jest synchronizacja wkładki za pomocą tabletu!

2.1.8 Czytnik naścienny

• Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne, podtynkowe i natynkowe
• Nadaje się do zastosowań związanych z bezpieczeństwem
• Czytnik naścienny jest podłączany do centralki sterującej za pomocą kabla połącze-

niowego (kabel CAT5, maks. 100 m, pętla maks. = 2 Ω) i jest przez nią zasilany.
• Przez połączoną z czytnikiem naściennym centralkę sterującą można sterować 

elektronicznymi elementami zamykającymi, np. wkładkami motorycznymi, drzwiami 
przechylnymi lub drzwiami przesuwnymi.

Uwzględnij dostarczone opisy bezpieczeństwa, zawierające dodatkowo  ważne 
informacje na temat montażu, użytkowania i konserwacji komponentów 
 kontroli dostępu.

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

W zastosowaniach zewnętrznych lub w „mokrych” strefach należy stosować 
przewidziane do tego celu, dołączone do produktu uszczelki.

Czytnik naścienny (ilustracja poglądowa)

 Sygnalizacja optyczna
 Moduł czytnika i kontrolka stanu ON/OFF
 Złącze wtykowe (logo EVVA) 

Kolorowy znacznik (BLE lub „trójząb”) pod logo EVVA

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Czytnik naścienny może być stosowany tylko w połączeniu z centralką 
 sterującą.

Złącze wtykowe służy wyłącznie do synchronizacji za pomocą tabletu. Czytnik 
naścienny NIE może być zasilany z dostępnego opcjonalnie zasilacza awaryj-
nego.

Czujnik czytnika znajduje się za szklaną płytą czytnika naściennego, między złączem 
wtykowym a sygnalizacją optyczną (LED). Kontrolka stanu ON/OFF świeci się ciągle 
podczas pracy, ułatwiając lokalizację czytnika w ciemnym otoczeniu.

Czytnik naścienny sygnalizuje zdarzenia dźwiękowo i optycznie. 
Należy zwrócić uwagę na listę różnych sygnałów dźwiękowych i optycznych w rozdzia-
le „Sygnalizacja zdarzeń”.

Czytnik naścienny jest wyposażony w funkcję stałego otwarcia. Uwzględnij przy tym 
wskazówki dotyczące funkcji stałego otwarcia.

Zasada działania

Jeżeli nośnik dostępu zostanie przyłożony do czytnika, nośnik ten jest sprawdzany 
przez centralkę sterującą, która jest połączona z czytnikiem naściennym. W przypad-
ku uprawnienia – zależnie od ustawienia konfiguracji – wyzwalany jest odpowiedni 
przekaźnik centralki sterującej. 
(Uwzględnij schemat JP2 na pokrywie w centralce sterującej.)

Pamięć zdarzeń

W pamięci zdarzeń centralki sterującej jest przechowywanych do 1000 zdarzeń. 
Gdy pamięć zdarzeń jest pełna, wpisy najstarszych zdarzeń są nadpisywane.

Regularnie synchronizuj zdarzenia! 
Zapobiegnie to nadpisywaniu zaprotokołowanych zdarzeń.
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Płytka przyłączeniowa

Czytnik naścienny jest łączony przy użyciu płytki połączonej przewodem z centralką 
sterującą.

Płytka przyłączeniowa czytnika naściennego (ilustracja poglądowa)

Aby uniknąć błędów i awarii, przestrzegaj instrukcji montażu JP1.

Centralka sterująca offline

Centralka sterująca (ilustracja poglądowa)
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Centralka online czytnika naściennego może być stosowana wyłącznie w połączeniu 
z czytnikiem naściennym. Serwisowanie czytników naściennych offline odbywa się za 
pomocą tabletu. Wymiana danych z oprogramowaniem odbywa się za pomocą tabletu 
lub poprzez XVN z nośnikami dostępu. Można podłączyć maks. 2 czytniki  naścienne. 
Połączona z czytnikiem naściennym centralka sterująca musi być zamontowana 
 wewnątrz, w sposób zabezpieczony przed manipulacją.

Gdy centralka sterująca była podłączona do sieci zasilającej przez co naj-
mniej 6 godzin, w razie przerwy w zasilaniu zachowanie ustawień godziny 
 będzie zapewnione przez co najmniej 72 godziny.

Do centralki sterującej można podłączyć zewnętrzny element zwalniający drzwi (przy-
cisk wyjściowy). Po naciśnięciu przycisku drzwi się otworzą, a otwarcie zostanie zare-
jestrowane w protokole zdarzeń. 

Centralka sterująca jest zasilana za pomocą zasilacza. W razie awarii zasilania dyspo-
nuje buforem danych przez okres maks. 72 godzin, pod warunkiem że centralka dzia-
łała wcześniej przez co najmniej 6 godzin.

Centralka sterująca online

Centralka sterująca online czytnika naściennego może być stosowana wyłącznie w 
połączeniu z czytnikiem naściennym. Do jednej centralki sterującej online można 
podłączyć maks. 1 czytnik naścienny. Połączona z czytnikiem naściennym centralka 
sterująca online musi być zamontowana wewnątrz w sposób zabezpieczony przed 
 manipulacją.

Dalsze informacje na temat czytnika naściennego online znajdują się w roz-
dziale „Czytnik naścienny online”.

Do centralki sterującej można podłączyć zewnętrzny element zwalniający drzwi (przy-
cisk wyjściowy). Po naciśnięciu przycisku drzwi się otworzą, a otwarcie zostanie zare-
jestrowane w protokole zdarzeń. 

Styk elektroniczny drzwi podłączony do centralki sterującej umożliwia monitorowanie 
otwarć drzwi. W oprogramowaniu Xesar protokołowane są czasy otwarcia i zamknięcia 
drzwi oraz wyświetlany jest aktualny stan drzwi (otwarte/zamknięte).

Za pomocą oprogramowania Xesar online można zdalnie otwierać drzwi i przełączać w 
tryb Office.

Centralka sterująca online jest połączona z komputerem systemowym za pomocą 
adaptera Ethernet przez sieć LAN. Jeżeli połączenie LAN zostanie przerwane, czyt-
nik naścienny działa jako czytnik offline. Centralka sterująca online jest zasilana za 
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pomocą zasilacza sieciowego, a w razie awarii zasilania dysponuje buforem danych 
przez okres maks. 72 godzin, pod warunkiem że centralka działała wcześniej przez co 
najmniej 6 godzin.

Zasilaj centralkę sterującą czytnika naściennego z niezależnego źródła zasila-
nia i dodatkowo zapewnij zasilanie bezprzerwowe napięciem 12 V. W ten spo-
sób można uniknąć awarii systemu i zapewnić dostęp do obiektu.

Zasilacz sieciowy do centralki sterującej

Zasilacz do centralki sterującej nie znajduje się w zestawie. 

Do centralki sterującej opcjonalnie jest dostępny zasilacz 
 sieciowy:
Kod produktu: E.ZU.WL.NT.V2

2.2 Montaż komponentów kontroli dostępu

Komponenty kontroli dostępu mogą być instalowane tylko przez przeszkolony 
personel techniczny.

Aby uniknąć błędnego działania, pamiętaj o przestrzeganiu kolejności opisa-
nych czynności instalacyjnych.

Uwzględnij dostarczone opisy bezpieczeństwa, zawierające dodatkowo  ważne 
informacje na temat montażu, użytkowania i konserwacji komponentów 
 kontroli dostępu.

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

W instrukcjach montażowych lub na opakowaniach znajdują się kody QR, 
prowadzące bezpośrednio do odpowiedniej sekwencji wideo filmu montażo-
wego lub do instrukcji montażowej.

Firma EVVA przygotowała m.in. materiały pomocnicze przydatne podczas montażu 
komponentów kontroli dostępu.

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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• Instrukcja montażu 
Instrukcja montażu jest dołączana do odpowiedniego komponentu systemu. 
Oprócz tego można je pobrać w sekcji materiałów do pobrania na stronie głównej.

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

• Filmy montażowe do poszczególnych etapów  
Bardzie skomplikowane czynności montażowe są przedstawone w specjalnych 
 filmach instruktażowych.

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

• Szablon otworowania 
Szablon otworowania jest dołączony do odpowiednich komponentów systemowych 
wymagających wywiercenia jednego lub więcej otworów. Dodatkowo można go 
 pobrać w sekcji materiałów do pobrania na stronie głównej.

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

Opcjonalnie do montażu okuć i klamek dostępny jest metalowy szablon otwo-
rowania.

Przestawny ogranicznik zapewnia prawidłową orientację otworów i umożliwia 
ustawienie dostosowane do wymagań danego układu drzwi. Szablon meta-
lowy wykonany jest z twardego stopu, co gwarantuje dłuższą trwałość także 
przy intensywnym użytkowaniu.

Wysokiej jakości metalowy szablon otworowania:
Kod produktu: E.ZU.BE.BS.V1

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
http://video.evva.com/tutorials/xesar/
https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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2.3 Sygnalizacja zdarzeń

Numer 
sygnału Zdarzenie Sygnał 

optyczny*
Sygnał 

 akustyczny** Wskazówka

Sygnał 1 Próba otwarcia za 
 pomocą uprawnionego 
nośnika

 mmmmm Jeżeli w polu znajduje się wię-
cej niż jedna karta, sygnalizacja 
następuje dopiero po odczytaniu 
ostatniej karty (Tak / Nie / Brak 
karty EVVA)

Sygnał 2 Koniec zwolnienia  ttttt

Sygnał 3 Odrzucony nośnik --- hh-hh-hh-hh

Sygnał 4 Próba otwarcia za 
 pomocą uprawnionego 
nośnika przy aktyw-
nym trybie Office (stałe 
otwarcie)

-- tttt--hhhh

Sygnał 5 Początek trybu Office 
(stałe otwarcie)

-- tttt--hhhh

Sygnał 6 Koniec trybu Office 
(stałe otwarcie)

-- hhhh--tttt

Sygnał 7 Próba otwarcia z 
 uprawnionym nośni-
kiem,  sygnalizacja 
 rozładowanej baterii

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

Sygnał 8 Bateria włożona lub 
ponowne uruchomienie 
komponentu

---- tt—mm—hh Wskaźnik stanu naładowania bate-
rii; wyświetlany w razie potrzeby 
po wymianie baterii

Sygnał 9 Nośnik bez segmen-
towania EVVA;  nośnik 
uszkodzony, inny 
 system

Brak sygnalizacji

Sygnał 10 Awaria sprzętu --------- mmm---mmm---

Sygnał 12 Komunikacja udana  hhhhh

Sygnał 13 Komunikacja nieudana  ttttt

Sygnał 14 Nośnik uprawniony 
 offline

-- mm-mm-mm

Sygnał 15 Odrzucony nośnik 
 offline

-- mm-mm-mm

Sygnał 16 Operacja online nie 
 powiodła się

--
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Numer 
sygnału Zdarzenie Sygnał 

optyczny*
Sygnał 

 akustyczny** Wskazówka

Sygnalizacja komponentów G2.1:

Sygnał 17 Aktywacja BLE  
(nośnik 2 × zatrzy-
manie)

1.:  
2.: ----


tttt--hhhh BLE On

Sygnał 18 Dezaktywacja BLE  
(nośnik 2 × zatrzy-
manie)

1.:  
2.: ----


hhhh--tttt BLE Off

Sygnał 19 Identyfikacja 
 komponentu BLE

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

gg---mm---mm 
---hh---hh---m-
m---hh

jest wyzwalany na tablecie

* Sygnały optyczne (LED):  = czerwony  i zielony  jednocześnie 
**  Sygnały akustyczne: h = wysoki ton, m = średni ton, t = niski ton 
Każdy sygnał jest równy 50 ms. 
Pauzy są oznaczone znakiem –.
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2.4 Stacja kodująca

Stacja kodująca to urządzenie do odczytu/zapisu wszystkich zbliżeniowych nośników 
identyfikacji oraz stykowej Karty Administratora należącej do kart systemowych 
(patrz: Rozdział „Karta Administratora”).

Ministacja kodująca nie może być stosowana do Karty Administratora. 

Dla Karty Administratora przeznaczony jest osobny slot na przednim końcu stacji 
 kodującej. 

 Połącz stację kodującą z interfejsem USB komputera.

Jeśli system operacyjny nie wykryje automatycznie stacji kodującej,
 zainstaluj odpowiedni sterownik.

  

Stacja kodująca i ministacja kodująca (ilustracje poglądowe)

Sterownik do stacji kodującej można pobrać tutaj:

 https://www.hidglobal.com/drivers

Informacje o dalszych specyfikacjach znajdziesz w karcie danych.

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

Tablet służy do synchronizacji i transmisji informacji pomiędzy oprogramowaniem 
 Xesar a komponentami dostępu.

Tablet (ilustracja poglądowa)

Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie tablet Xesar!

Do tabletu dołączona jest osobna instrukcja obsługi producenta. Znajduje się ona w 
opakowaniu produktu.

Nie instaluj dodatkowych aplikacji, aby EVVA mogła zagwarantować bezpie-
czeństwo i funkcjonalność produktu.

Nie instaluj aktualizacji systemu operacyjnego!

Od wersji Xesar 3.1 komponenty kontroli dostępu generacji G2.1 można synchronizo-
wać i serwisować za pomocą tabletu Ares BLE 4.2, oprócz interfejsu przewodowego, 
także poprzez interfejs bezprzewodowy BLE.  
W tym celu na tablecie i komponentach musi być aktywowana funkcja BLE. Wszystkie 
zadania związane z synchronizacją i serwisowaniem, takie jak zmiany konfiguracji, 
synchronizacja danych zdarzeń lub aktualizacja firmware (oprogramowania), można 
wykonać po pomyślnym połączeniu na wszystkich znajdujących się w zasięgu kompo-
nentach kontroli dostępu. (patrz również: Rozdział „Wykonywanie zadań serwisowych 
za pomocą tabletu”.)
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Możesz także użyć specjalnego kabla połączeniowego EVVA, aby połączyć swoje kom-
ponenty kontroli dostępu z tabletem.

Specjalny kabel połączeniowy można rozpoznać po logo EVVA, które znajduje się na 
wtyczce USB. Każdy komponent kontroli dostępu ma wbudowane złącze wtykowe 
do synchronizacji z oprogramowaniem Xesar. Złącze wtykowe komponentu kontroli 
 dostępu znajduje się z przodu za logo EVVA (patrz: Rozdział „Komponenty kontroli 
dostępu Xesar”).

Regularnie synchronizuj dane z komponentami kontroli dostępu.

W pamięci zdarzeń każdego komponentu kontroli dostępu jest zapisanych do 
1000 zdarzeń. Gdy pamięć zdarzeń jest pełna, zapisy najstarszych zdarzeń są 
 nadpisywane. 
Regularna synchronizacja zapobiega nadpisywaniu zarejestrowanych zdarzeń.

Synchronizuj komponenty kontroli dostępu co najmniej raz na rok, aby 
 zachować synchronizację czasu komponentów kontroli dostępu.

Jeżeli używasz komponentów online, dane są aktualizowane przez XVN.

Tablet nie może być wykorzystywany jako źródło zasilania awaryjnego kom-
ponentów kontroli dostępu.

Po użyciu ponownie zamknij osłonę wtyczki, aby zabezpieczyć złącze wtykowe 
przed kurzem i wilgocią!

NIE używaj ostrych przedmiotów do otwierania osłony wtyczki.

Informacje o dalszych specyfikacjach znajdziesz na odpowiedniej karcie danych.

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

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Zasada działania

Przy każdej synchronizacji tabletu z oprogramowaniem Xesar wszystkie zadania ser-
wisowe i inne zadania dla danego komponentu kontroli dostępu są ładowane na tablet 
i protokołowane.

Połącz tablet z komponentami kontroli dostępu za pomocą interfejsu bezprzewodowe-
go BLE lub kabla połączeniowego. Wymiana danych jest realizowana przez aplikację 
serwisową Xesar.

Aplikacja serwisowa Xesar

Aplikacja serwisowa Xesar jest wstępnie zainstalowana na tablecie.

Aplikacja serwisowa Xesar umożliwia wykonanie następujących czynności:

• Dodawanie komponentów kontroli dostępu do systemu

• Synchronizacja zmienionych parametrów drzwi w komponentach kontroli dostępu

• Przenoszenie „czarnej listy” na komponenty kontroli dostępu

• Kontrola aktualnego stanu baterii

• Sprawdzanie aktualnej wersji firmware (oprogramowania)

• Przeprowadzanie aktualizacji firmware (oprogramowania) 
Komponent kontroli dostępu w trybie zasilania z baterii jest zasilany energią z 
 tabletu podczas aktualizacji. Można również wykonywać aktualizację firmware 
(oprogramowania) w trybie serwisowym z wyższymi wersjami oprogramowania niż 
te, dostępne w systemie.

• Przenoszenie zdarzeń z komponentów kontroli dostępu na tablet Xesar

• Resetowanie komponentu kontroli dostępu na tryb serwisowy

• Czas komponentu kontroli dostępu jest automatycznie synchronizowany podczas 
komunikacji z tabletem.

• Lokalizacja komponentów kontroli dostępu BLE za pomocą funkcji identyfikacji
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2.6 Zasilacz awaryjny

W razie potrzeby zasilacz awaryjny zasila komponent kontroli dostępu. Umożliwia to 
obsługę komponentu kontroli dostępu także przy rozładowanej baterii.

Do otwarcia komponentu kontroli dostępu zasilanego awaryjnie potrzebny 
jest nośnik dostępu z uprawnieniem klucza generalnego lub Straży Pożarnej, 
ponieważ w przypadku długiej przerwy w zasilaniu ustawienie czasu zostanie 
utracone.

Zasilacz awaryjny (ilustracja poglądowa)

 Podłącz kabel połączeniowy zasilacza awaryjnego do złącza wtykowego odpowied-
niego komponentu kontroli dostępu.

 Włącz zasilacz awaryjny. 

Dalsza interakcja z zasilaczem awaryjnym nie jest konieczna. Do obsługi komponentu 
kontroli dostępu potrzebny jest nośnik z ważnym uprawnieniem klucza generalnego 
lub Straży Pożarnej.

 Po otwarciu awaryjnym natychmiast wymień baterię komponentu kontroli 
 dostępu.  
Zaktualizuj komponent kontroli dostępu za pomocą tabletu. Od tego momentu 
możliwy jest ponownie dostęp przy użyciu wszystkich uprawnionych nośników 
identyfikacji.

Złącze wtykowe wbudowane w komponent kontroli dostępu jest potrzebne 
wraz z zasilaczem awaryjnym tylko do zasilania awaryjnego.
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Zasilacz awaryjny jest dostępny jako wyposażenie opcjonalne.

Do centralki sterującej dostępny jest opcjonalnie zasilacz 
 sieciowy:
Kod produktu: E.ZU.NG.V1

2.7 Karta administratora

Karta administratora to elektroniczna, stykowa karta chipowa w formacie standar-
dowym. Umożliwia ona dostęp do oprogramowania Xesar i służy do jednoznacznej 
 identyfikacji systemu.

Karta administratora (ilustracja poglądowa)

Na karcie administratora zapisywane są KeyCredits do zmiany uprawnień. (Nie doty-
czy to KeyCredits Xesar-Lifetime.)

Zmiany systemowe i ładowanie KeyCredits jest możliwe tylko wtedy, gdy w stacji ko-
dującej znajduje się ważna karta administratora. Karta administratora jest konieczna 
tylko do operacji licencyjnych.

Karta administratora nie może być przenoszona i wykorzystywana w innych 
systemach.

W razie utraty lub uszkodzenia Kartę Administratora można wymienić.
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2.8 Nośniki dostępu

Nośniki dostępu (karty, breloki do kluczy, klucze Combi) służą do otwierania drzwi 
lub transferu danych bezpieczeństwa systemu między komponentami kontroli dostę-
pu a oprogramowaniem zarządzającym w ramach sieci wirtualnej XVN (Xesar Virtual 
 Network).

Przegląd nośników dostępu

Nośniki dostępu to zbliżeniowe chipy RFID1, oparte na technologii MIFARE2 DESFire 
EV1 o całkowitej pamięci 4 kB.

• Nośniki dostępu służą do otwierania komponentów kontroli dostępu. 
System nie może znajdować się w trybie serwisowym. W trybie serwisowym 
 komponent kontroli dostępu nie został jeszcze elektronicznie przypisany do żadne-
go systemu. Każdy dostarczany komponent kontroli dostępu znajduje się w trybie 
serwisowym. Komponenty kontroli dostępu w trybie serwisowym można otwierać 
tylko za pomocą specjalnych nośników serwisowych.

• Za pomocą stacji kodującej programowane są nośniki dostępu. 
W tym celu połóż nośnik dostępu na gotową do pracy stację kodującą i wykonaj 
odpowiednie działania w oprogramowaniu Xesar.

Zawsze należy kłaść tylko jeden nośnik dostępu na stację kodującą. W ten 
sposób można uniknąć błędnego zapisu na nośnikach dostępu.

Stacja kodująca musi być wolna od metalowych przedmiotów, aby nie pogor-
szyć jakości odczytu.

1  RFID – radio-frequency identification (system identyfikacji radiowej)
2  MIFARE – Mikron Fare Collection System (technologia zbliżeniowych kart chipowych)
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Informacje o dalszych specyfikacjach znajdziesz w karcie danych.

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

Liczba uprawnień na nośnik dostępu: maks. 96 stref drzwiowych (niezależnie 
od liczby miejsc instalacji należących do strefy).  
Dodatkowo 32 miejsca instalacji.

2.9 Nośniki serwisowe

Nośniki serwisowe są dostępne w formie kart i breloków do kluczy. W ten sposób 
można otwierać komponenty kontroli dostępu w trybie serwisowym. (W trybie ser-
wisowym komponent kontroli dostępu nie został jeszcze elektronicznie przypisany 
do żadnego systemu. Każdy dostarczany komponent kontroli dostępu znajduje się w 
 trybie serwisowym.)

Dodatkowo, nośniki serwisowe umożliwiają funkcję ręcznego stałego otwarcia (patrz: 
Rozdział „Profile czasowe”).

  

Nośniki serwisowe (zdjęcia poglądowe)

Karta serwisowa to zbliżeniowa karta chipowa, wyposażona w czip RFID oparty na 
technologii MIFARE DESFire EV1.

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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Twój system może być obsługiwany w trybie serwisowym za pomocą każdego 
nośnika serwisowego! Dlatego należy jak najszybciej utworzyć system i do-
dać komponenty kontroli dostępu.

W celu przeprowadzenie efektywnego uruchomienia systemu utwórz najpierw 
profile uprawnień oraz odpowiednie strefy i profile czasowe. 
Skonfiguruj je wraz z dodaniem komponentów kontroli dostępu. (patrz: Roz-
dział „Uruchamianie oprogramowania Xesar”.)

2.10 Nośniki Bluetooth wł./wył.

Nośniki Bluetooth wł./wył. są dostępne w formie kart i breloków do kluczy. Po dwu-
krotnym przyłożeniu karty Bluetooth wł./wył. do komponentu kontroli dostępu można 
aktywować lub dezaktywować funkcję transferu Bluetooth komponentu kontroli dostę-
pu. Komponent kontroli dostępu musi przy tym znajdować się w trybie serwisowym. 
Odpowiedni status wysyłania jest sygnalizowany sygnałami optycznymi i akustyczny-
mi. (patrz również: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”).

Funkcję transferu Bluetooth można wyłączyć z następujących powodów:

• Stosowanie w systemach Xesar 2.2 lub Xesar 3.0
• Wydłużenie żywotności baterii 
• Stosowanie we wrażliwych obszarach radiowych

W takich przypadkach serwisowanie komponentów kontroli dostępu odbywa 
się za pomocą kabla USB.

Jeśli komponenty BLE są demontowane lub resetowane z systemu, pozostają 
one w ostatnio ustawionym trybie wysyłania BLE.
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Nośniki Bluetooth wł./wył. (ilustracje poglądowe)

Funkcja ta jest możliwa tylko w przypadku komponentów kontroli dostępu 
G2.1 z obsługą BLE.
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3 Lista kontrolna projektu i wyma-
gania systemowe

3.1 Przedmowa

Dokument ten jest przeznaczony do wspomagania projektowania systemów Xesar 
3.1. Składa się z 3 części. 

Część 1 to lista kontrolna projektu, w której wymagania i dane nowego  systemu 
 Xesar 3.1 są systematycznie sprawdzane oraz dokumentowane do dalszego 
 projektowania. 

Część 2 opisuje techniczne wymagania systemowe dla systemu Xesar 3.1 na kompu-
terze PC i dla systemu Xesar 3.1 na serwerze. 

Część 3 zawiera jako załącznik szczegółowe informacje techniczne na temat układu 
rozdzielczego i komunikacji systemu Xesar 3.1.

Użyj tego dokumentu jako podstawy do projektowania systemu Xesar 3.1.

W celu ustalenia infrastruktury IT zgodnej z wymaganiami systemowymi Xesar 3.1 
zwróć się do swojego administratora IT. 

Z pytaniami dotyczącymi listy kontrolnej projektu lub wymagań systemowych 
Xesar 3.1 zwróć się do właściwego konsultanta EVVA lub do Biura Technicz-
nego EVVA.
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4 Lista kontrolna projektu

Tytuł projektu:

Osoby do kontaktu:

Projekt:

Telefon:

E-mail:

IT:

Telefon:

E-mail:

Adres systemu:

Oczekiwany termin realizacji:
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4.1 Wymagania systemowe – infrastruktura

Rodzaj systemu
Szczegółowy opis wymagań systemowych – patrz: 
• System jednostanowiskowy Xesar 3.1
• System wielostanowiskowy Xesar 3.1

Jednostanowiskowy: Windows 10 PRO PC Type:

Wielostanowiskowy: Instalacja serwera: 
• Admin PC: Windows 10 PRO PC Type: 

• Client PC: Typ: 

• Serwer dostępny? Tak / Nie 

Jeśli tak: 
Sprzęt serwerowy:

System operacyjny serwera: 

Hypervisor np. VMware: 

(patrz też rozdział Wymagania systemowe dla eksploatacji serwera 
 Xesar 3.1)

Czy serwer jest przeznaczony tylko do systemu Xesar? Tak / Nie 

Jeśli nie:  
Jakie inne aplikacje, poza systemem Xesar, pracują jeszcze na serwerze?
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Typ systemu

Nowy system 

Upgrade istniejącego systemu Wersja Xesar: X2.2 X3.0

Przed wykonaniem upgrade do wersji Xesar 3.1 należy uaktualnić istniejący 
system do wersji Xesar 2.2 i wczytać najnowsze oprogramowanie  sprzętowe 
Xesar 2.2! Ponadto muszą zostać wykonane wszystkie otwarte zadania 
 konserwacyjne. 

Czy w istniejącym systemie dostępna jest konfiguracja „2 czytniki naścienne - 1 jed-
nostka sterująca?

Tak Nie

Sieć

Dostępna sieć WLAN (warunek synchronizacji tabletu Xesar) 
Nazwa sieci: Hasło: 

Sieć LAN dostępna

Porty są konfigurowalne

(Patrz też rozdział „Wymagania systemowe dla sieci”.) 

Backup i zabezpieczenie danych muszą być zdefiniowane i lokalnie dostępne 
(odpowiedzialność za zabezpieczanie danych ponosi operator/użytkownik). 

Wymagania dla interfejsów

Wymagany transfer danych lub sterowanie przez system zewnętrzny

Opis wymagań dla interfejsu:: 

Dostępna specyfikacja interfejsów systemu zewnętrznego

Opis: 
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4.2 Konfiguracja systemu

Preferowany model płatności  
(12 i 36 miesięcznych jednostek Keycredits nie można przenieść na system Xesar 3.1)

Liczba szt. Keycredits (10/50/100)   Keycredit Xesar Lifetime

Liczba stanowisk roboczych

Liczba stanowisk roboczych ze stacją kodującą:  
(z zarządzaniem systemem i nośnikami dostępu, wymagane uprawnienia administra-
tora PC)

Liczba stanowisk roboczych bez stacji kodującej:  
(tylko zarządzanie systemem)

Liczba tabletów Xesar: (do zadań konserwacyjnych i konfiguracyjnych)

Planowana liczba drzwi (miejsc instalacji) w wersji końcowej
 szt.

Elektroniczne komponenty kontroli dostępu

Okucie:  szt. 

Klamki: szt. 

Czytniki naścienne online: szt. 

Czytniki naścienne online: szt. 

Wkładki: szt. 

Inne komponenty: szt. 

System hybrydowy (komponenty elektroniczne i wkładki mechaniczne)

Numer systemu EVVA:

Liczba wkładek mechanicznych:  szt. 
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Planowana liczba nośników dostępowych  szt.

Karty:  szt. 

Breloki do kluczy:  szt. 

Klucze Combi:   szt. 

Istniejące mechaniczne systemy kontroli dostępu
Numer systemu EVVA 
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4.3 Projektowanie systemu

System z wieloma rozproszonymi lokalizacjami (system wielostanowiskowy):

Własne i zewnętrzne zarządzanie systemem (np. partner EVVA, usługodawca IT):

Lokalizacja serwera: 

Sieć systemu kontroli dostępu: 

Jest planowana rozbudowa systemu w przyszłości:

Oczekiwane wsparcie podczas projektowania: 

Częstotliwość zmian uprawnień dostępu:

Sporządzenie planu dostępów i przekazanie uprawnień:

Kontrola nośników dostępowych klienta (segmentacja nośników innych produ-
centów):

Uwzględnienie przepisów pożarowych:

Uwzględnienie przepisów dot. dróg ewakuacyjnych:

Uwzględnienie wymagań w zakresie ochrony danych (np. DSGVO):

Uwzględnienie przepisów dot. bezpieczeństwa pracowników:

Konserwacja i wsparcie (umowa serwisowa):
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Inne postanowienia:



XESAR 3.1 69 / 290

5 Wymagania  systemowe dla 
 systemów jedno- i wielostanowi-
skowych

Xesar może pracować jako system jednostanowiskowy oraz system wielostanowi-
skowy. Poniżej podane są wymagania systemowe.

5.1 System jednostanowiskowy Xesar 3.1

Praca w funkcji systemu Xesar na komputerze PC nie jest zalecana w trybie ciągłym 
24/7 ani do stosowania z komponentami online (np. czytnik naścienny online). Jeżeli 
nie pracuje komputer systemu Xesar na PC, czytnik naścienny online w trybie offline 
i nośniki dostępowe nie są aktualizowane. Działanie systemu dostępowego jest nadal 
zagwarantowane.
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Do pracy systemu Xesar na komputerze PC muszą być spełnione następujące mini-
malne wymagania:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU) 1-2-rdzeniowy, 2,4 GHz lub szybszy
• Obsługa sprzętowa wirtualizacji
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 8 GB (z OS); 4 GB wolnego miejsca na instalację
• Pojemność dysku twardego: ≥ 60 GB
• Bezpośredni dostęp do internetu bez Proxy do aktywacji KeyCredits i licencji w celu 

dostępu do zabezpieczonej przez EVVA, autentycznej i niezmanipulowanej wersji 
oprogramowania

• Lokalna sieć LAN o niskiej latencji (Ping<10ms, Roundtrip <30ms);  
WLAN do synchronizacji tabletu Xesar i dostępu do udostępnionych usług

• 1 × host USB 2.0
• 1 × stacja kodująca EVVA z gniazdem na kartę administratora i z obsługą zbliże-

niowych kart RFID (Mifare Desfire EV1; ISO 14443)
• Klawiatura i mysz
• Rozdzielczość ekranu: 1920 × 1080 pikseli
• System operacyjny: Windows 10/11 Pro 64-bitowy
• Przeglądarka kompatybilna z HTML5/CSS3, z aktywowanym Javascript
• Sieć lokalna: 

WLAN (bezprzewodowa): IEEE.802.11 g, n 
Protokoły:
• IPv4
• HTTP/HTTPS (z TLS)

Usługi udostępnione w internecie przez EVVA:

Serwis URL: Port Adresy portów

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

Fix

Obsługa licencji https://license.evva.com:8072 Fix

Katalog usług: Komunikacja czytnik naścienny online – serwer (back end)
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Możliwe jest wdrożenie następujących rozwiązań (prosimy o kontakt z Biurem Tech-
nicznym EVVA):

• Eksploatacja Menedżera instalacji na maszynie wirtualnej
• Eksploatacja Menedżera instalacji na innych systemach operacyjnych Windows
• Stosowanie innych przeglądarek kompatybilnych z HTML5/CSS3

5.2 System wielostanowiskowy Xesar 3.1

System wielostanowiskowy składa się z serwera, komputera, administratora ze 
stacją kodującą i kartą administratora oraz ewentualnie dalszych komputerów 
Client PC ze stacją kodującą lub bez. Opcjonalnie można również  używać urzą-
dzenia mobilnego dla klienta bez stacji kodującej  za pośrednictwem przeglą-
darki internetowej. Tablet Xesar służy jako urządzenie serwisowe do zarządzania 
systemem. Poniżej znajduje się przegląd możliwych wariantów:
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5.2.1 Wymagania systemowe dla systemów wielostanowis-
kowych

W przypadku systemu wielostanowiskowego wymagana jest praca serwera w trybie 
24/7. Konieczne jest spełnienie wymienionych wymogów minimalnych:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU), co najmniej Quad-Core ≥ 1,5-2,3 GHz
• Obsługa sprzętowa wirtualizacji
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 4 GB (z OS; min. 2 GB dla stosu oprogramowania 

serwera)
• Pojemność dysku twardego, zalecany dysk SSD: ≥ 40 GB (z uwzględnieniem wiel-

kości systemu i planowanego czasu pracy)
• Bezpośredni dostęp do internetu bez Proxy do aktywacji KeyCredits i licencji w celu 

dostępu do zabezpieczonej przez EVVA, autentycznej i niezmanipulowanej wersji 
oprogramowania

• Lokalna sieć LAN z Low Latency (Ping <10 ms, Roundtrip <30 ms)
• WLAN do synchronizacji tabletu Xesar z serwerem
• Możliwość dostępu z lokalnej sieci LAN do serwera w celu korzystania z dostępnych 

usług
• Docker Engine 1.12.0+ z obsługą API 1.24 (są instalowane w ramach instalacji 

Docker)

5.2.2 Katalog usług: Zarządzanie systemem wielostanowis-
kowym Xesar 3

Patrz sekcja „Komunikacja z serwerem” 

• Serwer – komputer administratora
• Serwer – Client PC
• Serwer – czytnik naścienny online

Atestowane systemy operacyjne

OS Typ OS Wersja
Możliwa wirtuali-

zacja

Ubuntu Linux 18.04 / 20.04 LTS Server Tak
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Atestowane Hypervisor

OS Wersja Możliwa wirtualizacja

Windows Server 2016 / 2019 Standard / Datacenter Nie

VMWare1 VMWare ESXi 6.x Nie

Pracujący system Xesar musi spełniać w komunikacji z komponentami online 
wymagania pracy w czasie rzeczywistym. Jeżeli Windows Server 2016/2019 
nie jest do wyłącznej dyspozycji oprogramowania Xesar, w trybie Hypervisor 
 należy zapewnić trwałą alokację niezbędnych zasobów. 

Ze względu na dużą liczbę dostępnych systemów operacyjnych, nie jest możliwe prze-
testowanie zgodności każdego z nich z oprogramowaniem EVVA.

Jeżeli ma być stosowany system operacyjny nieatestowany przez EVVA, zwróć się 
najpierw do właściwego Biura Technicznego EVVA.

Ze względu na ciągły rozwój na rynku IT zwróć się do swojego partnera EVVA 
lub Biura Technicznego EVVA w spawie aktualnej listy kompatybilności. 

5.2.3 Wymagania systemowe dla komputera administratora 
ze stacją kodującą i  kartą  administratora

Do pracy oprogramowania Xesar (Menedżer instalacji) muszą być spełnione następu-
jące minimalne wymagania sprzętowe:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU) 1-2-rdzeniowy, 2,4 GHz lub szybszy
• Obsługa wirtualizacji
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 8 GB (z OS; min. 1 GB dla aplikacji Menedżer instala-

cji i Menedżer urządzeń peryferyjnych)
• Pojemność dysku twardego: ≥ 10 GB
• Bezpośredni dostęp do internetu bez Proxy do aktywacji KeyCredits i licencji w celu 

dostępu do zabezpieczonej przez EVVA, autentycznej i niezmanipulowanej wersji 
oprogramowania

• Lokalna sieć LAN zapewniająca dostęp do usług udostępnionych przez serwer 
 Xesar 3.1

1  Kontenerowo zoptymalizowany system operacyjny VMware zalecany dla VMware vSphere ESXi 6.x
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• 1 × host USB 2.0
• 1 × stacja kodująca EVVA z obsługą kart zbliżeniowych RFID (Mifare Desfire EV1; 

ISO 14443) oraz gniazdem na kartę administartora
• Klawiatura i mysz
• System operacyjny: Windows 10/11 Pro 64-bitowy
• Przeglądarka kompatybilna z HTML5/CSS3, z aktywowanym Javascript
• Docker Client ze wsparciem dla API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (są instalowane 

w trakcie instalacji oprogramowania Docker na komputerze administracyjnym PC)

5.2.4 Katalog usług: Zarządzanie systemem Xesar 3 –  
 komputer    administratora -  serwer 

Patrz sekcja „Komunikacja z serwerem” 

Systemy operacyjne PC

OS Wersja Przeglądarka
Zweryfi-
kowana 

przez EVVA

Stacja 
 kodująca 

EVVA

Windows
10 Pro (V 1511 
(build 10586))

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

Tak Tak

Możliwe jest wdrożenie następujących rozwiązań (prosimy o kontakt z Biurem Tech-
nicznym EVVA):

• Praca Menedżera instalacji na maszynie wirtualnej na serwerze (karta administra-
tora jest połączona z komputerem Client PC)

• Praca Menedżera urządzeń peryferyjnych na innych systemach operacyjnych (tylko 
na żądanie)

• Stosowanie innych przeglądarek kompatybilnych z HTML5/CSS3
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5.2.5 Wymagania systemowe dla komputera Client PC ze 
stacją kodującą bez  karty  administratora

Do pracy komputera Client-PC ze stacją kodującą w systemie wielostanowiskowym 
muszą być spełnione następujące minimalne wymagania:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU) 1-2-rdzeniowy, 2,4 GHz lub szybszy
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 4 GB (z OS; min. 512 MB dla aplikacji Menedżer 

urządzeń peryferyjnych, 1–2 GB dla obsługiwanej przeglądarki)
• Pojemność dysku twardego: ≥ 2 GB
• Lokalna sieć LAN z dostępem do usług udostępnionych przez serwer systemu 

 Xesar 3.1
• 1 × host USB 2.0
• 1 × stacja kodująca EVVA z obsługą kart zbliżeniowych RFID (Mifare Desfire EV1; 

ISO 14443)
• Klawiatura i mysz
• Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080 pikseli
• Przeglądarka kompatybilna z HTML5/CSS3, z aktywowanym Javascript

5.2.6 Katalog usług: Serwer i stanowiska robocze w 
 systemie  wielostanowiskowym –  Client PC – serwer

Patrz załącznik do listy kontrolnej projektu „Komunikacja Client PC – serwer (back 
end)”.

Systemy operacyjne

OS Wersja Przeglądarka
Zweryfikowana 

przez EVVA

Windows 7 Pro, 64-bitowy • Firefox, od 
 wersji 97.0.1

• Chrome, od 
 wersji 98.0.4758.10

• Edge,  od 
 wersji 98.0.1106

Tak
Tak
Tak

Windows 8,1 Pro, 64-bitowy

Windows 10 Pro, 64-bitowy

Następujące rozwiązania mogą być możliwe do zrealizowania (prosimy o kontakt z 
Biurem Technicznym EVVA):

• Praca Menedżera urządzeń peryferyjnych na innych systemach operacyjnych (tylko 
na żądanie)

• Stosowanie innych przeglądarek kompatybilnych z HTML5/CSS3
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5.2.7 Wymagania systemowe dla komputera Client PC bez 
stacji kodującej ( komputer/ tablet/ smartfon)

Do pracy klienta bez stacji kodującej w systemie wielostanowiskowym muszą być 
spełnione następujące minimalne wymagania:

• Procesor kompatybilny z x86-64 (CPU) 1-2-rdzeniowy, 2,4 GHz lub szybszy
• Pamięć operacyjna (RAM): ≥ 4 GB (z OS; 1–2 GB dla obsługiwanej przeglądarki)
• Pojemność dysku twardego: ≥ 2 GB
• Lokalna sieć LAN zapewniająca dostęp do usług webowych udostępnionych przez 

serwer Xesar 3.1
• Klawiatura i mysz
• Rozdzielczość ekranu 1920 × 1080 pikseli
• Przeglądarka kompatybilna z HTML5/CSS3, z aktywowanym Javascript

5.2.8 Katalog usług: Serwer i stanowiska robocze w 
 systemie wielostanowiskowym

Patrz załącznik do listy kontrolnej projektu „Komunikacja Client PC – serwer (back 
end)”.

Systemy operacyjne

OS Wersja Przeglądarka Z atestem EVVA

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

 wersji 98.0.4758.102
• Edge, od 

 wersji 98.0.1106

Tak
Tak
Tak

Windows 8.1 Pro

Windows 10 Pro

Następujące rozwiązania mogą być możliwe do zrealizowania (prosimy o kontakt z 
Biurem Technicznym EVVA):

• Porównywalne przeglądarki w innych systemach operacyjnych (tylko na żądanie)
• Stosowanie innych przeglądarek kompatybilnych z HTML5/CSS3
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5.2.9 Wymagania systemowe dla sieci (sieć lokalna i 
 internet)

Sieć lokalna:
• Fast Ethernet 100Base-TX 100Mbit, standard MTU (1500 bajtów) lub lepszy
• Niska latencja między połączonymi modułami  

(Ping < 10 ms, Roundtrip < 30 ms)
• WLAN (Wireless): IEEE.802.11 g, n

Protokoły:
• IPv4 
• HTTP/HTTPS (z TLS)
• MQTT (z TLS)
• EVVA NWP (z zabezpieczeniem transportowym, czytnik naścienny online)

Usługi udostępnione w internecie przez EVVA:

Serwis URL Konfigurowalny port

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

Nie

Obsługa licencji https://license.evva.com:8072 Nie

Usługi udostępnione w sieci lokalnej przez serwer Xesar 3.1:

Serwis URL Co
Konfiguro-
walny port

Docker Engine tcp://<IP instalacji>:2376 Host Tak

Serwis bezpieczeń-
stwa

https://<IP instalacji>:8200 Instalacja Tak

Message Broker mqtts://<IP instalacji>:1883
Układy peryferyjne, in-
terfejs

Tak

Zarządzanie https://<IP instalacji>:8080 Praca Tak

Program obsługi kom-
ponentów online

tcp://<IP instalacji>:9085 Praca Tak
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6 Załącznik do listy kontrolnej 
 projektu

6.1 Widok dystrybucyjny
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6.2 Komunikacja z serwerem
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1;2 Secure Shell 

(SSH)

LAN/WLAN 22 konfi-

guro-

walny

SSH Tak Ustawienia i 

konfiguracja 

OS i Docker 

Engine

Docker Ma-

chine, SSH 

Client

SSH Service 

(OS)

1;2 Docker 

 Engine API 

Service

LAN/WLAN 2376 konfi-

guro-

walny

HTTPS Tak Ustawienia 

kontenerów i 

woluminów

Docker Client Docker 

 Engine 

(Docker, OS)

1;2 Message 

 Broker

LAN/WLAN 1883 konfi-

guro-

walny

MQTTS Tak Asynchro-

niczny inter-

fejs systemu 

Xesar

Menedżer 

instalacji

Message 

Broker

1;2 Serwis zarzą-

dzania infor-

macjami bez-

pieczeństwa

LAN/WLAN 8200 konfi-

guro-

walny

HTTPS Tak Zapis infor-

macji bez-

pieczeństwa, 

haseł, kluczy

Menedżer 

instalacji, 

administracja 

instalacji

Vault

3 Docker 

 Trusted 

 Registry  

sfw.evva.com

WAN 443; 

4443

443; 

4443

HTTPS Tak Udostępnie-

nie podpisa-

nych Docker 

Images i kon-

trola podpisu

Docker 

Client, 

 Docker 

 Engine

Publicz-

ne Docker 

Trusted 

Registry 

(Dostawa 

Container 

Image)

4 Serwis licen-

cyjny license.

evva.com

WAN 8072 8072 HTTPS Tak Rejestrowa-

nie instalacji/

Admin-Card 

i ładowa-

nie kodów 

 Key-Credit

Menedżer 

 instalacji 

 Xesar

Obsługa 

 licencji

5 Terminal do 

Admin-Card

USB Fix  – ISO 

14443

– Odczyt i za-

pis nośników 

identyfikacji

Zarządzanie 

instalacją 

przez mene-

dżera urzą-

dzeń peryfe-

ryjnych (tylko 

Proxy)

Stacja 

 kodowania
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6 Zarządza-

nie instala-

cją Serwis 

 Frontend Web

LAN/WLAN 8080 konfi-

guro-

walny

HTTPS Tak Web Service 

i dostawa 

aplikacji 

 internetowej 

do przeglą-

darki

Przeglądarka

7 Program 

obsługi kom-

ponentów 

 online

LAN/WLAN 9081 konfi-

guro-

walny

NWP Tak Komunikacja 

z oprogra-

mowaniem 

Xesar

Czytnik 

 naścienny 

online Xesar

Program 

 obsługi 

komponen-

tów online

*) Aplikacje:

Admin PC z Menedżerem Instalacji  
1: Start systemów  
2: Stop systemów  
3: Uaktualnienie systemów 
4: Obsługa licencji (załadowanie jednostek KeyCredit) 
5: ze stacją kodowania do AdminCard  

Client PC  
5: Stacja kodująca dla nośników identyfikacji 
6: Komunikacja Client PC z przeglądarką

Czytnik naścienny online  
7: Komunikacja z czytnikiem naściennym online
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6.3 Komunikacja Client-PC – Server (Backend)
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Zarządzanie in-

stalacją Serwis 

 Frontend Web

LAN/WLAN 8080 konfiguro-

walny

HTTPS Tak Web Service i do-

stawa aplikacji in-

ternetowej do prze-

glądarki

Przeglądarka

Message Broker* LAN/WLAN 1883 konfiguro-

walny

MQTTS Tak Asynchroniczny 

interfejs systemu 

Xesar

Menedżer 

 układów 

 peryferyjnych

Stacja kodowania* USB Fix – ISO 

14443

– Odczyt i zapis 

 nośników identyfi-

kacji

Zarządza-

nie  instalacją 

przez mene-

dżera urządzeń 

 peryferyjnych 

(tylko Proxy)

* Tylko dla Client-PC ze stacją kodowania

6.4 Komunikacja czytnik naścienny online – serwer 
(Backend)
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Program ob-

sługi kom-

ponentów 

online

LAN/WLAN 9081 konfiguro-

walny

NWP Tak Komunikacja z 

oprogramowa-

niem Xesar

Czytnik 

naścienny 

 online Xesar

Program 

 obsługi 

komponen-

tów online
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7 Aktualizacja i uaktualnienie wersji

Zmiana wersji na Xesar 3.1 jest możliwa tylko w systemach z wersją Xesar 
2.2 i Xesar 3.0.

Dotyczy to oprogramowania użytkowego!

W przypadku aktualizacji do wersji Xesar 3.1 spełnione muszą być następujące 
 warunki:

Oprogramowanie Xesar  
- system operacyjny komputera PC: Windows 10 Pro

Tablet Xesar 
wymagany jest WLAN (sieć lokalna) 

Komponenty dostępu Xesar 
Po instalacji komponenty dostępu systemu Xesar muszą 
zostać uaktualnione za pomocą nowego oprogramowania

Czytniki naścienne Xesar 
Procedura w przypadku układu „Centralka sterująca i 
dwa czytniki naścienne Xesar”:

 Wymontuj czytnik ścienny Xesar z systemu i prze-
staw go w tryb fabryczny.

.  Po zainstalowaniu wersji Xesar 3.1 czytniki naścienne 
Xesar należy zamontować w systemie.

Karta administratora 
 Jako karty administratora należy użyć karty X2.2
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Nośniki dostępowe 
Nośniki z systemów X2.2 po aktualizacji muszą zostać 
zaktualizowane na czytniku naściennym online lub stacji 
kodującej.

Jednostki KeyCredit 
Posiadane ilości KeyCredit oraz lifetime zostaną 
 zachowane.

KeyCredits Unlimited na 12/36 miesięcy zostaną 
 utracone.

System Xesar 3.1 obsługuje następujące tablety:

Tablet Xesar V2 (Acer Iconia One 7 (B1-770 i B-730HD) 
Ograniczone funkcje: brak funkcji BLE, możliwe tylko połączenie kablowe

TabletXesar Ares BLE 4.2 Pełna funkcjonalność, BLE i połączenie kablowe 
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8 Uaktualnienie z wersji Xesar 2.2 
do Xesar 3.1

Obsługa oprogramowania Xesar 3.1 różni się znacznie od obsługi oprogramo-
wania Xesar 2.2.  
Dlatego zalecamy, aby przed przejściem z wersji Xesar 2.2 na Xesar 3.1 
 odbyć gruntowne szkolenie w naszej Akademii EVVA. 
Terminy szkoleń można uzyskać w Dziale Wsparcia Technicznego EVVA!

W przypadku uaktualnienia instalacji Xesar 2.2 do Xesar 3.1 należy uwzględnić nastę-
pujące zagadnienia:

8.1 Przed uaktualnieniem

• System Xesar 2.2 może być importowany i używany tylko w tej samej strefie 
 czasowej.

• Istniejąca karta administratora (AdminCard) systemu Xesar 2.2 może być nadal 
używana.

• Istniejące już nośniki dostępowe mogą być dalej używane. W tym celu należy je 
zaktualizować na stacji kodującej lub czytniku naściennym online.

• Jednostki KeyCredit mogą być dalej wykorzystywane.
• W systemie Xesar 3.1 KeyCredit Unlimited (12 lub 36 miesięcy) nie mogą być dalej 

używane  - przepadają!
• W celu nieograniczonego korzystania w ramach jednorazowej płatności należy sko-

rzystać z wariantu KeyCredit Xesar Lifetime!
• Licencję Xesar Lifetime można aktywować dopiero po aktualizacji do wersji Xesar 

3.1. 
• Należy wykonać wszystkie otwarte zadania konserwacyjne systemu Xesar 2.2. 
• Dla bezpieczeństwa należy wykonać ręczną kopię bezpieczeństwa systemu 

 Xesar 2.2.
• Należy wykonać zrzuty ekranu z protokołów zdarzeń Xesar 2.2.  

Dane protokołu zdarzeń z wersji Xesar 2.2 nie mogą być przeniesione ani importo-
wane do Xesar 3.1. 

• Jeżeli używasz systemu Xesar 2.2 w układzie „Dwa czytniki naścienne Xesar z 
 jedną jednostką sterującą”, przed uaktualnieniem do wersji Xesar 3.0 należy te 
czytniki wymontować z systemu i ustawić na tryb fabryczny  
Po uaktualnieniu do wersji Xesar 3.1 oba czytniki naścienne należy ponownie 
 zamontować w systemie.

• Porty potrzebne do obsługi systemu Xesar to: 8080, 1883, 8200, 9081. Zapora sie-
ciowa  (firewall) nie może blokować wymaganych portów. W razie potrzeby porty 
można później zmienić. 
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• Z tabletu Xesar należy odinstalować istniejącą aplikację serwisową Xesar. Nowa 
aplikacja serwisowa Xesar 3.1 po pomyślnej aktualizacji musi zostać ręcznie zains-
talowana na tablecie Xesar (patrz: Rozdział „Ręczna deinstalacja i instalacja apli-
kacji serwisowej Xesar”).

• Jeżeli system Xesar 2.2 zostanie zaimportowany do systemu Xesar 3.1 z profilem 
uprawnień „Straż pożarna”, może się zdarzyć sytuacja, że w systemie Xesar 3.0 
zostanie utworzony kolejny profil uprawnień dla Straży pożarnej. W takim przypad-
ku, jeden profil Straży pożarnej trzeba usunąć ręcznie.

• Po zaimportowaniu instalacji Xesar 2.2 do Xesar 3.1, komponenty nie będą już 
zsynchronizowane z instalacją Xesar 2.2 i działać będą tylko z Xesar 3.1.

• Po uaktualnieniu zostaną utworzone zadania konserwacyjne dla wszystkich kom-
ponentów, służące aktualizacji oprogramowania. Bieżąca wersja oprogramowania 
komponentów systemu Xesar 3.1 zostanie przeniesiona za pomocą tabletu Xesar i 
aktualnej aplikacji serwisowej Xesar na komponenty.

• Aby zapewnić bezpieczeństwo działania systemu, wspomniane zadania konserwa-
cyjne należy wykonać możliwie jak najszybciej po aktualizacji. 

8.2 Aktualizacja z wersji Xesar 2.2 do Xesar 3.1

 Zatrzymaj system Xesar 2.2.
 Zainstaluj nowy Menedżer Instalacji Xesar 3.1 (patrz: Instrukcja instalacji 

 Xesar 3.1).
 Włóż kartę administratora (AdminCard) systemu Xesar 2.2 do stacji kodowania.
 W Menedżerze Instalacji Xesar 3.1, w sekcji Systemy Komputerowe, należy wy-

brać „Przywróć/Importuj”.
 Należy załadować plik bazy danych instalacji Xesar 2.2 i postępować zgodnie z 

instrukcjami. Plik bazy danych Xesar 2.2 znajduje się na ścieżce:  
C:\ProgramData\Xesar 2.2\<Nummer der Admin-Karte>.

Po pomyślnej aktualizacji, system można znaleźć w sekcji Systemy Komputerowe.

W sprawie pomocy i dalszych informacji, należy się zwróć do lokalnego part-
nera EVVA lub Działu Wsparcia Technicznego EVVA.
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9 Instrukcja uaktualnienia systemu 
PC Xesar 3.0 do  wersji   Xesar 3.1

W przypadku systemów Xesar 3.0 na serwerze, przed aktualizacją należy się 
zwróć do Działu Wsparcia Technicznego EVVA

Widok systemów (instalacji) Xesar na komputerze PC: 
Tutaj są wyświetlane i zarządzane Systemy Komputerowe, które zostały zainstalowane 
przy użyciu nowego Menedżera Instalacji. Systemy Komputerowe można przesunąć z 
widoku Systemy Serwerowe do widoku Systemy Komputerowe.

Widok systemów (instalacji) Xesar na serwerze: 
Wskazanie jest takie samo, jak w Menedżerze Instalacji Xesar 3.0. Tutaj wyświetlane 
są instalacje, zaktualizowane przez system Xesar 3.0.

9.1 Etapy aktualizacji na komputerze:

 W istniejącym Menedżerze Instalacji, za pomocą ręcznej kopii bezpieczeństwa, 
należy utworzyć aktualny plik kopii zapasowej. 

 Zamknij poprzednią wersję Menedżera instalacji.
 Zainstaluj nowego Menedżera Instalacji.
 Włóż kartę administratora (AdminCard) systemu Xesar 3.0 do stacji kodującej.

System Xesar można znaleźć w sekcji Systemy Serwerowe.

 Usuń system w widoku Systemów Serwerowych.
 Należy wróć do strony startowej nowego Menedżera Instalacji. 
 W widoku Systemy Komputerowe należy kliknąć Przywróć/Importuj i zaimporto-

wać ostatni plik kopii zapasowej systemu Xesar 3.0.
 Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Po pomyślnej aktualizacji system znajdzie się w sekcji Systemy Komputerowe.
Dalsze zarządzanie instalacją odbywa się w widoku Systemy Komputerowe.
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9.2 Kroki aktualizacji na tablecie

 Odinstaluj na tablecie Xesar istniejącą aplikację serwisową Xesar.

 Po pomyślnej aktualizacji, zainstaluj ręcznie nową aplikację serwisową Xesar 3.1 
na tablecie Xesar (patrz: Rozdział „Ręczne odinstalowanie i instalacja aplikacji 
serwisowej Xesar”).

W systemie Xesar 3.1 lokalna instalacja oprogramowania Docker nie jest już 
potrzebna i po pomyślnej aktualizacji można go odinstalować. 

W sprawie pomocy i dalszych informacji należy zwrócić się do lokalnego 
 partnera EVVA lub Działu Wsparcia Technicznego EVVA.
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10 Instrukcja instalacji

10.1 Instalacja sterownika dla stacji kodującej

Do eksploatacji stacji kodującej Xesar (HID Omnikey 5421) na komputerze 
PC wymagana jest instalacja sterownika sprzętowego HID. 

Jeżeli jest zainstalowana wersja HID Omnikey 5422 dla stacji kodującej, 
to instalowanie sterownika nie jest potrzebne. (W takim przypadku należy 
przejść bezpośrednio od Rozdziału „Programy Xesar 3.1”).

Dostępne są następujące sposoby instalowania sterownika dla stacji kodującej:

• Automatyczne wyszukiwanie sterownika przez system Windows
• Ręczne wyszukiwanie sterownika na stronie głównej producenta

10.1.1 Automatyczne wyszukiwanie sterownika

W systemie Windows 10 stacja kodująca jest z reguły rozpoznawana automatycznie. 
W przypadku instalacji na komputerze PC podłączona stacja kodująca jest sprawdzana. 

Aby zainstalować sterownik stacji kodującej, użyj Menedżera Urządzeń Windows.

 1. Krok: Stacja kodująca 
Podłącz stację kodującą bez karty administratora do złącza USB komputera!

 2. Krok:  
Otwórz „Menedżera urządzeń” przez pasek wyszukiwania Windows.
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 3. Krok:
 Teraz należy wyszukać na liście czytnik kart inteligentnych (ew. Reader). 

Otwórz ten wpis, klikając myszką i wybierz wpis, zaczynający się od 
 Microsoft .... 

 Kliknij prawym klawiszem myszy wpis Microsoft… i wybierz „Aktualizuj 
sterownik”.

 

 4. Krok:  
Potwierdź komunikat Automatycznie wyszukuj uaktualnione sterowniki.
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 5. Krok:  
Sterownik zostanie teraz automatycznie pobrany i zainstalowany!

 6. Krok:  
Sterownik został zainstalowany. Kliknij opcję „Zamknij”.

 

 Użyty czytnik Omnikey 5x21 pojawił się teraz w Menedżerze urządzeń.

 

 Instalacja sterownika stacji kodującej została zakończona. W następnym kroku 
należy kontynuować od Rozdziału „Xesar 3.1 Programy”.
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10.1.2 Ręczne wyszukiwanie sterowników

Alternatywnie do automatycznego wyszukiwania sterowników możliwe jest pobranie 
odpowiedniego sterownika bezpośrednio ze strony głównej HID Global.

 1. Krok: 
Sprawdź typ modelu stacji kodującej Omnikey (na tylnej ściance urządzenia, 
np. HID OMNIKEY 5421) i podłącz stację kodującą do komputera PC.

 2. Krok:  
W przeglądarce, na witrynie internetowej HID Global uruchom stronę dla sterow-
ników:

  https://www.hidglobal.com/drivers

 

https://www.hidglobal.com/drivers
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 3. Krok:  
Wybierz posiadany model (np. HID OMNIKEY 5421)

 

 4. Krok:  
Wybierz posiadany system operacyjny Windows 10-64 Bit.

 

 Pod wyborem zostaną wyświetlone wszystkie dostępne sterowniki.
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 5. Krok:  
Przewinń stronę do sterownika z oznaczeniem „Self-extracting archive” dla 
 Windows 10-64 Bit i kliknij opcję Pobierz.

 

 Jeśli jest wyświetlany komunikat „Pobierz EULA” (End User License Agreement), 
to należy go zaakceptować. Pobranie zostanie uruchomione.

Możesz otworzy ten plik (poleceniem „Wykonaj”) w przeglądarce i uruchomić 
instalację – w takim przypadku przejdź dalej do Kroku

 6. Krok:  
Podwójne kliknięcie pobranego pliku
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 7. Krok:  
Potwierdź komunikat „HID Driver Licence Agreement”.

 

 8. Krok:  
Otworzy się okno „Driver extraction” – należy kliknąć „Extract”, aby zainstalo-
wać sterownik.

 

 Jeśli 8 krok jest zakończony to oznacza, że sterownik HID został z powodzeniem 
zainstalowany.
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11 Instrukcja instalacji serwera z 
systemem Ubuntu 20.04

Poniżej znajdują się informacje na temat przygotowania instalacji Xesar 3.1 na serwe-
rze z systemem operacyjnym Ubuntu 20.04. 

Przygotowanie niezbędnego środowiska informatycznego i serwerowego nie 
jest elementem niniejszej instrukcji instalacji. Klient musi zadbać o to we 
własnym zakresie i firma EVVA nie odpowiada za te czynności przygotowaw-
cze.

 Skontroluj wymagania systemowe dla Xesar 3.1. Przed instalacją należy 
 potwierdzić, czy wymagania systemowe dla systemu Xesar 3.1 zostały 
spełnione zgodnie z listą kontrolną projektu i podręcznikiem systemu.

Należy przestrzegać aktualnych list kontrolnych projektów EVVA:

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

Zdecydowanie zalecamy, aby instalacja oprogramowania Xesar 3.1 była prze-
prowadzana wyłącznie w ścisłej współpracy z właściwym administratorem IT 
klienta.

11.1 Wymagania

Aby pomyślnie zainstalować oprogramowanie Xesar 3.1 na serwerze z systemem 
 operacyjnym Ubuntu 20.04 LTS, należy spełnić następujące wymagania:

• Admin Client PC WIN 10 PRO z zainstalowaną aplikacją Docker.Machine.exe i 
 Menedżerem Instalacji

• Serwer z VM Ubuntu 20.04
• Spełnione wymagania systemowe dla oprogramowania Xesar 3.1

11.2 Instalacja systemu Ubuntu

Poniższe instrukcje dotyczą wersji 20.04

 Pobierz system Ubuntu 20.04

 http://releases.ubuntu.com/

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
http://releases.ubuntu.com/
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Samouczek instalacji systemu Ubuntu

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

Rozruchowa pamięć USB

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

 Postępuj zgodnie z instrukcjami podczas instalacji

 Po udanej instalacji Ubuntu, wybierz jako opcję open ssh server. 

Jeśli ta opcja nie jest dostępna, można ją później zainstalować za pomocą 
polecenia sudo apt install openssh-server w konsoli Linuxa. Jeśli „sudo 
bez hasła” (patrz: poniżej) nie jest jeszcze skonfigurowane, wymagane jest 
podanie hasła użytkownika.

 Aby skonfigurować sudo bez hasła, należy wprowadzić następujące polecenia w 
konsoli Linuxa:

 Wprowadź polecenie sudo visudo w celu weryfikacji hasła dla sudo  
(pojawi się pytanie o hasło i zostanie otwarty plik /sudoers.d)

 Przewiń na koniec otwartego pliku i wpisz polecenie username ALL=(ALL) 
NOPASSWD: ALL pod ostatnim wierszem:

 Zapisz plik (Ctrl+O, a następnie kliknij ENTER)

https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-install-ubuntu-server#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/tutorial-create-a-usb-stick-on-windows#0
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 Zamknij plik (Ctrl+X)

 Sprawdź, czy polecenie sudo visudo teraz działa bez weryfikacji hasła. 

 W konsoli Linuxa, za pomocą polecenia ssh-keygen -t ecdsa -b 521 oder 
 ssh-keygen -t ed25519, utwórz parę kluczy SSH (domyślnie stosowane jest 
szyfrowanie RSA) 

Domyślnie klucz SSH jest przechowywany w lokalizacji /home/user/.ssh na  serwerze 
z systemem Linux. W naszym przykładzie jest to użytkownik shqadmin, którego 
 zdefiniowaliśmy podczas tworzenia instalacji systemu Linux.

Następnym krokiem jest dodanie w konsoli Linuxa utworzonego klucza publicznego 
(.pub) pary kluczy do autoryzowanych kluczy na serwerze z systemem Linux. 

 Za pomocą pierwszego wiersza poleceń przejdź do poprzednio utworzonego 
 katalogu

 Za pomocą drugiego wiersza dodaj klucz:

 cd /home/user/.ssh

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

 Zainstaluj program (np. putty lub WINSCP), aby bezpiecznie przesyłać dane z 
klienta (fizycznego komputera Win10PRO) na serwer i z powrotem. W naszym 
przykładzie użyto WINSCP. 
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Program freeware

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

 Zaloguj się na serwer przez WINSCP

 Protokół transmisji  to SFTP
 Nazwa komputera  to adres IP serwera (można ją ustalić w konsoli Linuxa za 

pomocą polecenia ifconfig )
 Port  to 22 (domyślnie)
 Użytkownik i hasło  są zgodne z użytkownikiem i jego hasłem na serwerze z 

systemem Linux











 Skopiuj klucz prywatny iid_ecdsa / ed25519 i klucz publiczny id_ecdsa / 
ed25519.pub  za pomocą WINSCP na klienta.  
(W naszym przykładzie z lokalizacji /home/shqadmin/.ssh  na serwerze do  
C:/Users/Test10  na kliencie WIN10 – Test10 to nazwa użytkownika na naszym 
fizycznym komputerze WIN10 PC.)

 

https://winscp.net/eng/download.php
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 Otwórz konsolę Windows  
(za pomocą polecenia cmd w polu wyszukiwania, kliknij prawym przyciskiem 
„Uruchom jako Administrator”).

 Za pomocą polecenia cd C:/Users/Test10 w konsoli Windows przejdź do kata-
logu, w którym zapisano klucz prywatny (Private Key) id_rsa (może być on inny w 
zależności od konfiguracji).

11.3 Utworzenie narzędzia Docker Machine

 W konsoli Windows wprowadź polecenie utworzenia Docker Machine (również z 
katalogu, w którym znajduje się klucz publiczny Public Key)

Polecenie ma ogólną składnię:

 docker-machine create --driver generic --generic-ip-address (adres IP 
serwera) --generic-ssh-key (nazwa klucza publicznego) --generic-ssh- 
user (nazwa użytkownika utworzonego dla serwera z systemem Ubuntu) 
(nazwa docker machine)

Część polecenia Objaśnienia

docker-machine create ogólne polecenie do tworzenia Docker Machine

--driver generic ogólny sterownik do instalacji dockera na serwerze

--generic-ip-address adres IP serwera

--generic-ssh-key specyfikacja użytego klucza publicznego. (Gdy jest 
wykonywany z katalogu, w którym jest zapisany. Dla 
innego katalogu musi być podana pełna ścieżka.)

--generic-ssh-user specyfikacja użytkownika ssh (w naszym przy-
kładzie „shqadmin”). Po spacji następuje nazwa 
 narzędzia Docker Machine (w naszym przykładzie: 
 xs3ubuntu1804)
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Cały proces tworzenia narzędzia Docker Machine trwa – w zależności od 
 komputera – od 2 do 10 minut 

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego komunikatu o błędzie można 
 anulować proces, opuszczając konsolę Windows.  
Następnie należy ponownie otworzyć konsolę Windows i usunąć błędnie 
utworzone narzędzie Docker Machine za pomocą polecenia docker-machine 
rm „nazwa” (nazwa oznacza przypisaną nazwę).  
Przykład: docker-machine rm xs3ubuntu1804

 Następnie należy wprowadzić polecenie docker-machine --debug create 
-- driver generic --generic-ip-address (adres IP serwera) --generic- ssh-
key (nazwa klucza publicznego) --generic-ssh-user (nazwa użytkownika 
utworzonego dla serwera z systemem Ubuntu) (nazwa docker machine). 
Użyj rozszerzenia --debug, aby uzyskać dokładne dane wyjściowe błędu. 

 W razie komunikatu o błędzie dotyczącego połączenia ssh, należy sprawdzić 
 ponownie użytkownika dla sudo bez hasła lub miejsce zapisu klucza ssh.

 W razie komunikatu o błędzie dotyczącego dockera (np. „sudo get docker version 
not found” lub podobny), należy spróbować ręcznie zainstalować Dockera, poda-
jąc w konsoli Linux polecenie sudo apt install docker.io.

 Po pomyślnym utworzeniu Docker Machine, należy w konsoli Windows sprawdzić 
za pomocą polecenia docker-machine ls, czy to narzędzie działa.
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11.4 Instalacja Xesar 3.1

 Pobierz najnowsze oprogramowanie Xesar 3.1

  https://www.evva.com/pl-pl/produkty/elektronicznesystemyza-
mknieckontroladostepu/xesar/download-xesar-software/

 Podłącz stację kodującą

 Uruchom Menedżera Instalacji

 Wybierz zakładkę AdminCard

 Wybierz wymagany czytnik kart 

 Załaduj kartę administratora 
 AdminCard  

 Kliknij przycisk , aby odczytać 
 numer karty administratora

 















 Wybierz zakładkę Konfiguracja 

 Wybierz narzędzie Docker Machine 

 Wybierz zakładkę Instalacje

 Za pomocą przycisku „+” dodaj 
nową instalację

 Wybierz nazwę , port  a także 
Docker Machine 

https://www.evva.com/pl-pl/produkty/elektronicznesystemyzamknieckontroladostepu/xesar/download-xesar
https://www.evva.com/pl-pl/produkty/elektronicznesystemyzamknieckontroladostepu/xesar/download-xesar
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W razie aktualizacji z wersji Xesar 2.2 należy podać ścieżkę bazy danych do 
importu.  
Po zakończeniu tworzenia systemu zamknięć, można go uruchomić i użytko-
wać (patrz: Podręcznik systemu). 

11.5 Kopia zapasowa danych

Należy zabezpieczyć następujące dane:

• Komputer PC administratora (fizyczny komputer z OS Windows 10 PRO).  
[XesarUser] oznacza przy tym symbol zastępczy dla użytkownika systemu Win-
dows (np. admin), przy użyciu którego przeprowadzono instalację oprogramowania 
systemu Xesar 3.1

• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-1.0.XX\nazwa systemu
• C:System\Users\[XesarUser]\.xesar-cs
• C:System\Users\[XesarUser]\.docker
• Klucz ssh

W Menedżerze instalacji można wykonać ręczne i automatyczne kopie zapa-
sowe danych

• Serwer VM 

• Snapshot VM po każdej większej lub ważniejszej zmianie
• Zasadniczo kopia lustrzana całej partycji, lepiej: całego dysku twardego, na 

którym zainstalowano VM systemu Xesar (np. Ubuntu) – w normalnym przy-
padku jest to zwykła procedura dla serwerów

• Klucz ssh

• Serwer fizyczny 

• Kompletny dysk twardy
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12 Instrukcja instalacji Windows 
 Server 2019  Datacenter   
Hypervisor

Poniżej znajdują się informacje na temat przygotowania instalacji Xesar 3.1 na serwe-
rze Windows z systemem operacyjnym Windows Server 2019 Standard lub Datacenter 
jako Hypervisor. 

Przygotowanie niezbędnego środowiska informatycznego i serwerowego nie 
jest elementem niniejszej instrukcji instalacji. Klient musi zadbać o to we 
własnym zakresie i firma EVVA nie odpowiada za te czynności przygoto-
wawcze.

 Należy skontrolować wymagania systemowe dla Xesar 3.1. Przed instalacją 
należy potwierdzić, czy wymagania systemowe dla systemu Xesar 3.1 
 zostały spełnione zgodnie z listą kontrolną projektu i podręcznikiem sys-
temu.

Należy przestrzegać aktualnych list kontrolnych projektów EVVA:

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

Zdecydowanie zalecamy, aby instalacja oprogramowania Xesar 3.1 była prze-
prowadzana wyłącznie w ścisłej współpracy z właściwym administratorem IT 
klienta.

https://www.evva.com/pl-pl/xesar/
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12.1 Wymagania

Serwer fizyczny jest konfigurowany za pomocą systemu Microsoft Windows Server 
2019 i skonfigurowany jako Hypervisor. Na tym serwerze tym zostanie zainstalowana 
VM z aktualnym serwerem Ubuntu LTS, na którym następnie zostanie uruchomiony 
Docker z systemem Xesar 3.1.

Aby pomyślnie zainstalować oprogramowanie Xesar 3.1 na serwerze z systemem 
 operacyjnym Windows Server 2019, należy spełnić następujące wymagania:

• Serwer fizyczny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Server 2019/
Datacenter w wersji 1607 lub wyższej

• System skonfigurowany jako Hypervisor dla VM dla serwera Ubuntu LTS dla Dockera
• Użytkownik (klient) dysponuje wiedzą na temat systemu Windows Server i zarzą-

dzania siecią
• Użytkownik (klient) posiada lokalne uprawnienia administracyjne
• Istnieje usługa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
• Strefa czasowa serwera jest skonfigurowana jako UTC (uniwersalny czas koordy-

nowany)
• Obsługa Hyper-V oraz wirtualny przełącznik z możliwością połączenia i dostępu do 

Internetu są dostępne
• Dostęp do Internetu (Docker Trusted Registry z usługą Notary i licencyjną, port 

443, 4443, 8072)
• Może być konieczne zainstalowanie sterownika dla stacji kodującej (HID Omnikey 

5422 jest zazwyczaj wykrywany automatycznie)

Ze względu na dostępność zasobów w połączeniu z systemem Windows 
Server zalecamy 16 GB (min. 8 GB) dla fizycznego serwera. Dla potrzeb VM 
wymagane jest ok. 4 GB wolnego miejsca na dysku.  
Zasadniczo, im większy system zamknięć i więcej osób, czytników naścien-
nych online lub intensywniejsze użytkowanie, tym więcej pamięci powinno 
być dostępnej.
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12.2 Konfigurowanie systemu Ubuntu

 Wprowadź polecenie sudo visudo w celu weryfikacji hasła dla sudo 

 Dodaj otworzony teraz plik na końcu wiersza: 
user ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

 Podkreślony obszar należy zastąpić nazwą użytkownika podaną podczas instalacji

 Zapisz plik (Ctrl+O, a następnie ENTER)

 Zamknij plik (Ctrl+X)
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 Utwórz parę kluczy SSH za pomocą polecenia ssh-keygen Nazwę i hasło można 
pozostawić puste – potwierdź, naciskając ENTER


 Dodaj klucz publiczny SSH do autoryzowanych kluczy:

 cd /home/user/.ssh/

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

 Podkreślony obszar należy zastąpić nazwą użytkownika podaną podczas instalacji 

12.3 Instalacja aktualizacji Ubuntu

Poniższe polecenia służą do pobierania, instalowania, a następnie ponownego urucha-
miania bieżących aktualizacji:

 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 Konfiguracja komputera administratora 
 Windows 10 Pro

 Pobierz i zainstaluj WINSCP (Windows Secure Copy), aby przesłać klucze SSH

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

 Uruchom WINSCP 
Do tego celu potrzebna będzie nazwa komputera, port, nazwa użytkownika i hasło 
wcześniej utworzonego serwera z systemem Ubuntu.

 Wyświetl pliki i foldery ukryte w programie WINSCP (Ctrl+Atl+H)

 Przejdź do folderu na lokalnym komputerze z systemem Windows (po lewej 
 stronie ). 

 Po prawej stronie  przejdź do folderu „.ssh” na serwerze z systemem Ubuntu

 Wybierz pliki „id_rsa” i „id_rsa.pub”  

 Kliknij  Pobierz , aby pobrać wybrane pliki na komputer z systemem Windows.









 Następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Docker CE

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

 Ponownie uruchom komputer z systemem Windows

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

Za pomocą poniższych poleceń w programie Powershell lub konsoli Windows zostanie 
utworzone narzędzie Docker Machine:

 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

• Zastąp ścieżkę C:\Data\Projekte\EVVA\Teststellung\RSA keys ścieżką, 
do której wcześniej skopiowano pliki za pomocą WINSCP

• 192.168.1.10 to adres IP serwera Ubuntu, który został przydzielony statycznie 
podczas instalacji

• User to nazwa użytkownika serwera Ubuntu, która została utworzona podczas 
instalacji

• xesar3ubuntu180402 to nazwa, którą otrzyma Docker Machine
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 Za pomocą polecenia docker-machine ls sprawdź, czy narzędzie Docker Machine 
działa

 Podłącz stację kodującą przez USB do komputera PC z kontem administratora 

 Włóż kartę administratora AdminCard do szczeliny na kartę w stacji kodującej.

12.5 Instalacja Xesar 3.1

 Pobierz najnowsze oprogramowanie Xesar 3.1

  https://www.evva.com/pl-pl/produkty/ elektronicznesystemyzam
knieckontroladostepu/xesar/download-xesar-software/

 Uruchom Menedżera Instalacji

 Wybierz zakładkę AdminCard

 Załaduj czytnik kart 

 Załaduj kartę administratora 
 AdminCard  

 Potwierdź wprowadzone dane 

 







 Wybierz zakładkę Konfiguracja 

 Wybierz wersję oprogramowania 
 Xesar  

 Wybierz wcześniej utworzone 
 narzędzie Docker Machine 

 Potwierdź wprowadzone dane 







https://www.evva.com/pl-pl/produkty/elektronicznesystemyzamknieckontroladostepu/xesar/download-xesar
https://www.evva.com/pl-pl/produkty/elektronicznesystemyzamknieckontroladostepu/xesar/download-xesar
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 Wybierz zakładkę Instalacje

 Za pomocą przycisku „+”  dodaj nowy system zamknięć



 Wprowadź wszystkie dane 

 Wybierz narzędzie 
 Docker  Machine  

 Skonfiguruj automatyczną kopię 
zapasową  
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Zostanie utworzony system zamknięć (zostaną wyświetlone ważne informacje o 
 instalacji).

Ważne dane systemowe zostaną zapisane w dokumencie „Informacje o instalacji”.

Ważna Uwaga: 
W razie utraty tych danych nie będzie możliwe przywrócenie systemu w przy-
padku błędu. Wydrukuj dokument „Informacje o instalacji” i zachowaj go w 
bezpiecznym miejscu. 
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 Wybierz żądany system zamknięć 

 Uruchom, naciskając symbol strzałki 



 Zaloguj się za pomocą danych do logowania (admin / hasło) otrzymanych w 
 dokumencie „Informacje o instalacji” .

 Kliknij symbol strzałki 





Nastąpi przełączenie do pulpitu Xesar 3.1, za pomocą którego można obsługiwać 
 instalację.
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13 Ręczna deinstalacja i instalacja  
aplikacji  serwisowej  Xesar

(Aktualizacja z wersji Xesar 2.2 do Xesar 3.1)

W przypadku aktualizacji systemu Xesar 2.2 lub 3.0 do wersji Xesar 3.1 należy ręcz-
nie odinstalować w tablecie starszą wersję aplikacji serwisowej i również ręcznie 
 zainstalować nową aplikację Xesar 3.1.

 Uruchom tablet i wykonaj następujące czynności:

 1. krok: 
Kliknij „Ustawienia”  w menu głównym.
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 2. krok: 
Kliknij opcję „Aplikacje” .

 

 3. krok:  
Odinstaluj  aplikację serwisową Xesar. 

 

 4. krok:  
Kliknij „OK” .
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 5. krok:  
Otwórz Menedżera Plików na tablecie Xesar .

 

 6. krok:  
Kliknij folder Pobieranie (Download) i usuń z niego plik .apk .
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 7. krok:  
Na Panelu Xesar kliknij przycisk Pomoc techniczna (Support).

 

 

  8. krok:  
Pobieranie oprogramowania tabletu Xesar: 
Pobierz aktualną wersję aplikacji serwisowej Xesar za pomocą funkcji „Aktuali-
zacja” (Updates). 
Kliknij polecenie Pobierz aplikację serwisową dla tabletu .

 

 9. krok:  
Podłącz tablet Xesar do portu USB komputera i za pomocą myszki przeciągnij plik 
do Menedżera plików w tablecie Xesar.
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 10. krok:  
Kliknij plik .apk , aby zainstalować aplikację Xesar na tablecie Xesar.

 

 Kliknij polecenie „Instaluj” .

 

 11. krok:  
Uruchom aplikację serwisową Xesar i połącz tablet z oprogramowaniem Xesar. 
Patrz rozdział „Łączenie tabletu z oprogramowaniem Xesar”.
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14 Tworzenie systemów Xesar na 
komputerze PC

14.1 Wymagania dotyczące instalacji

Do utworzenia systemu Xesar na komputerze PC wymagany jest komputer 
z systemem Windows 10 Pro, Enterprise lub Education. W tych wersjach 
 systemu Windows Hyper-V jest już zintegrowany.

14.2 Hyper-V

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

Hyper-V jest wykrywane i aktywowane podczas uruchamiania Menedżera instalacji.

Hyper-V jest zintegrowany z systemem Windows jako opcjonalna funkcja. 
Pobieranie Hyper-V nie odbywa się.

 Proszę sprawdić wymagania:
• Windows 10 Enterprise, Pro lub Education
• Procesor 64-bitowy z SLAT (Second Level Address Translation)
• Wspomaganie CPU dla rozszerzenia trybu monitora VM (VT-c na Intel-CPU)
• Co najmniej 8 GB pamięci RAM, z czego 4 GB wolnego miejsca do instalacji

 Funkcji Hyper-V nie da się zainstalować w systemie Windows 10 Home.

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów można znaleźć na 
 stronie 

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

https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/quick-start/enable-hyper-v
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14.3 Programy do tworzenia i zarządzania 
 systemami Xesar

Do tworzenia i zarządzania systemami Xesar potrzebne są następujące programy:

14.3.1 Menedżer instalacji

Menedżer instalacji umożliwia zarządzanie jednym lub kilkoma systemami. Ponadto 
zostaną wprowadzone ustawienia systemowe Xesar. 

Można wykonać następujące zadania:

• Łatwe tworzenie systemów Xesar na komputerze PC lub serwerze
• Uruchamianie i zatrzymywanie systemu
• Zarządzanie kartą administratora 
• Wykonywanie aktualizacji:
• Zarządzanie wieloma instalacjami 
• Wykorzystanie jednostek KeyCredit i licencji KeyCredit Xesar-Lifetime. 
• Ustawianie opcji tworzenia kopii zapasowej systemu
• Wymiana uszkodzonych kart administratora
• Ustawianie portów urządzenia

14.3.2 Menedżer urządzeń peryferyjnych

W przypadku systemów jednostanowiskowych, stacja kodująca jest zarzą-
dzana w  Menedżerze instalacji. Nie jest wymagana dodatkowa instalacja 
 Menedżera urządzeń peryferyjnych.

Menedżer urządzeń peryferyjnych umożliwia eksploatację stacji kodującej na kompu-
terze administratora oraz na komputerach klienckich w systemie wielostanowiskowym.

Menedżer urządzeń peryferyjnych można pobrać w oprogramowaniu Xesar 
> Support > Updates.
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14.3.3 Oprogramowanie Xesar

Oprogramowanie Xesar jest aplikacją otwieraną w Menedżerze instalacji i działającą w 
przeglądarce. Za pomocą oprogramowania Xesar można zarządzać systemem urucho-
mionym w Menedżerze instalacji na pulpicie.

Aktualną wersję Menedżera instalacji do pobrania można znaleźć na stronie interne-
towej EVVA w zakładce Oprogramowanie.
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 Wypełnij formularz „Pobieranie oprogramowania Xesar” i wyślij go.
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Na adres e-mail podany w formularzu „Pobieranie oprogramowania Xesar” otrzy-
masz wiadomość z czasowo ograniczonym łączem do pobrania.

 Pobierz aktualnego Menedżera instalacji.
 Uruchom plik *.msi.

Menedżer instalacji jest instalowany automatycznie i tworzy skrót do programu w 
menu startowym i na pulpicie.

 Uruchom Menedżera instalacji, klikając jedno z łączy.
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14.4 Uruchamianie Menedżera instalacji

 Uruchom Menedżera instalacji, klikając jedno z łączy.

Okno startowe „Witamy w Xesar!” zawiera grupowanie w „Systemy Xesar na 
 komputerze”  i „systemy Xesar na serwerze” .
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14.4.1 Tworzenie systemu Xesar na komputerze PC

 Kliknij przycisk Utwórz system, aby utworzyć nowy system Xesar na kompu-
terze PC.

Zostaniesz przeprowadzony krok po kroku przez procedurę tworzenia.

 1. Krok: 
sprawdzenie warunków wstępnych dla komputera.

 

Wymagania systemowe, jakie należy spełnić, można znaleźć w rozdziale 
„ Wymagania systemowe” lub w liście kontrolnej projektu.
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Automatycznie sprawdzane są następujące wymagania:

• Hyper-V jest zainstalowany na komputerze PC i aktywowany.
• Stacja kodująca jest podłączona i włożona jest nowa i ważna karta admini-

stratora.
• Uprawnienie sieciowe sprawdza, czy Menedżer instalacji jest zainstalowany na 

fizycznym nośniku danych, a nie na dysku sieciowym.
• Porty potrzebne do obsługi systemu Xesar są wolne i dostępne.
• Serwer EVVA jest dostępny przez Internet. Jest to konieczne, aby sprawdzić 

np. listę dostępnych aktualizacji.

Jeśli nie wszystkie wymagania potrzebne do instalacji zostaną spełnione, pojawią 
się komunikaty o błędach z propozycjami rozwiązań. 

 Spróbuj rozwiązać problem zgodnie z instrukcją i kliknij przycisk Ponowna 
kontrola

Jeśli problemu nie da się rozwiązać, należy zwrócić się do partnera EVVA lub 
do biura technicznego EVVA.
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Po pomyślnym sprawdzeniu wszystkich wymagań kliknij przycisk Dalej, aby 
 kontynuować procedurę.

 2. Krok: 
wstawić dane systemu i żądane ustawienia kopii zapasowej w wyznaczone pola.

 

Można wybrać kilka opcji kopii zapasowej.
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Aby uniknąć utraty danych w przypadku problemu sprzętowego, dane kopii zapa-
sowej nie powinny być zapisywane na wspólnych dyskach oprogramowania Xesar.

Po wybraniu ścieżki kopii zapasowej na dysku Menedżera instalacji pojawi się 
 komunikat „Czy jesteś pewien?”.

Kliknij przycisk Anuluj, aby powrócić i wprowadzić nową ścieżkę kopii zapasowej. 
Kliknięcie przycisku Pomiń spowoduje zignorowanie ostrzeżenia.
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 3. Krok: 
tworzenie systemu

Następujący komunikat o błędzie pojawia się, gdy podczas procesu instalacji 
dostępna jest zbyt mała ilość wolnej pamięci roboczej (min. 2 GB).
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14.4.2 Karta bezpieczeństwa systemu

Po pomyślnej instalacji systemu wygenerowana zostanie karta bezpieczeństwa 
 systemu z ważnymi informacjami systemowymi i automatycznie wyświetlona w 
 formacie PDF.

Znajduje się na niej hasło użytkownika do logowania administratora systemu (su) i 
administratora (admin).
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Kartę bezpieczeństwa systemu można także otworzyć, klikając przycisk 
Otwórz kartę bezpieczeństwa systemu (PDF).

Wydrukuj kartę bezpieczeństwa systemu. Potwierdź wydruk i przechowuj go 
w bezpiecznym miejscu. 

W razie utraty lub uszkodzenia karty administratora informacje karty bezpie-
czeństwa systemu są jedyną możliwością dalszej eksploatacji systemu.

EVVA nie może wykonać przywracania danych, jeżeli brakuje karty bezpie-
czeństwa systemu z informacjami systemu!

 Kliknij przycisk Dalej, aby uruchomić system.  
(Uruchomienie systemu może potrwać kilka minut).
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 Kliknij przycisk Pulpit - nastąpi zalogowanie do zarządzania systemem 

 Kliknij przycisk Konfiguruj - nastąpi przejście do strony konfiguracji systemu.
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 Tutaj można wyświetlić przegląd wszystkich ważnych ustawień systemowych.
W razie potrzeby można wprowadzić zmiany istotne dla systemu.

Tym samym instalacja systemu została zakończona.

 Kliknij przycisk Powrót do początku - nastąpi przejście do strony startowej 
 Menedżera instalacji. 
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15 Strona startowa Menedżera 
 instalacji



















Funkcje strony startowej Menedżera instalacji:
• Wyświetlanie wersji Menedżera instalacji
• Systemy komputerów PC:

• Nazwa systemu 
• Przycisk Konfiguracja  do strony konfiguracji systemu.
• Przycisk Start/Stop  do uruchamiania lub zatrzymywania wybranego 

 systemu.
• Przycisk  Panel sterowania  do strony logowania do systemu
• Przycisk Utwórz system  uruchamia proces instalacji nowego systemu.
• Przycisk Przywracanie/import : Przywracanie systemu za pomocą pliku 

kopii zapasowej lub aktualizacji istniejącego systemu Xesar 2.2.
• Systemy Xesar na serwerze:

• Przycisk do wyświetlania systemów Xesar na serwerze i systemach Xesar 3.0 
po aktualizacji na 3.1 (patrz rozdział „Systemy Xesar na serwerze”) .
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• Przycisk Sprawdź aktualizację: Sprawdź, czy dostępne są aktualizacje Menedżera 
instalacji i oprogramowania Xesar. Jeśli aktualizacja jest dostępna, wyświetli się .  
Kliknięcie przycisku spowoduje przejście do strony aktualizacji.
• Data ostatniej weryfikacji aktualizacji . 

• Ustawienia i wsparcie  (tylko dla systemów komputerowych):
• Autostart: Automatyczne uruchamianie Menedżera instalacji po uruchomieniu 

komputera PC można włączyć lub wyłączyć.
• Ustawienia proxy W razie potrzeby można tutaj wprowadzić ustawienia proxy.
• Informacje o wsparciu technicznym Generowanie pliku danych w celu lepszej 

analizy błędów za pomocą wsparcia technicznego EVVA w razie błędu.

15.1 Konfiguracja urządzenia





























Funkcje strony konfiguracji systemu:
• Nazwa systemu:
• Karta administratora (Admin Card) : Numer karty administratora
• Numer wewnętrzny systemu 
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• Status urządzenia : 
• System pracuje
• System zatrzymany

• Kopia zapasowa : 
• Data ostatniej kopii zapasowej
• Przycisk Ustawienia  do ustawiania terminu aktualizacji systemu.

• Jednostki KeyCredit : 
• Liczba dostępnych jednostek KeyCredit lub widok ikony Lifetime ∞.
• Przycisk Ładowanie  do doładowywania jednostek KeyCredit.

• Stacja kodująca:  Wybór stacji kodującej do zarządzania nośnikami dostępu 
• Porty : Ustawienie portów, jeśli porty standardowe są zajęte (możliwe tylko 

 wtedy, gdy urządzenie jest zatrzymane).
• Wersja oprogramowania Xesar 

• Przycisk Wymień kartę administratora : Wymiana w przypadku uszkodze-
nia karty administratora.

• Przycisk Usuń system : Kasowanie systemu Xesar w komputerze PC 
( możliwe tylko przy zatrzymanym systemie).

• Przycisk Powrót do początku  Powrót do strony startowej Menedżera 
 instalacji.

• Przycisk Panel sterowania : Do logowania systemu w przeglądarce.

15.1.1 Ustawienia kopii zapasowej
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• Ścieżka kopii zapasowej  
 Wprowadź żądaną ścieżkę dla kopii bezpieczeństwa systemu.

Nie powinien to być ten sam napęd, na którym znajduje się system.

• Możliwość ustawienia dla automatycznych kopii bezpieczeństwa: 
• - przy uruchomieniu systemu
• - przy zatrzymywaniu systemu (zalecane rozwiązanie)
• - codziennie o określonej godzinie.

• Przycisk Ręczne uruchamianie kopii zapasowej : Ręczną kopię bezpieczeń-
stwa można wykonać w każdej chwili.

Pliki kopii zapasowych znajdują się pod podaną ścieżką kopii zapasowej.

15.1.2 Ładowanie jednostek KeyCredit

Do utworzenia i zmiany uprawnień dostępowych nośników dostępu pobierana jest 
opłata za jednostki KeyCredit.

Dostępne są 2 modele licencji do zarządzania systemami:
• Xesar KeyCredits - szt.
• Xesar KeyCredit Lifetime

 Wprowadź kod do załadowania jednostek KeyCredit w polu wprowadzania danych 
i kliknij przycisk Ładowanie jednostek KeyCredits.

W przypadku jednostek KeyCredit wartość kredytu na stronie konfiguracji w Mene-
dżerze instalacji lub na pulpicie systemu zwiększa się o odpowiednią wartość. Z tego 
kredytu pobierane są jednostki KeyCredit wykorzystywane do tworzenia uprawnień i 
zmian.
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W przypadku jednostek KeyCredit Xesar-Lifetime wyświetla się symbol Lifetime. Do 
utworzenia uprawnień i zmian nie są potrzebne żadne dalsze jednostki KeyCredit.

W celu załadowania jednostek KeyCredit system musi zostać uruchomiony i 
połączony z serwerem EVVA przez Internet.

15.1.3 Ustawienia portów (konfiguracja ręczna)

Podczas tworzenia systemu automatycznie ustawiane są standardowe porty potrzebne 
do systemu Xesar. Jeśli te porty w sieci instalacji nie są dostępne, można tutaj wpro-
wadzić porty ręcznie.

Aby ręcznie skonfigurować porty, należy zatrzymać system.

 Wprowadź adresy portów do pól wprowadzania danych i kliknij przycisk Zapisz.
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15.1.4 Wymiana karty administratora

W przypadku uszkodzenia lub utraty karty administratora systemu można ją wymienić 
na nową.

 W tym celu na stronie konfiguracji kliknij Wymień kartę administratora i po-
stępuj zgodnie z instrukcjami.

 

15.1.5 Usuwanie systemu

 Aby usunąć system, należy kliknąć przycisk Usuń.

Przed skasowaniem należy zatrzymać system.

15.2 Uruchamianie istniejącego systemu

 Uruchom Menedżera instalacji, klikając ikonę  na pulpicie.

Menedżer instalacji wykonuje automatyczny test systemu, aby upewnić się, czy 
 spełnione są wszystkie wymagania niezbędne do uruchomienia systemu.
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15.2.1 Uruchamianie systemu z włożoną kartą administratora

 Uruchom system, klikając przycisk startu. 

Następnie wykonywana jest kontrola karty administratora. Po włożeniu prawidłowej 
karty administratora system zostanie uruchomiony.
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  Po udanym uruchomieniu systemu naciśnij przycisk Panel sterowania, aby 
przejść do logowania do zarządzania systemem.
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15.2.2 Uruchamianie systemu bez karty administratora

Jeśli nie włożono karty administratora lub karta administratora jest nieprawidłowa dla 
danego systemu, to pojawi się następujący komunikat o błędzie:

 Włóż właściwą kartę administratora z odpowiednim numerem do stacji kodującej i 
 uruchom system.

Alternatywnie
 wprowadź klucz instalacyjny i 
 uruchom instalację.

Klucz instalacyjny znajduje się na karcie bezpieczeństwa instalacji.

Instalację można uruchomić tylko za pomocą klucza instalacyjnego.  
Zmiany na stronie konfiguracji systemu można wprowadzać tylko przy włożo-
nej karcie administratora.
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15.3 Ustawienia i pomoc techniczna

Ustawienia dokonane w sekcji „Ustawienia i wsparcie techniczne” dotyczą 
 tylko systemów Xesar na komputerze PC.
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15.3.1 Autostart 

Przy aktywnej funkcji Autostart Menedżer instalacji i bieżący system są automatycznie 
uruchamiane ponownie po ponownym uruchomieniu komputera. 

Aktywuj funkcję Autostart, jeśli w systemie Xesar na PC użytkownik korzysta 
z czytnika naściennego online.

15.3.2 Ustawienia proxy

W razie potrzeby w ustawieniach proxy można wprowadzić odpowiednie ustawienia. 
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• Włączanie lub wyłączanie serwera  proxy
• Nazwa DNS / adres IP  serwera proxy
• Port : Port serwera proxy
• Nazwa użytkownika:  Nazwa użytkownika serwera proxy
• Hasło : Hasło użytkownika serwera proxy

15.4 Przywracanie/import

Następujące sytuacje wymagają przywrócenia lub importu systemu:

• Przywracanie po wystąpieniu błędu sprzętowego lub oprogramowania. 
• Przenoszenie na nowy sprzęt.
• Modernizacja starszego systemu.

W przypadku uaktualnienia lub przeniesienia systemu ważne jest, aby przed 
przywracaniem/importem utworzyć aktualny plik kopii zapasowej . Kopia za-
pasowa może być wykonywana w trybie ręcznego backupu.

Przywracany system NIE może być dostępny w Menedżerze instalacji.

W celu skutecznego przywrócenia/importu systemu konieczne są następujące kom-
ponenty: 

• Możliwie najbardziej aktualny plik kopii zapasowej systemu.
• Karta administratora importowanego systemu musi być włożona do stacji kodującej.
• Wszystkie systemy w Menedżerze instalacji muszą być zatrzymane.
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 Wybierz plik kopii zapasowej potrzebny do przywrócenia lub zaimportowania.
 Kliknij przycisk Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami.

15.5 Aktualizacja Menedżera instalacji i systemów

Menedżer instalacji i systemy aktualizują się oddzielnie.

Aktualizacje Menedżera instalacji i systemu są przeprowadzane w Menedżerze 
 instalacji.

: W przypadku dostępnych aktualizacji wskazówka jest podświetlana. 

 Kliknij przycisk Dostępne aktualizacje, aby wyświetlić stronę z możliwymi aktu-
alizacjami. 
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 Aby przeprowadzić aktualizację, należy postępować zgodnie z instrukcjami
 



 Na stronie aktualizacji wyświetlają się wszystkie dostępne aktualizacje dla mene-
dżera instalacji i istniejących systemów.

 Łącze „Release Notes”  prowadzi do informacji o wersji z opisanymi zmianami 
zawartymi w aktualizacji. 

 Najpierw wykonaj aktualizację Menedżera instalacji. 
 Następnie należy przeprowadzić aktualizację danego system.

 



Sprawdzanie dostępności aktualizacji: Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne 
aktualizacje, kliknij łącze, aby sprawdzić, czy są dostępne nowe aktualizacje.

Wyświetlana jest data ostatniej weryfikacji aktualizacji .

Aby możliwe było odbieranie aktualizacji, komputer PC systemu musi być 
 połączony z serwerem EVVA przez Internet.
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15.5.1 Aktualizacja menedżera instalacji

 Na stronie „Aktualizacje” kliknij przycisk Aktualizuj menedżera instalacji.

 

Przed aktualizacją Menedżera instalacji należy sprawdzić, czy istniejący system 
- z uwagi na jego wersję -  można zaktualizować za pomocą nowego Menedżera 
instalacji. 

Gdy system jest gotowy do aktualizacji Menedżera instalacji, to jest to wskazywane 
w kolumnie „Nowa wersja”.

 Kliknij przycisk Aktualizuj Menedżera instalacji.
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15.5.2 Aktualizacja systemów

Aktualizacje systemu są wyświetlane na stronie systemu w kolumnie „Nowa wersja”.

 Kliknij odpowiedni przycisk wersji.
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Przed aktualizacją są sprawdzane wszystkie niezbędne wymagania i ustawienia.

 Po spełnieniu wszystkich wymagań kliknij przycisk Rozpocznij aktualizacjęi 
 postępuj zgodnie z instrukcjami.

Przed aktualizacją systemu wszystkie zalogowane w systemie tablety muszą 
zostać wylogowane na danym tablecie za pomocą funkcji wylogowania. 

Przed aktualizacją systemu wykonywana jest kopia bezpieczeństwa. W tym 
celu należy uruchomić system.
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 Kliknij przycisk Rozpocznij aktualizację, system zostanie zaktualizowany

Po pomyślnej aktualizacji na stronie konfiguracji systemu wyświetlany jest aktualny 
numer wersji.
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15.6 Zarządzanie kilkoma systemami na jednym 
komputerze

W menedżerze instalacji można zarządzać kilkoma systemami.

Można uruchomić tylko jeden system. 

 W celu utworzenia kolejnego systemu należy kliknąć przycisk Utwórz system i 
postępować zgodnie z instrukcją
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15.7 Zarządzanie uruchomionym systemem

 Kliknij przycisk Panel sterowania , aby przejść do logowania do systemu w 
przeglądarce

 

 Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika admin jako administrator systemu, 
podając odpowiednie hasło z karty bezpieczeństwa systemu 

Po zalogowaniu jako admin można zmienić hasło na kafelku „Użytkownik” i utworzyć 
kolejnych użytkowników.

Administrator systemu (su) może tylko zmieniać hasła użytkowników
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16 Systemy Xesar na serwerze

16.1 Wymagania dotyczące instalacji

Przed uruchomieniem instalacji systemu Xesar na komputerze systemowym 
PC (Windows 10 Pro) trzeba zainstalować Dockera i sterownik stacji kodowa-
nia (patrz rozdział „Instalacja Dockera”.

16.2 Programy instalacyjne i do zarządzania

Do tworzenia i zarządzania systemami Xesar na serwerze potrzebne są następujące 
programy:

16.2.1 Menedżer instalacji

Menedżer instalacji umożliwia zarządzanie jednym lub kilkoma systemami. Ponadto 
zostaną wprowadzone ustawienia systemowe Xesar. 

Można wykonać następujące zadania:

• Łatwe tworzenie systemów Xesar na komputerze PC lub serwerze
• Uruchamianie i zatrzymywanie systemu
• Zarządzanie kartą administratora 
• Wykonywanie aktualizacji:
• Zarządzanie wieloma instalacjami 
• Ładowanie jednostek KeyCredit i licencji Keycredit Xesar-Lifetime. 
• Ustawianie automatycznych kopii zapasowych uruchomionego systemu
• Wymiana uszkodzonych kart administratora
• Ustawianie portów urządzenia

16.2.2 Menedżer urządzeń peryferyjnych

Menedżer urządzeń peryferyjnych umożliwia eksploatację stacji kodującej na kompu-
terze administratora oraz na klienckich komputerach PC w systemie Xesar na serwe-
rze (system wielostanowiskowy).

Menedżer urządzeń peryferyjnych można pobrać w oprogramowaniu Xesar 
> Support > Updates.
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16.2.3 Oprogramowanie Xesar

Oprogramowanie Xesar jest aplikacją otwieraną w Menedżerze instalacji i działającą w 
przeglądarce. Za pomocą oprogramowania Xesar można zarządzać systemem urucho-
mionym w Menedżerze instalacji na pulpicie. 

Aktualną wersję Menedżera instalacji do pobrania można znaleźć na stronie interneto-
wej EVVA w zakładce Oprogramowanie.
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 Wypełnij formularz „Pobieranie oprogramowania Xesar” i wyślij go.
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Na adres e-mail podany w formularzu „Pobieranie oprogramowania Xesar”  otrzymasz 
wiadomość z czasowo ograniczonym łączem do pobrania.

 Załaduj aktualne oprogramowanie Xesar na komputerze PC.
 Kliknij dwukrotnie plik *.msi.

Zainstalowany zostanie Menedżer instalacji, który utworzy skrót do pulpitu i menu 
startowego.

 Uruchom Menedżera instalacji, klikając jedno z łączy.
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16.3 Proces instalacji

 Uruchom plik EXE Menedżera instalacji.

Okno „Witamy w systemie Xesar!” z wyborem instalacji dla systemów Xesar na kom-
puterze PC lub serwerze:
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16.3.1 Instalacja systemu Xesar na serwerze

 Kliknij przycisk Zarządzanie systemami serwerowymi, aby przejść do widoku 
zarządzania z systemów na serwerze.

Podczas aktualizacji do nowego Menedżera instalacji istniejące systemy Xesar 
na serwerze są automatycznie importowane do widoku zarządzania systemów 
Xesar na serwerze.

Zarządzanie systemami Xesar na serwerze odbywa się zgodnie z poniższą instrukcją.
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1.1 Uruchamianie i wyłączanie systemy Xesar na 
serwerze

 Kliknij łącze (serwer) przygotowane przez administratora
lub 

 W Menedżerze Instalacji Xesar lub w Menedżerze Urządzeń Peryferyjnych kliknij 
symbol Idź do .

Przed wyłączeniem klienckiego komputera PC zamknij Menedżera Urządzeń 
Peryferyjnych Xesar (ważne dla stacji kodowania).

 Kliknij symbol Stop , aby rozłączyć połączenie między Menedżerem Urządzeń 
Peryferyjnych Xesar i przeglądarką.

 Kliknij prawym przyciskiem myszy symbol Zakończ , aby zamknąć Menedżera 
Urządzeń Peryferyjnych Xesar.

 Symbol Menedżera Urządzeń Peryferyjnych Xesar  znajduje się na pasku zadań.

Menedżer Urządzeń Peryferyjnych Xesar nie jest zamykany po kliknięciu 
 symbolu x w oknie programu.

Jeżeli nie zamkniesz prawidłowo Menedżera Urządzeń Peryferyjnych Xe-
sar, może dojść do błędu przy kolejnym uruchomieniu Menedżera Urządzeń 
 Peryferyjnych Xesar. Menedżer Urządzeń Peryferyjnych Xesar wymaga w 
 takim przypadku ponownego skonfigurowania.
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17 Uruchomienie oprogramowania 
Xesar

1. Krok

2. Krok

3. Krok

4. Krok

17.1 Ogólne informacje dotyczące uruchomienia

Przed opuszczeniem każdej strony należy zapisać nowe i zmienione ustawienia. Jeśli 
to nie nastąpi, zostaną zachowane pierwotne ustawienia.

Kliknij symbol csv lub xls. Wszystkie listy mogą być eksportowane i drukowane w 
formacie .csv lub .xls. Pochodzenie pliku musi być 65001: Unicode (UTF- 8).

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Jeżeli klikniesz symbol ?, odpowiedni tekst pomocy zostanie wyświetlony.

Podwójne kliknięcie linii rozdzielającej kolumny spowoduje dopasowanie szerokości 
kolumny do jej tytułu.

Wynik przygotowanej listy zależy od liczby kolumn i prezentacji na ekranie.
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17.2 Ustawienia

17.2.1 Ustawienia bezpieczeństwa

17.2.2 Okres ważności i uprawnień nośników dostępowych

Początek Okres uprawnienia Koniec

Standardowy okres ważności 
nośnika dostępowego

Standardowy okres ważności nośnika 
dostępowego

Próg przedłużenia 
okresu ważności

Próg przedłużenia 
okresu ważności

    Najwcześniejsza możliwa aktualizacja 
    Najpóźniejsza możliwa aktualizacja 
    Najwcześniejsza możliwa aktualizacja  
    Najpóźniejsza możliwa aktualizacja
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Standardowy okres ważności nośnika dostępowego:

Standardowy okres ważności to wstępnie ustawiony okres, przez który nośnik do-
stępowy będzie ważny po uaktualnieniu na stacji kodującej lub czytniku naściennym 
 Xesar online .

Standardowy okres ważności można indywidualnie ustawić podczas wydawania nośni-
ków dostępowych. 
Po upływie standardowego okresu ważności nośnik dostępowy stanie się nieważny 
i w razie potrzeby należy go zaktualizować za pomocą stacji kodującej lub czytnika 
 naściennego Xesar online. 
Im krótszy jest standardowy okres ważności, tym bezpieczniejszy będzie system, 
 ponieważ nośnik dostępowy wcześniej straci ważność.

Zalecany okres ważności wynosi 14 dni.

Maksymalny czas ważności, jaki można ustawić, wynosi 7300 dni (ok. 20 lat).

Próg przedłużania okresu ważności:

Próg przedłużania okresu ważności definiuje zakres czasowy, w którym przedłużany 
jest okres ważności nośnika dostępowego na stacji kodującej lub w czytniku naścien-
nym Xesar online.

Standardowy okres uprawnienia nośników zastępczych:

Standardowy okres uprawnień zamiennych nośników dostępowych wynosi wg do-
myślnego ustawienia systemu 72 godziny. Standardowy okres uprawnień może być 
ustawiany indywidualnie przy wydawaniu zamiennych nośników dostępowych (patrz: 
Rozdział „Nośniki dostępowe”).

Automatyczne wylogowanie użytkownika:

Po upływie ustawionego w godzinach czasu użytkownik (np. recepcja, administrator 
lub serwisant) zostaje ze względu na bezpieczeństwo automatycznie wylogowany z 
sesji rozpoczętej zalogowaniem z daną nazwą użytkownika i hasłem. Aby kontynu-
ować obsługę oprogramowania Xesar, użytkownik ten musi się ponownie zalogować.
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17.2.3 Ustawienia systemu

Adres IP serwera:

Adres IP jest potrzebny do połączenia stacji kodującej z serwerem (adres IP jest wpi-
sywany do pliku konfiguracji). Dodatkowo adres IP jest potrzebny przy dodawaniu 
stacji kodującej do systemu.

W instalacji lokalnej, w polu wprowadzania, automatycznie wyświetlany jest adres IP 
lokalnej instalacji.

Dzienny czas realizacji:

Dzienny czas wykonania to moment, w którym wykonywana jest synchronizacja czasu 
systemowego. Dodatkowo dzienny czas wykonania jest stosowany dla następujących 
ustawień konfiguracji czytnika naściennego Xesar online z oprogramowaniem Xesar 
(backend):

• Kompletna transmisja czarnej listy do czytnika naściennego online. Bezpiecznie 
 zablokowane nośniki dostępowe zostaną usunięte z czarnej listy.

• Wpisy dotyczące zdarzeń związanych z konkretnymi osobami są po upływie zdefi-
niowanego czasu anonimizowane.

• Zadania synchronizacyjne są generowane trzy miesiące przed pierwszą zmianą 
czasu w roku.

• Tworzenie zadań synchronizujących (konserwacyjnych) w celu aktualizacji dni 
 kalendarzowych na komponentach.

• Stan kopii zapasowej zostanie zaktualizowany.

Jako codzienny czas wykonania wybieraj zawsze moment, w którym system 
pracuje, a czytnik naścienny online Xesar znajduje się w trybie online 
(np. godziny pracy biura)!
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Logo:

Logo jest wyświetlane na Panelu sterowania Xesar przed nazwą instalacji. Możliwe 
jest dodanie własnego logo wg poniższych specyfikacji:

Maksymalna wielkość pliku: 2 MB
Akceptowane formaty: jpg, png, gif, svg

Ustawienia osobiste:

Ustawienia osobiste określają czy i jak długo mają być zapisywane zdarzenia przypi-
sane danej osobie.

Przy ustawianiu uwzględnij wymagania swojego przedsiębiorstwa w zakresie 
ochrony danych.

Istnieją 3 ustawienia dla zapisywania danych osobowych dotyczących osób i miejsc 
instalacji:

• Nie zapisuj
• Zapisuj bez ograniczeń
• Zapisuj z ograniczeniem czasowym (zakres ustawienia w dniach)

Ustawienia osobowe i komponentowe ustala się pod kafelkami  „Osoby” lub „Miejsca 
instalacji – Komponenty”.
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Ustawienia tabletu Xesar: 
ze względów bezpieczeństwa technicznego, korzystanie z tabletu Xesar do 
wykonania wpływających na system zadań konserwacyjnych jest chronione 
kodem PIN. Zapytanie o kod PIN na tablecie można dezaktywować.

Zarządzanie danymi na tablecie Xesar: 
Istnieje możliwość włączenia funkcji zatrzymywania danych na tablecie po 
jego wyłączeniu.

Zmień ustawiony fabrycznie kod PIN w trakcie pierwszego uruchomienia 
 tabletu Xesar.

17.3 Grupy użytkowników

W grupach użytkowników definiuje się uprawnienia dla użytkowników.

Użytkownicy zarządzają systemem za pomocą oprogramowania Xesar. Można utwo-
rzyć dowolną liczbę użytkowników z różnymi uprawnieniami (zależnie od funkcji). 
 Takie różne uprawnienia są definiowane w grupach użytkowników.

Widok wszystkich wstępnie zdefiniowanych grup użytkowników:

Te wstępnie zdefiniowane grupy użytkowników mogą zostać przyporządkowane użyt-
kownikom. Nie można usunąć wstępnie zdefiniowanych grup użytkowników.

Jednemu użytkownikowi można przyporządkować kilka grup użytkowników.

Uwaga: W przypadku przypisywania kilku grup użytkowników uprawnienia 
sumują się dla określonego użytkownika.
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Do wyboru są wstępnie zdefiniowane następujące grupy użytkowników:

Administrator systemu 
może zmieniać tylko hasła użytkowników

Operator instalacji 
Ma wszystkie uprawnienia z wyjątkiem zmiany haseł użytkowników

Technik serwisowy 
Ma ograniczone uprawnienia związane z konserwacją

Administrator partycji 
ma ograniczone uprawnienia związane z zarządzaniem

Recepcja 
ma ograniczone uprawnienia związane z recepcją

Przykład grupy użytkowników „Zarządca instalacji”
Użytkownicy w tej grupie użytkowników mają wszystkie uprawnienia do odczytu i 
edycji:
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Uprawnienia tych predefiniowanych grup użytkowników nie mogą zostać 
zmienione.

W razie potrzeby należy skopiować predefiniowaną grupę użytkowników i 
zmienić uprawnienia. Zmodyfikowaną grupę użytkowników należy zapisać 
pod inną nazwą.

Uprawnienia są grupowane za ikonami w 
 Dashboard.

W każdej grupie uprawnień są definiowane 
 następujące uprawnienia:

• tylko uprawnienia do odczytu
• wybór wszystkich uprawnień.
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Przykład: indywidualna grupa użytkowników „Recepcja, wejście główne” z podstawo-
wą grupą użytkowników Recepcja  i dodatkowymi uprawnieniami do odczytu i edycji 
dla ustawień osób:

Jako podstawę do przydzielania uprawnień dla użytkowników należy stosować 
wstępnie zdefiniowane grupy użytkowników.

W razie potrzeby można wygenerować specjalne grupy uprawnień. W tym 
celu należy skontaktować się z działem technicznym firmy EVVA.

Ograniczenie możliwości przydzielenia profilu uprawnień:

Użytkownicy z określonych grup użytkowników mogą przypisywać tylko wybrane 
 profile uprawnień.

Przykład:
Użytkownicy z grupy użytkowników „Recepcja” mogą przypisywać do nośników dostę-
powych np. tylko profile uprawnień „Pracownik”, „Praktykant”, „Serwis porządkowy” i 
„Pracownik zmianowy”. Użytkownicy z innych grup użytkowników mogą przypisywać 
do nośnika dostępowego dodatkowo profile uprawnień „Szef” i „Asystentka”, „Straż 
Pożarna” lub „Master Key”.
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17.4 Użytkownik

Użytkownicy zarządzają systemem za pomocą oprogramowania Xesar. Można utwo-
rzyć dowolną liczbę użytkowników z różnymi uprawnieniami (zależnie od funkcji).

Klikając symbol „Dodaj” możesz dodać nowego użytkownika. Liczba utworzonych 
użytkowników jest wyświetlana na kafelku „Użytkownik”.

Użytkownikami są również osoby, które w systemie mają uprawnienia dostępu za 
 pomocą przydzielonych im nośników dostępowych.

Na liście przeglądowej użytkowników są wyświetlani wszyscy utworzeni użytkownicy.

Użytkownicy predefiniowani podczas pierwszej instalacji su (super administrator) i 
admin (administrator) nie mogą być zmieniani ani kasowani.

• su 
jako administrator systemu może wyłącznie zmieniać hasła użytkowników 

• admin 
ma wszystkie uprawnienia 
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Nowy użytkownik:

Przy tworzeniu nowego użytkownika są do dyspozycji następujące pola wprowadzenia.

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Nazwa użytkownika 
Nazwa nowego użytkownika, np. Administrator 1

Opis 
z uzupełniającymi informacjami o nowym użytkowniku

Hasło 
do rejestracji (login). 
Co najmniej 6 znaków; dodatkowo wyświetlana jest ocena poziomu bezpieczeństwa 
hasła.

Powtórz hasło 
Należy jeszcze raz wprowadzić wybrane hasło.

Grupy użytkowników 
Wybór zdefiniowanych grup użytkowników dla danego użytkownika. Trzeba wybrać co 
najmniej jedną grupę użytkowników.

Osoba 
(pole to jest wyświetlane dopiero po pierwszym zapisie)

Funkcja użytkownika może być przydzielona osobie, np. Serwisant1 > Jan Kowalski. 
Odniesienie osobiste ma wyłącznie wartość informacyjną i nie ma skutków funkcjo-
nalnych.
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Status 
Administrator może ustawić użytkownika jako aktywnego lub nieaktywnego. Nieak-
tywni użytkownicy nie mogą się zalogować. 

Pobierz konfigurację 
Zostanie pobrany odpowiedni certyfikat użytkownika (konfiguracja). Certyfikat użyt-
kownika jest wymagany do bezpiecznego działania interfejsu systemu zewnętrznego 
(np. import danych osób przez interfejs systemu zewnętrznego).
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17.5 Kalendarz

Funkcja kalendarza służy do zarządzania dniami specjalnymi, takimi jak np. święta 
lub urlopy zakładowe na dany rok kalendarzowy. W takie specjalne dni możliwe są 
wyjątki od profili czasowych. Liczba kalendarzy jest wyświetlana na kafelku „Kalen-
darz”.

Można zdefiniować maks. 5 kalendarzy, które mogą razem zawierać maks. 50 różnych 
dni specjalnych.

Dzień specjalny (np. Boże Narodzenie) może występować tylko raz w jednym 
kalendarzu.
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Importuj kalendarz

Można importować i edytować istniejące kalendarze w formacie .ics lub .csv.

Nie można importować kalendarzy, w których aktualny dzień jest oznaczony 
jako dzień specjalny.

17.6 Profile czasowe

W profilach czasowych zdefiniowane są zarówno profile czasowe trybu Office (auto-
matyczne stałe otwarcie dla komponentów dostępowych Xesar), jak również profile 
czasowe dla profili uprawnień osób lub nośników dostępowych.

Dodatkowo ustalane są momenty zamknięcia do automatycznego zakończenia ręczne-
go trybu Office (ręczne stałe otwarcie).

Jeżeli do komponentu dostępowego Xesar nie zostanie przypisany żaden profil czaso-
wy Office Mode, dostęp mają tylko uprawnione nośniki dostępowe.

Jeżeli podczas tworzenia nośnika dostępowego nie zastosowano profilu czasowego, 
dla tego nośnika dostępowego nie obowiązuje żadne ograniczenie czasu dostępu - no-
śnik dostępowy ma więc stały dostęp.

Tryb Office:

Pod pojęciem Office Mode (tryb Office) w systemie Xesar rozumie się automatyczne 
i sterowane czasowo stałe otwarcie komponentów dostępowych Xesar. Komponenty 
 Xesar z trybem Office umożliwiają w zdefiniowanym przedziale czasowym także do-
stęp bez nośnika dostępowego.
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Przykład: 
lokal biurowy ma godziny pracy (czas otwarcia) od godz. 08:00 do 16:00. Profil cza-
sowy trybu Office obejmuje czas od godz. 08:00 do 16:00.

Dostęp przez drzwi wejściowe lokalu biurowego z tym profilem czasowym jest możli-
wy dla wszystkich w godzinach od 8:00 do 16:00, bez konieczności posiadania nośni-
ka dostępowego. Komponent dostępowy Xesar przełącza się automatycznie o godz. 
08:00 na Otwarte a o godz. 16:00 na Zamknięte.

Tryb Office można w każdej chwili zakończyć ręcznie za pomocą uprawnione-
go nośnika dostępowego.

Tryb Sklep (Shop):

Tryb Sklep (Shop) to rozszerzenie trybu Office. Przy czym tryb Office nie jest rozpo-
czynany automatycznie w określonym momencie, ale dopiero po jednokrotnej identy-
fikacji za pomocą uprawnionego nośnika dostępowego.

Przykład: 
W sklepie ustalono tryb Office z oknem czasowym od 08:00 do 16:00. 
Dodatkowo w komponencie dostępowym Xesar aktywowane są drzwi wejściowe do 
trybu Shop. 
Jeśli pracownik z uprawnionym nośnikiem dostępu jest spóźniony i nie znajdzie się 
w sklepie przed/lub o godzinie 08:00, to pomimo trybu Office, drzwi wejściowe po-
zostaną zamknięte. Gdy pracownik (również po godzinie 08:00) przyjdzie do sklepu 
i otworzy go uprawnionym nośnikiem dostępowym, wówczas zostanie uruchomiony 
tryb Office.

To ograniczenie zapobiega automatycznemu otwarciu w trybie Office, gdy żadnego 
pracownika nie ma w biurze/sklepie.

Ręczny tryb Office:

Ręczny tryb Office w systemie Xesar polega na uaktywnieniu stałego otwarcia kom-
ponentów dostępowych Xesar. Aby funkcja ta działała, zarówno odpowiedni kompo-
nent dostępowy Xesar, jak i odpowiedni nośnik dostępowy muszą być uprawnione na 
podstawie profilu uprawnień. Ręczny tryb Office ustawia się w odpowiednim punkcie 
menu w pozycji Miejsca instalacji i Profile uprawnień.

Ręczny tryb Office jest aktywowany poprzez dwukrotne zbliżenie uprawnionego no-
śnika dostępowego do komponentu dostępowego Xesar. Otrzymasz odpowiednie po-
twierdzenie dżwiękowe i optyczne (patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”).
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Ręczny tryb Office jest zakończony automatycznie w określonym czasie automa-
tycznego zamknięcia przez ponowne dwukrotne zbliżenie uprawnionego nośnika 
dostępowego do komponentu dostępowego Xesar. Otrzymasz odpowiednie potwierd-
zenie dżwiękowe i optyczne (patrz: Rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”).

Ręczna aktywacja trybu Office i trybu Shop:

 Otwórz Xesar > Miejsca instalacji > Wejście główne 

 

 Otwórz Xesar > Profile uprawnień > Użytkownicy

 

Widok profili czasowych:

Czasy w polach wprowadzania można wprowadzać numerycznie lub za 
pomocą przycisków strzałek.
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17.6.1 Dodaj profil czasowy trybu Office

Funkcja stałego otwarcia odnosi się do komponentów dostępowych Xesar.

W określonych porach możliwy jest dostęp bez uprawnień. Komponent dostępowy 
 Xesar jest więc przygotowany do otwarcia drzwi.

Można zdefiniować maksymalnie 24 serie czasowe.

W sumie można dodać maksymalnie 5 różnych przedziałów czasowych lub 
godzin w tygodniu lub w kalendarzu.

Przykład godzin pracy przy aktywności biznesowej: 
Od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 12:00 oraz od godz. 13:00 do 18:00 i w 
soboty od godz. 8:00 do 12:00.

Czasy dostępu w dni świąteczne definiują odchylenia od serii czasowych, w których 
obowiązują zmienione czasy dostępu lub zakazy dostępu.

„Brak czasów dostępu” oznacza, że w określonych dniach świątecznych w kalendarzu 
dostęp nie jest możliwy. Wyświetlane są wszystkie istniejące kalendarze.
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Automatyczne momenty zamykania:

Serie punktów czasowych definiują momenty, w których automatycznie kończy się 
ręczny tryb Office (ręczne stałe otwarcie). Gwarantuje to, że uruchomiony ręcznie 
tryb Office w określonym momencie zostanie niezawodnie zakończony.

Ręczny tryb Office może być aktywowany tylko w zdefiniowanych komponentach do-
stępowych Xesar i za pomocą uprawnionych nośników dostępowych. Dokonuje się 
tego poprzez dwukrotne zbliżenie nośnika do komponentu dostępowego Xesar.

Maksymalna możliwa liczba serii momentów czasowych to 35.

Przykład:  
Moment zamknięcia: od poniedziałku do piątku, każdego dnia o godz. 20:00

Automatyczne momenty zamykania w dni świąteczne

Moment zamknięcia można zmienić dla dni specjalnych i świąt.
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17.6.2 Dodaj profil czasowy

Profile czasowe można dodawać do osób i nośników dostępowych.

Można zdefiniować maksymalnie 24 serie czasowe.

Ograniczenie uprawnień

Przykład czasów dostępu dla pracowników: 
od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00 i w soboty od godz. 7:00 do 13:00.

Wyjątki serii czasowych:

Wyjątki serii czasowych definiują odchylenia od serii czasowych, takich jak np. dni 
świąteczne, w których obowiązują zmienione czasy dostępu lub zakazy dostępu.

Brak serii oznacza, że w określone dni tygodnia w kalendarzu nie ma dostępu. Wy-
świetlane są wszystkie istniejące kalendarze.
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17.7 Miejsca instalacji

Wszystkie miejsca instalacji; w których znajdują się komponenty dostępowe Xesar są 
tworzone i definiowane w sekcji Miejsca instalacji. Miejscem instalacji mogą być drzwi 
lub inne obiekty, np. winda.

Lista miejsc instalacji:

Stan online:  
opisuje, czy komponent jest gotowy do pracy online i czy jest połączony z oprogramo-
waniem Xesar

ID:  
Jednoznaczna identyfikacja (oznaczenie) np. numer pomieszczenia zgodnie z planem 
budynku

Nazwa:  
Jednoznaczna nazwa lub oznaczenie np. wejście główne

Opis:  
Dowolny opis miejsca instalacji dla lepszego objaśnienia, np. wejście centralne, droga 
ewakuacyjna do miejsca zbiórki

Rodzaj:  
Dowolnie definiowany, np. drzwi szklane, szafka lub drzwi automatyczne

Rodzaj komponentu:  
zamontowany komponent w miejscu instalacji

Stan w cyklu życia:  
opisuje aktualny stan komponentu np. przygotowany do dodania 

Ostatnia zmiana stanu:  
Czas ostatniej synchronizacji komponentu z oprogramowaniem Xesar

Stan baterii:  
Wyświetlanie stanu baterii komponentu: Pełna lub rozładowana
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Zadanie konserwacyjne:  
wyświetla otwarte zadania konserwacyjne dla miejsca instalacji, np. konfiguracja,usu-
wanie, dodawanie komponentu, aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Nazwa tabletu Xesar  
Nazwa tabletu ze zsynchronizowanym otwartym zadaniem konserwacyjnym miejsca 
instalacji 

17.7.1 Dodaj miejsce instalacji

Wybierz pożądany komponent dostępowy Xesar.

17.7.2 Opis miejsca instalacji

Jeżeli chcesz utworzyć nowe miejsce instalacji, dostępne są następujące pola wpro-
wadzania.

Pola obowiązkowe oznaczono *.

ID: 
jednoznaczna identyfikacja (oznaczenie) np. numer pomieszczenia zgodnie z planem 
budynku

Nazwa: 
Jednoznaczna nazwa lub oznaczenie np. wejście główne
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Opis: 
Dowolny opis miejsca instalacji dla jego lepszego objaśnienia, np. wejście centralne, 
droga ewakuacyjna do miejsca zbiórki na ulicy X

Rodzaj miejsca instalacji: 
dowolnie definiowany np. drzwi szklane, szafka lub drzwi automatyczne

Czas trwania otwarcia: 
definiuje czas, w którym komponent kontroli dostępu, po weryfikacji uprawnienia, 
zapewni dostęp, zanim nastąpi ponowne wysprzęglenie (zaryglowanie). Odpowiedni 
czas trwania otwarcia jest krótki lub długi. Czas trwania otwarcia jest zdefiniowany 
dla określonej osoby lub nośnika dostępowego i jest uruchamiany przez uprawnienie 
na komponencie dostępowym.

Przypisanie czasu trwania otwarcia do osoby lub nośnika dostępowego odbywa się w 
ustawieniach osób i nośników dostępowych.

Profil czasowy: 
wybór profilu czasowego trybu Office

Protokołowanie: 
Określenie typu zapisu zdarzenia dostępu i czasu trwania zapisu danych

Ręczny tryb Office: 
Ręczny tryb Office jest aktywny lub nieaktywny
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Tryb Shop: 
Tryb Shop jest aktywny lub nieaktywny

Tryb Office to sterowane czasowo stałe otwarcie komponentu dostępowego. 
W zdefiniowanym przedziale czasowym – np. aktywności biznesowej lub go-
dzin otwarcia biura – dostęp jest możliwy bez uprawnień.

Tryb Shop jest uruchamiany dopiero po przytrzymaniu uprawnionego nośni-
ka dostępowego przy komponencie dostępowym.

17.8 Strefy

Miejsca instalacji mogą być zgrupowane w strefy. Jest to celowe, gdy wiele miejsc in-
stalacji ma jednakowe właściwości, np. te same uprawnienia lub przynależność orga-
nizacyjną, jak wydziały lub sekcje budynków.

Dla każdej instalacji (partycji) można zdefiniować maksymalnie 95 stref.

Strefa Instalacji jest tworzona automatycznie przy tworzeniu systemu. Obejmuje ona 
wszystkie miejsca instalacji i nie może być zmieniona ani usunięta.

Jeżeli strefa ta zostanie wybrana do profilu uprawnień, dotyczy to również wszystkich 
zawartych w niej punktów instalacji.

Import systemu Xesar 2.2 z 96 strefami jest niemożliwy. Dlatego w systemie 
Xesar 2.2 usuń strefy przed importem.
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Przykład wyświetlania strefy biur  
Pola obowiązkowe oznaczono *.

Nazwa: 
Nazwa strefy

Opis: 
Uzupełniające informacje do nazwy

Miejsce instalacji: 
Wskazanie wybranych punktów instalacji

Wybór miejsc instalacji: 
wybierz punkty instalacji dla strefy, uaktywniając pole w pierwszej kolumnie.
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17.9 Profile uprawnień

Profile uprawnień opisują przestrzenne i czasowe ograniczenia dostępu dla nośników 
dostępowych. Te nośniki dostępowe można przypisywać osobom. Oznacza to, że oso-
ba z danym nośnikiem dostępowym ma dostęp tylko do miejsc instalacji i stref zdefi-
niowanych w profilu uprawnień oraz tylko w określonych przedziałach czasowych. W 
innych punktach i poza zdefiniowanym czasem następuje odmowa dostępu.

Do jednego profilu uprawnień można przypisać wiele nośników dostępowych 
(np. wszystkich osób z działu o tych samych uprawnieniach).

Do każdego nośnika dostępowego można przypisać tylko jeden profil uprawnień. 
Oprócz tego profilu uprawnień do każdego nośnika dostępowego można dodatkowo 
przypisać 3 indywidualne uprawnienia lub strefy z profilami czasowymi. (jest to ko-
nieczne np. przy dostępie do szafek).

Jeżeli do profilu uprawnień nie są przypisane żadne miejsca instalacji lub strefy, to na 
liście przeglądowej w kolumnie Stan uprawnień znajduje się zapis Nie.

Do profilu uprawnień można przypisać maks. 32 miejsca instalacji.
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Profil uprawnień:

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Nazwa: 
Nazwa profilu uprawnień, np. Pracownik zmianowy

Opis: 
Informacje uzupełniające do nazwy, np. tylko dla pracowników wykonujących drugą 
zmianę

Ręczny tryb Office: 
Jeśli ręczny tryb Office jest aktywny, wszystkie osoby lub nośniki dostępowe mają 
uprawnienia do aktywacji ręcznego trybu Office w uprawnionych komponentach do-
stępowych.

Standardowy profil czasowy: 
wybór jednego z dostępnych profili czasowych

Jako standardowy profil czasowy mogą być wykorzystywane tylko profile cza-
sowe z maks. 12 przedziałami czasowymi.
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Wybór miejsc instalacji:

Dostęp do wybranych miejsc instalacji:

17.10 Osoby

W strefie „Osoby” definiowane są wszystkie istotne informacje osób uprawnionych w 
systemie. Osobom z jednego systemu można przydzielać jeden lub kilka nośników 
dostępowych z różnymi profilami uprawnień.

Osobami mogą być także użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami (według odpo-
wiedniej grupy użytkowników).
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Wyświetlanie listy osób:

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Imię: 
Imię osoby

Nazwisko: 
Nazwisko osoby

ID: 
Skrót oznaczenia osoby, np. inicjały

Liczba wydanych nośników dostępowych: 
Liczba przypisanych nośników dostępowych dla danej osoby

Standardowy profil uprawnień: 
 Wybór z profili uprawnień zostanie zapisany jako standardowy profil uprawnień na 
nośniku dostępowym, przypisanym do danej osoby.

Zewnętrznie: 
Tak – rekord danych osobowych jest zarządzany przez system zewnętrzny za pośred-
nictwem interfejsu systemu zewnętrznego. 
Nie – ręczne zarządzanie rekordem danych osobowych w oprogramowaniu Xesar.

Nieaktualne nośniki dostępowe: 
Tak– co najmniej jeden nośnik dostępowy danej osoby jest nieaktualny i musi zostać 
zaktualizowany poprzez przytrzymanie przy czytniku naściennym  Xesar online lub 
położenie na stacji kodującej.  
(Ilustracja kafelka stanu Nośniki dostępowe nieaktualne na pulpicie jest w kolorze 
żółtym).
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Nie – wszystkie nośniki dostępowe danej osoby są aktualne; nie jest konieczne przy-
trzymywanie przy czytniku naściennym Xesar online lub położenie ich na stacji kodu-
jącej.

17.10.1 Dodawanie osoby

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Imię: 
Imię osoby

Nazwisko: 
Nazwisko osoby

ID: 
Skrót oznaczenia osoby, np. inicjały

Profil uprawnień: 
Wybrany profil uprawnień zostanie zapisany jako standardowy profil uprawnień na 
nośniku dostępowym, przypisanym do danej osoby.

Czas trwania otwarcia: 
Czas trwania otwarcia jest krótki lub długi i jest aktywowany po uzyskaniu upraw-
nienia dla danego komponentu dostępowego.

Protokołowanie: 
Dostęp może nie być rejestrowany, może być rejestrowany w sposób nieograniczony 
lub z ograniczeniem czasowym.
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Czas trwania: 
Wprowadzenie czasu rejestracji w dniach, jeżeli została zdefiniowana rejestracja z og-
raniczeniem czasowym.

Zewnętrznie: 
Tak – rekord danych osobowych jest zarządzany przez system zewnętrzny za pośred-
nictwem interfejsu systemu zewnętrznego. 
Nie – ręczne zarządzanie rekordem danych osobowych w oprogramowaniu Xesar.

Liczba wydanych nośników dostępowych: 
Liczba przypisanych nośników dostępowych dla danej osoby

17.11 Nośniki dostępowe

Nośniki dostępowe służą do otwierania drzwi o ile są do tego uprawnione, do trans-
portu danych bezpieczeństwa systemu między komponentami dostępowymi Xesar 
oraz oprogramowaniem zarządzającym przez sieć wirtualną XVN (Wirtualna sieć 
 Xesar).

17.11.1 Nowy nośnik dostępowy

Po położeniu nowego nośnika dostępowego na stacji kodującej wyświetlane jest na-
stępujące pole wprowadzania:

ID: 
(Identyfikator lub znacznik nie są polami obligatoryjnymi)

Na nośniku dostępowym można umieścić oznaczenie nośnika dostępowego (np. garaż 
Jana Kowalskiego, Odwiedzający 1 lub Pokój 23).

Nadawanie lub modyfikowanie ID jest możliwe w każdej chwili w widoku szczegóło-
wym nośnika identyfikacji w oprogramowaniu Xesar.
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Identyfikator/oznaczenie nośnika dostępowego nie jest anonimizowany jeśli 
dostępy (relacja osobowa) nie mają być rejestrowane. Oznacza to, że numer 
rejestracyjny nie powinien zawierać relacji osobowej, np. Jan Kowalski. 
To oznakowanie należy do obowiązków użytkownika przydzielającego identyfi-
katory do nośników dostępowych.

Aby na liście zdarzeń był wyświetlany ID nośnika dostępowego, należy go 
przypisać osobie. W przypadku nośników z uprawnieniem „Straż Pożarna” lub 
„Generalny klucz główny”, jeżeli nie ma być przydzielana żadna konkretna 
osoba, należy utworzyć i odpowiednio przypisać osobę „Straż Pożarna” lub 
„Generalny klucz główny”.

Po potwierdzeniu wyświetla się dodatkowa strona z poniższymi polami wyświetlania i 
wprowadzania.

Pola obowiązkowe oznaczono *.

Stan: 
Aktualny stan ważności i aktualności.

Przedział okresu ważności: 
Wybór okresu, po którym nośnik identyfikacji musi być ponownie uaktualniony w 
czytniku naściennym Xesar online lub na stacji kodującej (okres ważności zostanie 
przedłużony).

Okres ważności: 
informacja o okresie, w którym nośnik dostępowy jest ważny.

• Wartość standardowa: 
Jest definiowana w ogólnych ustawieniach bezpieczeństwa.
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• Indywidualnie: 
wprowadzenie 1 dnia do maks. 7300 dni (ok. 20 lat)

Osoba: 
nośnik dostępu można przypisać do utworzonej osoby. Jednej osobie można przypisać 
kilka nośników dostępowych.

Nośnik dostępowy (nośnik zastępczy) - pole pojawia się tylko w przypadku no-
wego nośnika dostępowego: 
w celu utworzenia nośnika zastępczego należy wybrać zastępowany nośnik dostępu 
wybranej wyżej osoby ze swoim profilem uprawnień.

Profil uprawnień: 
Wybór żądanego profilu uprawnień

Początek uprawnienia: 
moment rozpoczęcia uprawnienia nośnika dostępowego. Moment ten może także 
dotyczyć przyszłości np. rezerwacje hotelowe.

Koniec uprawnienia: 
Moment zakończenia uprawnienia i ważności nośnika identyfikacji (np. zakończenie 
praktyk). 
Po tym czasie nie można przedłużyć ważności nośnika dostępowego.

Indywidualne uprawnienia: 
oprócz profilu uprawnień można przypisać do 3 dodatkowych indywidualnych upraw-
nień. 
Można zdefiniować 3 miejsca instalacji lub strefy z różnymi profilami czasowymi.
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17.11.2 Istniejący nośnik dostępowy

Po położeniu istniejącego nośnika dostępowego na stacji kodującej wyświetlane jest 
następujące okno wprowadzania:

Stan nośnika dostępowego:

# Stan Wizualizacja Objaśnienie

1
Niedostatecznie zablokowany nośnik 
dostępowy  

Istnieją jeszcze niezabezpieczone 
miejsca instalacji

2
Bezpiecznie zablokowany nośnik 
identyfikacji

Nie ma więcej niezabezpieczonych 
miejsc instalacji

3 Nieuprawniony nośnik dostępowy
Nośnik dostępowy nie posiada upraw-
nień

4 Aktualnie ważny

5 Aktualnie nieważny

6
Aktualnie ważny nośnik dostępowy 
podczas aktualizacji staje się nie-
ważnym nośnikiem dostępowym

 

7
Aktualnie nieważny nośnik dostę-
powy podczas aktualizacji staje się 
ważnym nośnikiem dostępowym

 

8
Aktualnie nieważny nośnik dostępo-
wy z wprowadzonym przedziałem 
okresu ważności w przyszłości

 

9
Bezpiecznie zablokowany nośnik 
identyfikacji

Nośnik dostępowy został dezaktywo-
wany. Nie ma więcej niezabezpieczo-
nych miejsc instalacji i kalendarz nie 
ma już znaczenia

Przedział okresu ważności: 
Wybór okresu, po którym nośnik dostępowy musi być ponownie uaktualniony w czyt-
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niku naściennym Xesar online lub na stacji kodującej (okres ważności zostanie prze-
dłużony).

Okres ważności: 
informacja o okresie, dla którego medium dostępowe jest ważne.

• Wartość standardowa: 
Jest definiowana w ogólnych ustawieniach bezpieczeństwa.

• Indywidualnie: 
wprowadzenie 1 dnia do maks. 7300 dni (ok. 20 lat)

Osoba: 
osoba, do której przypisano ten nośnik dostępowy

Rozpoczęcie uprawnień: 
Od tego momentu nośnik dostępowy jest ważny lub uprawniony do aktualizacji 
uprawnienia

Koniec uprawnienia: 
Od tego momentu nośnik dostępowy nie jest już uprawniony do aktualizacji upraw-
nień, czyli jest nieważny

Indywidualne uprawnienia: 
dla 3 miejsc instalacji lub stref można przypisać nośnikowi dostępowemu indywidual-
ne uprawnienia (np. osobistą szafkę na garderobę lub miejsce w garażu).

Odbierz: 
jeżeli klikniesz przycisk Odbierz, nośnik identyfikacyjny zostanie odebrany. Wszystkie 
ustawienia z wyjątkiem ID zostaną skasowane. (funkcja ta może być np. wykorzysta-
na do nośników dostępowych pracowników odchodzących z przedsiębiorstwa).
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Nośniki dostępowe mogą być ponownie wykorzystane. Dlatego jako ID nośni-
ków dostępowych nie używaj danych osobowych.

Wydanie protokołu: 
kiedy klikniesz przycisk Wydanie protokołu, zostanie wygenerowany protokół wyda-
nia nośnika dostępowego, zawierający wszystkie niezbędne dane w formacie .pdf. Plik 
pdf można wydrukować, wydruk może zostać potwierdzony podpisem odbiorcy nośni-
ka dostępowego.

W razie zmiany uprawnień wygeneruj nowy protokół wydania.
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17.12 Dodawanie komponentu dostępowego

Komponenty dostępowe Xesar są wysyłane z ustawionym trybem serwisowym. Do 
funkcji w instalacji Xesar należy dodać komponent dostępowy systemu.

Po zdefiniowaniu miejsca instalacji w oprogramowaniu Xesar komponent dostępowy 
Xesar jest gotowy do dodania do systemu.

W celu dodania komponentu dostępowego w oprogramowaniu Xesar generowane jest 
zadanie konfiguracji.

Jest ona synchronizowana z tabletem Xesar i od wersji Xesar 3.1 wykonywana przez 
tablet Xesar za pomocą bezprzewodowej synchronizacji na komponencie dostępowym 
G2.1. W przypadku starszych komponentów dostępowych synchronizacja odbywa się 
za pomocą kabla przyłączeniowego.
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18 Zarządzanie systemem i instalacją 
Xesar

Oprogramowanie Xesar składa się z Menedżera instalacji i innych aplikacji oprogramo-
wania, takich jak Menedżer urządzeń peryferyjnych.

Menedżer instalacji instaluje i zarządza ustawieniami istotnymi dla systemu  Xesar. 

Menedżer urządzeń peryferyjnych umożliwia podłączanie i używanie komponentów 
zewnętrznych, takich jak np. stacja kodująca.

Zarządzanie systemem Xesar odbywa się za pomocą interfejsu administracyjnego 
(pulpitu sterowania) w danej przeglądarce. 

Panel sterowania zawiera przegląd aktualnego stanu bezpieczeństwa systemu Xesar i 
koniecznych zadań konserwacyjnych.

18.1 Panel sterowania

Panel sterowania Xesar zawiera przejrzyste zestawienie funkcji systemu Xesar.

Panel sterowania jest miejscem roboczym służącym do zarządzania nośnikami dostę-
powymi, osobami, drzwiami, strefami i uprawnieniami. Oprócz tego na Panelu stero-
wania Xesar wyświetlane są ostrzeżenia o niezabezpieczonych nośnikach dostępowych 
i miejscach instalacji oraz informacje o zadaniach konserwacyjnych (stan baterii i 
oprogramowanie sprzętowe firmware).
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Panel sterowania Xesar składa się z kafelków (pól), których kolory sygnalizują różne 
funkcje:

• Kafelki w kolorze ciemnoszarym służą do zarządzania, np. do tworzenia stref, 
miejsc instalacji lub profili uprawnień.

• Kafelki w kolorze jasnoszarym oznaczają, że nie trzeba podejmować żadnych 
 działań.

• Kafelki w kolorze żółtym oznaczają ostrzeżenia lub wskazówki. Po wykonaniu zwią-
zanych z nimi zadań, kafelki zmieniają kolor na jasnoszary.

• Na białym kafelku Pomoc techniczna znajdują się użyteczne materiały do pobrania, 
takie jak dokumentacja (np. podręcznik systemu) lub pliki do wymiany z Biurem 
Technicznym EVVA w Twoim kraju.

18.2 Funkcja filtrowania list

W celu uzyskania szczegółowej analizy lub uproszczonej prezentacji, listy są filtrowane 
według różnych kryteriów.

Często używane ustawienia filtra mogą być zapisane jako preset.

18.2.1 Ręczne filtrowanie

 Kliknij symbol Otwórz pole filtrowania  

 Wybierz pożądane kryteria filtrowania  

 Kliknij Filtruj  
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18.2.2 Presety filtra:

 Kliknij symbol Otwórz pole filtrowania  

 Wybierz pożądane kryteria filtrowania  

 Nadaj nazwę wybranym ustawieniom filtra (presetowi)  

 Kliknij symbol Dodaj  

  Kliknij symbol x  w polu przycisku, aby skasować wybrane ustawienia (preset).










Stosowanie wstępnych ustawień filtra (presetów):

 W celu aktywacji kliknij przycisk dla Preset filtra  | 

Wyświetlone zostaną kryteria filtrowania 

Wyniki filtrowania  zostaną wyświetlone na liście

 Kliknij raz jeszcze przycisk dla presetu filtra  |  lub przycisk Filtruj , aby 
zakończyć funkcję filtrowania.

|






Liczba presetów filtra na liście nie jest ograniczona. 
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18.2.3 Widok kolumn

Widok list można dopasowywać zależnie od potrzeb i wielkości ekranu.

 Kliknij symbol , aby otworzyć okno 
do wybierania kolumn, które mają być 
wyświetlone i które mają być schowane. 
Dodatkowo w oknie wyboru ustaw mak-
symalną liczbę wyświetlanych wierszy 
na jedną stronę.

 Wprowadzone ustawienia można zapisać 
lub zresetować. Zapisane ustawienia są 
zachowywane dla danego użytkownika 
dla wszystkich list – także po opuszcze-
niu strony
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18.3 Mój profil

Punkt menu Mój profil  znajduje się w prawym górnym rogu Panelu sterowania Xe-
sar. (alternatywnie możesz przejść przez pole Użytkownik i Wybór konta użytkowni-
ka do strony Mój profil.)



Mój profil zawiera bezpośrednie informacje dotyczące aktualnie zalogowanego użyt-
kownika (nazwa użytkownika) oraz zarządzanej instalacji.

W sekcji Mój profil można wprowadzić zmiany nazwy użytkownika i hasła. Przy 
 zmianie hasła automatycznie wyświetlana jest analiza poziomu bezpieczeństwa (siły) 
hasła. Ocena siły hasła sięga od „bardzo słabe” (kolor czerwony) do „bardzo silne" 
(kolor zielony).

18.4 Jednostki KeyCredit (szt.)

Na Panelu sterowania Xesar wyświetlane jest aktualne saldo oraz liczba jednostek 
KeyCredits  do obciążenia.

Odpłatne zmiany obejmują wymienione zakresy

• Wystawienie nowego nośnika dostępowego
• Zmiany uprawnień
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Zablokowanie lub odebranie uprawnień jest bezpłatne.

Zmiany odpłatne są wyświetlane bezpośrednio podczas tworzenia lub zmiany 
 uprawnień dla nośnika dostępowego.

 Potwierdź komunikaty. 
Możesz przeprowadzić kolejne zmiany uprawnień, a następnie potwierdzić 
 wszystkie zmiany dotyczące obciążenia KeyCredits.

Informacje o Twoich jednostkach KeyCredit znajdziesz w Panelu sterowania. 
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W przypadku pakietu KeyCredit Xesar Lifetime wszystkie zmiany uprawnień i 
wydania nośników dostępowych są uwzględnione i nie trzeba ich dodatkowo 
potwierdzać.

Zobacz informacje na temat ładowania jednostek KeyCredits zawarte w rozdziale 
„ Menedżer Instalacji”.

18.5 Pomoc techniczna

Na stronie Pomocy technicznej dostępne są następujące opcje wsparcia:

18.5.1 Informacje o Xesar

• Stopka redakcyjna EVVA  

• Zainstalowana wersja Xesar z wersjami Menedżera instalacji, Menedżera urządzeń 
peryferyjnych i aplikacją serwisową Xesar  

• Wysłane wersje oprogramowania firmware do komponentów dostępowych systemu 
Xesar  

• Link do Ogólnych Warunków Licencyjnych EVVA (z możliwością pobrania)  
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18.5.2 Pomoc Xesar

• Link do strony produktu Xesar na stronie internetowej EVVA .

• Link do podręcznika systemu Xesar na stronie pobierania produktu Xesar 

• Link do strony produktu z informacjami o pobieraniu sterowników do stacji 
 kodującej 

• Link do strony Pomocy technicznej systemu Xesar EVVA 

   

18.5.3 Aktualizacje

• Pobieranie aktualnej aplikacji serwisowej Xesar 

• Pobieranie aktualnego Menedżera urządzeń peryferyjnych 
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18.5.4 Pobierz informacje Pomocy technicznej

Możesz zdecydować, jakie informacje Pomocy technicznej zostaną podsumowane.

• Włączanie informacji statystycznych (np. liczby miejsc instalacji, stref, osób, nośni-
ków dostępowych, zablokowanych nośników dostępowych lub miejsc instalacji na 
daną strefę) 

• Wszystkie zdarzenia lub ograniczona liczba zdarzeń 

• Pobieranie informacji Pomocy technicznej 






W razie potrzeby pobierz informacje Pomocy technicznej. Zanonimizowane 
dane systemu będą potrzebne przy analizie błędów. Po uzgodnieniu wyślij 
dane do Biura Technicznego EVVA.
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19 Zadania konserwacyjne i konfigu-
racyjne

Zadania konserwacyjne to zlecenia konfiguracyjne i konserwacyjne dla komponentów 
kontroli dostępu, takie jak:

• Dodaj
• Konfiguruj
• Aktualizacja oprogramowania (firmware)
• Usuń

Kafelek Zadania konserwacyjne jest w kolorze żółtym, gdy zostało utworzone nowe 
zadanie do wykonania. Jest ono tworzone przez system automatycznie, gdy któryś z 
komponentów dostępowych wymaga konserwacji (synchronizacji).

Zadania konserwacyjne wykonuje się za pomocą tabletu Xesar na komponen-
tach dostępowych!

Użytkownik z uprawnieniem z odpowiedniej grupy uprawnień może synchronizować 
zadania konserwacyjne na tablecie Xesar (wszystkie lub w określonych strefach). Nie 
jest wymagane do tego uprawnienie dostępu do danych miejsc instalacji.

Korzystne jest jednak, aby technik konserwator posiadał uprawnienia dostępu do 
 danych miejsc instalacji. W tym celu musi on otrzymać nośnik dostępowy z odpo-
wiednimi uprawnieniami dostępu.

Aktualizacje oprogramowania można wykonywać także wtedy, gdy istnieją 
otwarte zadania konserwacyjne. 
(W przypadku aktualizacji z wersji Xesar 2.2 do Xesar 3.x nie mogą być 
otwarte żadne zadania konserwacyjne.)
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19.1 Aktualizacja oprogramowania firmware

Gdy nie ma żadnych otwartych zadań, kafelek  Firmware nieaktualne jest w kolorze 
jasnoszarym. Może zmienić kolor na żółty i wtedy wskazuje, w których komponentach 
dostępowych Xesar konieczna jest aktualizacja oprogramowania firmware. Aktualiza-
cja oprogramowania  firmware zapewnia następujące korzyści:

• Usunięcie ewentualnych błędów

• Wydłużony okres użytkowania baterii dzięki optymalizacji

• Informacje o dodaniu nowych funkcji

Jeżeli któryś z komponentów dostępowych Xesar nie ma aktualnego oprogra-
mowania firmware, zadanie konserwacyjne jest tworzone automatycznie.

Aktualizacja oprogramowania firmware może być wykonana także bez dodania 
komponentu dostępowego do systemu.

19.2 Ostrzeżenie o stanie baterii

Kafelek Ostrzeżenie o stanie baterii zmienia kolor na żółty i wyświetla wszystkie 
komponenty dostępowe Xesar, w których jest słaba bateria i wymaga wymiany.

Jeśli napięcie akumulatora podzespołu spadnie poniżej zdefiniowanej wartości, kom-
ponent wygeneruje informację „Bateria rozładowana” i zasygnalizuje to sygnałem 
optycznym oraz sygnałem dźwiękowym. 

Od momentu pierwszego wyświetlenia ostrzeżenia o stanie baterii na komponencie, 
możliwe jest jeszcze 1000 otwarć.
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Informacja „Bateria rozładowana” jest przesyłana za pomocą XVN poprzez nośniki 
lub za pomocą tabletu Xesar do oprogramowania. Na panelu sterowania wyświetlany 
jest żółty kafelek  „Ostrzeżenie o stanie baterii” , „Ostrzeżenia o stanie akumulatora”. 
Kliknięcie żółtego kafelka spowoduje wyświetlenie wszystkich komponentów, dla któ-
rych generowane jest ostrzeżenie o stanie baterii.

 Wykonaj zadanie konserwacyjne i
 jak najszybciej wymień baterie.

Po wymianie baterii połącz komponent z tabletem Xesar i zsynchronizuj tablet 
Xesar z oprogramowaniem. Spowoduje to zresetowanie ostrzeżenia o stanie 
baterii w oprogramowaniu.

Dla wszystkich komponentów dostępowych, których to dotyczy wystawiane 
jest jedno zadanie konserwacyjne.

19.3 Stacje kodujące

Na kafelku Stacje kodujące są wyszczególnione wszystkie używane, aktywne oraz 
nieaktywne stacje kodujące.
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Podczas instalacji systemów PC stacja kodująca na komputerze administratora 
jest automatycznie dodawana przez Menedżera instalacji. Zarządzanie stacją 
kodującą na komputerze PC administratora odbywa się za pośrednictwem 
strony konfiguracji systemu w Menedżerze instalacji. Patrz: Rozdział „Instala-
cja systemu Xesar”.

W celu podłączenia stacji kodującej do komputerów klientów (client PC) wy-
magana jest instalacja Menedżera urządzeń peryferyjnych na komputerze 
klienta.

Do wystawiania lub aktualizowania nośników dostęowych potrzebna jest 
 aktywna stacja kodowania.

Aby połączyć oprogramowanie Xesar i system ze stacją kodującą należy zain-
stalować i skonfigurować Menedżera urządzeń peryferyjnych  (patrz: Rozdział 
„Powiązanie stacji kodowania z oprogramowaniem Xesar”).

19.4 Zakłócenie online

Kafelek Zakłócenie online zmienia kolor na żółty, gdy wystąpi zakłócenie online. 
 Jeśli czytnik naścienny Xesar online nie jest połączony z oprogramowaniem Xesar, nie 
można aktualizować nośników dostępowych przy tym czytniku. Działa on jednak jak 
czytnik naścienny offline.
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Sprawdź, czy:

• Twoja karta sieciowa Xesar jest prawidłowo skonfigurowana,

• Centralka sterująca Xesar jest prawidłowo połączona z kartą sieciową Xesar.

19.4.1 Niezabezpieczone miejsca instalacji

Kafelek Niezabezpieczone miejsca instalacji zmienia kolor na żółty, gdy jakiś 
 nośnik dostępowy zostanie zablokowany i czarna lista w miejscach instalacji jest 
 nieaktualna.

Aktualizacja czarnej listy może być realizowana przez XVN lub przez synchronizację 
pomiędzy oprogramowaniem Xesar i komponentem dostępowym Xesar z tabletem 
 Xesar.

Zadanie konserwacyjne zostanie utworzone automatycznie, gdy zaistnieje 
niezabezpieczone miejsce instalacji.

19.5 Nośniki dostępowe

Dla systemu Xesar dostępne są różne formy nośników dostępowych (patrz: Rozdział 
„Nośniki dostępowe”).

Liczba wyświetlonych nośników dostępowych to liczba wszystkich nośników dostę-
powych dla danej instalacji, niezależnie od tego, czy są one np. zablokowane bądź 
 niezapisane. Nośników dostępowych nie można usunąć z listy.
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19.5.1 Nośniki dostępowe - przetwarzanie wsadowe

W systemie Xesar przetwarzanie wsadowe stanowi funkcję umożliwiającą szybkie 
i proste dodawanie wielu nośników dostępowych do instalacji Xesar. Funkcja prze-
twarzania wsadowego jest dostępna w kafelku Nośniki dostępowe, w punkcie menu  
Przetwarzanie wsadowe 



Przy rozpoczęciu przetwarzania wsadowego, podaj aktualny numer porządkowy ID, 
aby móc przypisywać nośnikom dstępowym numer porządkowy w oprogramowaniu 
Xesar. Jeżeli nie nadasz żadnego numeru, system Xesar użyje wartości domyślnej i 
nada numery samodzielnie.

 Kliknij Uaktywnij przetwarzanie wsadowei połóż pierwszy nośnik dostępowy 
na stacji kodującej.

ID jest np. ID pracownika.
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Za pomocą funkcji Zdeaktywuj przetwarzanie wsadowe można zatrzymać przet-
warzanie wsadowe.

19.5.2 Dezaktywacja nośników dostępu

Jeśli uprawnienie dostępu danej osoby ma zostać przerwane na dłuższy czas, nośnik 
dostępowy można dezaktywować. Jednocześnie nośnik z profilem uprawnień jest 
przypisany do osoby. Dostęp jest dezaktywowany poprzez ustawienie końca upraw-
nienia na aktualny moment do odwołania.

 Otworzyć stronę szczegółową nośnika dostępowego, który ma być nieaktywny.
 Kliknąć aktualną datę zakończenia uprawnienia (data z godziną, np. 7.12. o 

21:35). Nośnik jest natychmiast nieaktywny.
 Następnie zaktualizuj nośnik przy czytniku naściennym online lub stacji kodującej, 

aby uniemożliwić dostęp do systemu.

Uprawnienie dostępu na nośniku można ponownie uaktywnić, ustawiając 
nowy czas zakończenia uprawnienia i aktualizując go na czytniku naściennym 
online lub stacji kodującej.
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Podczas tego procesu nie będą tworzone żadne wpisy na czarną listę w syste-
mie.

19.5.3 Odbieranie (wycofywanie) nośnika dostępowego

Nośnik dostępowy może zostać wycofany tylko wówczas, kiedy znajduje się na stacji 
kodującej. Wówczas widoczny jest przycisk Odbierz. W trakcie tego procesu na no-
śniku dostępowym kasowane są zapisane na nim dane; można wykonać na nim zapis 
danych od nowa.

Nośnik dostępowy pozostaje zachowany na liście nośników dostępowych.

Odbieranie nośnika dostępowego kasuje wszystkie dane oprócz klucza insta-
lacji w pamięci.

19.5.4 Skasuj uprawnienia nośnika dostępowego

Dla niekrytycznych nośników dostępowych (np. nośników dostępowych osób, które 
już nie mają mieć dostępu, takich jak np. firmy zewnętrzne w budynku) dostępna jest 
funkcja Wycofaj uprawnienie . W razie wycofania uprawnienia nośnika dostę-
powego nie jest tworzony wpis na czarną listę i na panelu sterowania Xesar nie jest 
 wyświetlany komunikat ostrzegawczy.



 Na pulpicie kliknij punkt menu Nośniki dostępowe i wybierz odpowiedni nośnik 
dostępowy.
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19.5.5 Blokowanie nośnika dostępowego (wpisywanie na 
czarną listę)

Nośnik dostępowy, który jest blokowany  automatycznie jest wpisywany na czarną 
listę. Czarna lista pełni funkcję listy nośników zagrażających bezpieczeństwu systemu. 
Osoby z zablokowanym nośnikiem dostępowym mają dostęp wyłącznie do momentu 
aktualizacji odpowiednich komponentów dostępowych Xesar. Może to nastąpić przez 
wykonanie zadania konserwacyjnego tabletem Xesar lub przez XVN (Xesar Virtuelles 
Netzwerk – Wirtualna Sieć Xesar).

Najszybszym sposobem zabezpieczenia systemu jest wykorzystanie sieci 
 wirtualnej XVN.

Niezaktualizowane jeszcze punkty instalacji są sygnalizowane w Panelu sterowania 
oprogramowania Xesar. Dla każdego miejsca instalacji zostanie utworzone zadanie 
konserwacyjne, a pola: niezabezpieczone miejsca instalacji i niezabezpieczone 
nośniki dostępowe zmienią kolor na żółty.
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19.5.6 Nośniki dostępowe bez możliwości zapisu

Kafelek Nośniki dostępowe bez możliwości zapisu sygnalizuje, że w niektórych 
nośnikach dostępu wewnętrzna pamięć karty (aktualnie: 4 kB) jest w całości zapisana. 
Gdy kafelek ma kolor żółty – jest to ostrzeżenie, że w obiegu są nośniki dostępowe 
bez możliwości zapisu. Z prawej strony wyświetlana jest liczba nośników dostępowych 
bez możliwości zapisu.

Segment Xesar na nośniku dostępowym wymaga ok. 2 kB.

Jeśli dostępne dla systemu Xesar miejsce w pamięci nośnika dostępowego 
zostanie przekroczone, pole to zmieni kolor na żółty. Do nośnika dostępowe-
go można przypisać maksymalnie 96 stref lub 32 miejsca instalacji. Przed 
rozszerzeniem uprawnień nośnika dostępowego wyświetlane jest ostrzeżenie.

Zestawienie stref zwiększa pojemność pamięci nośnika dostępowego.

19.5.7 Niezabezpieczone nośniki dostępowe

Niezabezpieczone nośniki dostępowe powstają w wyniku blokowania nośników dostę-
powych. W tym stanie, zablokowany nośnik dostępowy może mimo to otwierać kom-
ponenty dostępowe (patrz: Rozdział „Blokowanie nośnika dostępowego (umieszczanie 
na czarnej liście)”).
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19.5.8 Nośniki dostępowe nieaktualne

Po określonych funkcjach np. po zmianie uprawnień, należy aktualizować nośniki do-
stępowe. Pole w kolorze żółtym wskazuje, że istnieją nieaktualne nośniki dostępowe 
wymagające aktualizacji.

Nośniki dostępowe można aktualizować za pomocą stacji kodującej lub czyt-
nika naściennego online Xesar.

19.5.9 Dostępy za pomocą zablokowanych nośników dostępu

Kafelek Dostępy z zablokowanymi nośnikami dostępowymi wskazuje czy i gdzie 
doszło do dostępów za pomocą zablokowanych nośników dostępowych.

Zawsze należy na bieżąco aktualizować zadania konserwacyjne i funkcjonal-
ności sieci XVN w instalacji.
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19.6 Protokoły

W systemie Xesar istnieją dwa rodzaje protokołów:

• Protokół zdarzeń
• Protokół systemowy

19.6.1 Protokół zdarzeń

Protokół zdarzeń zawiera wpisy dziennika ze zdarzeniami, które zostały wywołane 
przez interakcję z elektromechanicznym systemem zamknięć (np. dostęp lub odmowa 
dostępu przy komponencie dostępowym).

Rejestracja zdarzeń jest zależna od ustawień dla osoby w Ustawieniach, jak 
również od odpowiednich ustawień rejestrowania na komponentach dostępu 
w rozdziałach Miejsca instalacji i Ustawienia rejestracji dla poszczególnych 
osób.
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19.6.2 Protokół systemowy

Protokół systemowy dokumentuje wszystkie czynności, wykonywane przez użytkow-
ników. Oznacza to, że rejestruje zdarzenia inicjowane przez zadania administracyjne. 
W przeciwieństwie do protokołu zdarzeń, protokół systemowy nie rejestruje zdarzeń 
wynikających z interakcji z elektromechanicznym systemem zamknięć.

 Kliknij przycisk , aby przenieść się do miejsca instalacji i wprowadzić w nim 
zmiany.
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19.7 Tablety Xesar (urządzenia serwisowe)

W widoku „Tablety Xesar” wyświetlane są wszystkie urządzenia serwisowe podłączone 
do systemu. 

Kod QR w widoku listy dla IP i portu instalacji:

 Zeskanuj ten kod QR za pomocą tabletu Xesar. Adres IP i port instalacji są auto-
matycznie kopiowane do odpowiednich pól.

 

 Kliknij przycisk Zgłoś utratę , aby usunąć tablet Xesar z instalacji.

 

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Aplikacja serwisowa Xesar”.
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20 Aplikacja serwisowa Xesar

Niniejsza instrukcja opisuje obsługę aplikacji serwisowej Xesar na tablecie ARES 
BLE 4.2. do konfiguracji komponentów dostępowych Xesar z interfejsem komunika-
cyjnym Bluetooth Low Energy, a także starszych komponentów dostępowych z inter-
fejsem USB.

Jeśli aplikacja serwisowa Xesar jest użytkowana na starszym tablecie jako 
ARES BLE 4.2, interfejs użytkownika jest inny. (Patrz rozdział „Obsługa 
 aplikacji serwisowej Xesar na starszych tabletach Xesar”).

20.1 Uruchamianie aplikacji serwisowej Xesar

Po włączeniu nowego tabletu pojawi się ekran startowy. za pomocą wyboru żądanej 
aplikacji dla systemów Xesar 2.2 lub Xesar 3.x.

 Należy wybrać aplikację serwisową Xesar w wersji odpowiedniej do danej 
 insta lacji.

 Od wersji Xesar 3.1: 
należy się upewnić, czy funkcja Bluetooth i odczyt lokalizacji na tablecie oraz 
 aplikacja serwisowa Xesar są aktywowane i dopuszczone. Ponadto tablet musi 
znajdować się we wspólnej lokalizacji WLAN z komputerem systemowym.
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 Aby przejść do widoku wszystkich zainstalowanych aplikacji na tablecie, należy 
przesuwać palcem po ekranie od dołu do góry.

 

 Kliknij ikonę Xesar , aby uruchomić aplikację serwisową Xesar. 
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Strona startowa aplikacji serwisowej Xesar zawiera następujące obszary obsługi i 
 wyświetlania:

• Nagłówek: 
• Przycisk filtra 
• Ustawienia
• Przycisk wylogowania (Logout)

• Wiersz informacji
• Linia zakładek na obu stronach widoku

• Lista komponentów dostępowych w zasięgu
• Lista zadań konserwacyjnych

• Pole wyświetlania i funkcji
• Przycisk do synchronizacji z oprogramowaniem Xesar

 

Żółte przyciski są zalecanymi przyciskami, które można aktywować. 
Białe przyciski umożliwiają działanie. 
Szare przyciski są nieaktywne.
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20.2 Połączenie tabletu z oprogramowaniem Xesar

Aby móc wykonywać zadania konserwacyjne, tablet musi być połączony z oprogramo-
waniem Xesar. 

 Należy nacisnąc przycisk synchronizacji z oprogramowaniem Xesar. Nastąpi 
przejście do strony logowania.

Aby logowanie zakończyło się pomyślnie, należy wprowadzić następujące dane:

• Nazwa: 
Tablet Xesar (domyślny) 
 Nazwę można wybrać dowolnie, maksymalnie 50 znaków.

• Nazwa użytkownika i hasło: 
dane dostępowe użytkownika w oprogramowaniu Xesar.

W celu połączenia tabletu z instalacją oba te komponenty muszą znajdować 
się w tej samej sieci WLAN

W przypadku używania kilku tabletów w ramach jednego systemu każdy 
 tablet musi mieć własną nazwę.

W celu połączenia tabletu z instalacją należy w polach „Serwer Xesar” i „Port” wpro-
wadzić adres IP i port (standard 8080) systemu.

Łatwiejszym sposobem jest przejęcie adresu IP serwera i adresu portu za 
 pomocą kodu QR.

 Należy kliknąć przycisk Kod QR
 Za pomocą aparatu w tablecie należy zarejestrować kod QR na stronie 

tabletu oprogramowania Xesar. 

Do logowania są automatycznie wprowadzane Prawidłowe dane.

Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu wszystkie wpisy oprócz hasła użyt-
kownika zostaną zachowane.
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Kod QR z adresami IP i portów na stronie panelu sterowania tabletu Xesar:
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W celu zastosowania kodu QR za pomocą aparatu w tablecie należy zezwolić na robie-
nie zdjęć i nagrywanie filmów wideo na tablecie.

 Nacisnąć przycisk kod QR i skierować aparat tabletu na kod QR znajdujący się na 
kafelku „Tablet Xesar” na stronie panelu sterowania. Adres IP i port instalacji są 
automatycznie kopiowane do odpowiednich pól.

 Kliknąć przycisk Zaloguj 
Jeśli wszystkie pola wprowadzania, łącznie z hasłem, zostały wypełnione, przycisk 
„Zaloguj” będzie aktywny.
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Po pomyślnym uwierzytelnieniu tabletu uruchamia się synchronizacja z instalacją. 
Wówczas zadania konserwacyjne są transferowane na tablet.  
W zależności od zakresu i ilości danych proces ten może potrwać kilka minut.

 

Jeśli miejsca instalacji zostały podzielone na strefy, pojawi się możliwość wyboru stref 
do wykonania określonych zadań konserwacyjnych.

 Można wybrać co najmniej jedną strefę lub kilka z nich.

 Jeśli w systemie nie zostały skonfigurowane żad-
ne strefy, wszystkie zadania konserwacyjne będą 
 wyświetlane bez wyboru obszaru.

 Obszar „Instalacja” obejmuje wszystkie obszary i 
wszystkie miejsca instalacji. W przypadku wybra-
nia opcji „Instalacja” wyświetlone zostaną wszyst-
kie zadania konserwacyjne instalacji.

 W nagłówku wyświetlana jest nazwa wybranego 
obszaru lub liczba wybranych stref.

 Należy potwierdzić wybór przyciskiemDalej.
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20.3 Zadania konserwacyjne

Po pomyślnej synchronizacji z oprogramowaniem Xesar, w oknie wyświetlacza i  funkcji 
wyświetlana jest lista wszystkich otwartych zadań konserwacyjnych

 Należy przeciągnąć palcem po ekranie w prawo lub kliknąć nagłówek strony Kom-
ponenty w zasięgu, aby przejść do okna funkcyjnego „Komponenty w zasięgu”.

 Tutaj można wykonać otwarte zadania konserwacyjne po połączeniu z komponen-
tami dostępowymi.
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 Należy kliknąć odpowiedni przycisk Połącz, aby połączyć tablet ze wszystkimi 
komponentami bluetooth  znajdującymi się w zasięgu, lub z komponentami 
dostępowymi  podłączonymi za pomocą kabla.

20.3.1 Łączenie z komponentami Bluetooth

 Należy nacisnąć przycisk połączenia Bluetooth (BLE) , aby połączyć tablet 
ze wszystkimi komponentami BLE znajdującymi się w zasięgu. Po pierwszym na-
ciśnięciu przycisku Połącz BLE zostanie wyświetlone zapytanie o lokalizację, na 
którą należy zezwolić.

Zasięg transmisji i odbioru między tabletem a komponentami BLE jest zależny 
od warunków budowlanych i wynosi kilka metrów.



XESAR 3.1 229 / 290

20.3.2 Widok podłączonych komponentów Bluetooth w 
 zasięgu

Tutaj zawarte są następujące funkcje i informacje:

   

 Przycisk strzałki 
otwiera i zamyka pole dodatkowe

 Symbol komponentu 
przedstawia typ komponentu miejsca instalacji

 Nazwa miejsca instalacji  
jest wyświetlana, jeśli w systemie jest zainstalowany komponent dostępu. Jeśli 
komponent dostępowy jest w trybie serwisowym, wyświetla się komunikat „Kom-
ponent”.

 ID miejsca instalacji 
jest wyświetlany, jeśli w systemie jest zainstalowany komponent dostępu.. W przy-
padku komponentów dostępowych w trybie serwisowym nie można ich wyświetlić.

 Symbol baterii 
pokazuje status akumulatora komponentu dostępu (  „Bateria pełna” lub  „Ba-
teria słaba”). Jeżeli zostanie wyświetlony sygnał „Bateria słaba”, należy ją jak 
 najszybciej wymienić. (Patrz również rozdział „Sygnalizacja zdarzeń”).
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 Po pierwszym wyświetleniu sygnału „Bateria słaba” możliwe jest wykonanie mak-
symalnie 1000 otwarć w okresie 4 tygodni. Liczba otwarć zależy od temperatury 
pomieszczenia i może być odpowiednio mniejsza.

 Jeśli nie przeprowadzono wymiany baterii i baterie są wyczerpane, komponent 
 dostępu można otworzyć tylko za pomocą opcjonalnego zasilacza awaryjnego i 
 nośnika dostępu z autoryzacją klucza generalnego.

 Przycisk identyfikacji 
Kliknięcie przycisku identyfikacji powoduje wyzwolenie optycznego i akustycznego 
sygnału na danym komponencie dostępu. W ten sposób można jednoznacznie zi-
dentyfikować żądany komponent dostępu.

 Przycisk zadania konserwacyjnego 
 Kliknięcie przycisku zadania konserwacyjnego uruchamia odpowiednie zadanie 
konserwacyjne. Jeśli do tabletu podłączonych jest kilka komponentów BLE z zada-
niami konserwacyjnymi, to wszystkie zadania można aktywować, klikając odpo-
wiedni przycisk. 

 Zadania konserwacyjne są wykonywane w kolejności, w jakiej zostały wybrane. 

 Jeśli zadanie konserwacyjne w kolejce nie ma być wykonane, to można je usunąć, 
klikając symbol „x” z preselekcji. Wszystkie inne zadania konserwacyjne zostaną 
wykonane.

Podczas wykonywania zadania konserwacyjnego wszystkie przyciski są nieak-
tywne i dlatego są szare.

 Za pomocą przycisku ze strzałką można otworzyć dodatkowe pole, aby wyświetlić 
dalsze informacje i funkcje. Tutaj można znaleźć aktualną wersję firmware kom-
ponentu dostępu oraz przycisk aktualizacji firmware, jeśli na tablecie dostępna 
jest nowsza wersja, a także przycisk resetowania komponentu dostępu. (Patrz 
także rozdział „Aktualizacja firmware”). 
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20.3.3 Dodawanie komponentu dostępu

Jeśli komponent kontroli dostępu ma zostać dodany do systemu, możliwe miejsca 
 instalacji zostaną wyświetlone do dodania. 

 Należy wybrać żądane miejsce instalacji i nacisnąćWykonaj.  
W celu identyfikacji można wysterować komponent dostępu za pomocą przycisku 
identyfikującego. Odpowiedni komponent dostępu generuje sygnał akustyczny i 
optyczny.

W celu dodania nowego komponentu dostępu do instalacji należy wprowadzić 
kod PIN.

Czterocyfrowy kod PIN można dowolnie skonfigurować w oprogramowaniu 
Xesar w sekcji „Ustawienia”.

Zapytanie o kod PIN można także wyłączyć .
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20.3.4 Konfiguracja wieloskładnikowa

Aby przyspieszyć przebieg konserwacji, należy wybrać wszystkie zadania konserwa-
cyjne komponentów w zasięgu. Zadania te zostaną wykonane zgodnie z kolejnością 
wyboru.  
Wybrane zadania konserwacyjne można usunąć, ponownie klikając w kolejności 
operacji. Nie zostanie ono wykonane i pozostanie zachowane jako „otwarte zadanie 
 konserwacyjne”.
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Jeśli żadne komponenty BLE nie znajdują się w zasięgu, po naciśnięciu przycisku 
 połączenia BLE wyświetlony zostanie następujący obraz:

20.3.5 Połączenie z komponentem dostępu przewodowego

 Należy połączyć tablet i komponent dostępu za pomocą kabla USB 

 Nacisnąć przycisk Połączkabel .
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 Następnie należy wykonać zadanie konserwacyjne.

 Pomyślne wykonanie zadania konserwacyjnego jest wskazywane za pomocą zielo-
nego symbolu „haczyka” w przycisku .

 

 Po wykonaniu wszystkich zadań konserwacyjnych należy zsynchronizować tablet z 
oprogramowaniem Xesar. W ten sposób potwierdzane są nowe stany komponen-
tów dostępu w oprogramowaniu Xesar i resetowane jest wyświetlanie otwartych 
zadań konserwacyjnych.

Zadania synchronizacji komponentów dostępu do odbierania loginów dostępu 
i ustawiania czasu zegarowego w komponentach dostępu można wykonać w 
każdej chwili, również bez otwartych zadań konserwacyjnych.

Wyłączyć w filtrze funkcję „Ukryj zadania synchronizacji”, aby na liście zadań 
konserwacyjnych komponentów dostępowych były wyświetlane komponenty 
dostępowe do synchronizacji.
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20.4 Ustawienia

W pozycji Ustawienia można wywołać następujące informacje i wprowadzić usta-
wienia.

• Wersja aplikacji serwisowej Xesar 
wskazuje aktualną wersję aplikacji serwisowej Xesar.

• Przesyłanie protokołów zdarzeń 
Przy aktywnym polu wyboru protokół zdarzeń jest przesyłany z komponentów 
 dostępu do tabletu w przypadku wszystkich zadań konserwacyjnych i synchroniza-
cyjnych. Może to prowadzić do dłuższego czasu trwania zadań konserwacyjnych. 
W przypadku wyłączonego pola wyboru protokół zdarzeń jest przesyłany tylko w 
przypadku zadań synchronizacji. Protokół zdarzeń zawiera wszystkie dostępy i od-
mowy ze strony komponentów dostępu i jest przesyłany za pomocą synchronizacji 
tabletu lub przez XVN do oprogramowania Xesar.

• Firmware komponentów dostępowych 
wyświetla wszystkie wersje firmware komponentów dostępowych dostępne na 
 tablecie.  

• Aktualizacja wersji firmware  
Nacisnąć Aktualizuj, aby zaktualizować wersje firmware na tablecie przez Internet 
z serwera EVVA.

Do aktualizacji wersji firmware niezbędne jest połączenie tabletu z Internetem 
za pomocą sieci WLAN.
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• Ostatnia kontrola 
Data ostatniej pomyślnej kontroli wersji firmware

  

20.4.1 Aktualizacja firmware 

Aktualizacje firmware zapewniają bezpieczną i bezproblemową eksploatację systemu. 
Umożliwiają one funkcjonalne ulepszenia i nowe funkcje komponentów dostępu.

Komponenty dostępu z nieaktualnym oprogramowaniem sprzętowym są 
 wyświetlane na panelu sterowania.

Poprzez synchronizację tabletu z oprogramowaniem Xesar następuje wczytanie do 
tabletu wersji oprogramowania firmware zawartych w oprogramowaniu Xesar. Jeśli 
komponent dostępu ma starszą wersję firmware, można go zaktualizować za pomocą 
aktualizacji firmware.

W celu aktualizacji firmware komponentu dostępu zostanie utworzone zadanie kon-
serwacyjne i wyświetlone na liście zadań konserwacyjnych.

 Połącz komponent dostępu z tabletem (za pomocą kabla lub bezprzewodowo, 
 poprzez BLE).
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 Wykonaj zadanie konserwacyjne, klikając przycisk zadania konserwacyjnego.

 

20.4.2 Aktualizacja firmware w trybie serwisowym

Jeśli komponent kontroli dostępu znajduje się w trybie serwisowym, aktualizację firm-
ware można wykonać także wówczas, gdy tablet nie jest połączony z systemem.

Należy zawsze aktualizować oprogramowanie firmware wszystkich kompo-
nentów dostępowych i przeprowadzać aktualizacje firmware.

Jeśli dostępna jest nowsza wersja firmware, niż zainstalowana w oprogramowaniu 
Xesar, nową wersję firmware można pobrać za pomocą aktualizacji na tablet w sekcji 
„Ustawienia”. W tym celu tablet musi być połączony z serwerem EVVA przez internet, 
za pośrednictwem sieci WLAN. To aktualne firmware można w razie potrzeby – zgod-
nie z powyższym opisem – wczytać do określonych komponentów dostępu. Nie są w 
tym celu tworzone żadne zadania konserwacyjne.
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 W widoku „Komponenty w zasięgu” otwórz widok szczegółowy określonego kom-
ponentu dostępu i wykonaj aktualizację firmware.

 

20.5 Filtr

W opcjach filtrowania można wprowadzać ustawienia widoków stron „Komponenty w 
zasięgu” i „Lista zadań konserwacyjnych”.

• Wyświetlanie tylko komponentów z istniejącymi zadaniami konserwa-
cyjnymi  
Jeśli pole wyboru jest aktywowane i wykonywane jest skanowanie, wówczas 
 wyświetlane są tylko znajdujące się w zasięgu komponenty BLE danej instaslacji 
i komponentów dostępowych w trybie serwisowym, dla których istnieje zadanie 
 konserwacyjne. Nie są wyświetlane komponenty dostępowe innych systemów, 
 które znajdują się również w zasięgu.  
Jeśli mają być wyświetlane wszystkie istniejące komponenty dostępowe znajdujące 
się w zasięgu, to należy zdezaktywować pole wyboru.

• Aktywować listę zadań konserwacyjnych  
„Pokaż tylko otwarte zadania konserwacyjne”, aby wyświetlić tylko te zadania 
 konserwacyjne, które są jeszcze otwarte. Już wykonane zadania są ukrywane.
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• Ukrywanie zadań synchronizacji 
Po zaznaczeniu pola wyboru na liście zadań konserwacyjnych wyświetlane są tyl-
ko komponenty dostępu z zadaniami konserwacyjnymi, a komponenty dostępu z 
możliwymi zadaniami synchronizacji są ukrywane.

 

20.6 Resetowanie komponentu dostępowego do 
 trybu serwisowego

Jeśli komponent dostępu w oprogramowaniu Xesar został usunięty z instalacji, to 
po wykonaniu odpowiedniego zadania konserwacyjnego zostanie on zresetowany do 
 trybu serwisowego. W tym stanie można dodawać w innym miejscu instalacji lub w 
innym systemie.

Uszkodzony komponent dostępu jest usuwany z instalacji w oprogramowaniu 
Xesar za pomocą funkcji „Usuń uszkodzony komponent”.

Jeśli komponent dostępu zostanie omyłkowo usunięty jako uszkodzony, moż-
na go zresetować na tablecie i ponownie dodać do instalacji. Jeśli komponent 
zostanie zresetowany przez BLE, to należy wyłączyć filtr „Wyświetlanie tylko 
zadań konfiguracyjnych”, aby komponent został znaleziony poprzez skan BLE.
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Jeśli komponent dostępu z dezaktywowaną funkcją wysyłania BLE zostanie 
zresetowany do trybu serwisowego, to nastąpi aktywacja funkcji BLE.

20.7 Dalsze ekrany

Jeśli czas zegarowy lub dane lokalizacyjne tabletu zostaną zmienione w systemie ope-
racyjnym, ze względów bezpieczeństwa dane zapisane na tablecie zostaną skasowane 
i wyświetlona zostanie następująca wskazówka:
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20.8 Zarządzanie danymi na tablecie

Jeśli dane mają pozostać zapisane także po wyłączeniu tabletu w celu późniejszego 
wykonania zadań konserwacyjnych, należy wybrać na pulpicie w opcji „Ustawienia > 
Zarządzanie danymi na tablecie” > „Zachowaj dane na tablecie”.

Jeśli okienko jest aktywne, dane dotyczące bezpieczeństwa pozostają na 
 tablecie nawet po wyłączeniu tabletu. 
Należy się upewnić, że tablet jest obsługiwany wyłącznie przez osoby upraw-
nione.

20.9 Obsługa aplikacji serwisowej Xesar na stars-
zych tabletach

Aplikację serwisową Xesar można stosować także na starszym tablecie, jako ARES 
BLE 4.2. Jednak z powodu brakujących funkcji BLE i kamery nie można wykonać 
 następujących czynności:

• Bezprzewodowa konfiguracja komponentów G2.1 BLE  
(przycisk „Połącz” jest nieaktywny; możliwe jest połączenie za pomocą kabla) 
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• Skanowanie kodu QR nie jest możliwe.  
(Adres IP i numer portu do synchronizacji tabletu należy wprowadzić ręcznie).  
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21 Komunikaty błędu na tablecie 
 Xesar

Na tablecie Xesar mogą wystąpić różne komunikaty błędu, spowodowane np. niepra-
widłową obsługą. Poniżej znajduje się przegląd wszystkich kodów błędów oraz kilka 
wskazówek dotyczących przyczyny i rozwiązywania problemów.

Kod błę-
du Komunikat błędu Przyczyna i usuwanie usterek

XTDE01 Nieprawidłowy typ 
 komponentu

W oprogramowaniu Xesar dla tego miejsca instalacji został 
stwierdzony inny komponent dostępu. 

 Należy sprawdzić prawidłowość miejsca instalacji i odpo-
wiedni typ komponentu Xesar.

XTDE02 Nie podłączono USB Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do tabletu lub 
komponentu dostępowego lub kabel USB jest uszkodzony. 

 Sprawdzić połączenia wtykowe i stan kabla.

XTDE03 Brak odpowiedzi Na tablecie lub komponencie dostępu wystąpił błąd. 

 Ponownie uruchomić tablet.

XTDE04 Nieprawidłowe drzwi Komponent dostępu znajduje się przy nieprawidłowych 
drzwiach.  
Ewentualnie została przywrócona stara baza danych.

 Sprawdzić miejsce instalacji lub aktualność bazy danych.

XTDE05 Komponent nie ma baterii  Uważając na prawidłowe ułożenie biegunów, włożyć 
 wymagane baterie do komponentu dostępu lub 

 wymienić zużyte baterie.

XTDE09 Subkomponent nie 
 zgłasza się

Gałka z wkładką nie została prawidłowo zamontowana lub 
czytnik naścienny nie został poprawnie okablowany. 

 Sprawdzić komponent dostępu pod kątem prawidłowego 
montażu i podłączenia.

XTDE10 Nieobsługiwana wersja Komponent dostępu nie ma prawidłowej wersji firmware. 

 Wykonać aktualizację firmware w trybie serwisowym za 
pomocą tabletu.



XESAR 3.1 244 / 290

Kod błę-
du Komunikat błędu Przyczyna i usuwanie usterek

XTDE11 Błąd komunikacji USB Kabel USB nie jest prawidłowo podłączony do tabletu lub 
komponentu dostępu, albo jest uszkodzony. 

 Sprawdzić połączenia wtykowe i stan kabla USB. 
 Sprawdzić, czy komponent dostępu nie jest uszkodzony.

XTDE12 Nieznany błąd Nieznana przyczyna. 

 Należy spróbować wylogować tablet i ponownie zsynchro-
nizować go z oprogramowaniem Xesar.

XTDE13 Działanie tymczasowo nie 
powiodło się

 Należy spróbować wylogować tablet i ponownie zsynchro-
nizować go z oprogramowaniem Xesar.

XTDE14 Działanie nie powiodło się  Należy spróbować wylogować tablet i ponownie zsynchro-
nizować go z oprogramowaniem Xesar.

XTDE15 Tablet Xesar nie jest 
zsynchronizowany

 Zsynchronizować tablet z oprogramowaniem Xesar.

XTDE16 Nieudane wyświetlenie 
stanu baterii

 Sprawdzić baterie komponentów dostępowych i w razie 
potrzeby wymienić je.

XTDE17 ---- Reset komponentu Xesar, który został przymusowo usunięty 
z bazy danych, nie powiódł się. 

 Komponent dostępu należy przesłać do firmy EVVA, do 
naprawy.
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22 Sieć wirtualna Xesar (XVN)

W centralnym punkcie (stacja kodująca lub czytnik naścienny online) na nośnikach 
dostępowych wgrywane są informacje dotyczące aktualizacji (czarna lista). Informacje 
są przesyłane do poszczególnych drzwi, gdy użytkownik przechodzi przez budynek. W 
ten sposób nośniki dostępowe aktualizują stan drzwi i zbierają informacje z nimi zwią-
zane (stan baterii, wydarzenia dostępowe, kasowanie lub otwieranie zablokowanych 
nośników). W stacji kodowania informacje te są przekazywane, oceniane i aktualizo-
wany jest stan bezpieczeństwa w oprogramowaniu.

Jedną instalację może tworzyć do 150 czytników naściennych online Xesar.
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22.1 Przesyłanie zdarzeń dostępu poprzez nośniki 
dostępowe

Przy co drugiej operacji identyfikacji, np. przy otwarciu komponentu dostępowego 
 Xesar za pomocą nośnika dostępowego, ostatnie zdarzenia dostępowe (np.  otwarcia, 
odmowy lub słaba bateria) komponentu dostępowego Xesar są transferowane na 
 nośnik dostępowy.

Jeśli nośnik dostępowy zostanie przytrzymany przy stacji kodującej lub czytniku 
 naściennym online Xesar, zdarzenia zostaną przesłane do oprogramowania Xesar i 
 nośnik dostępowy zostanie wyczyszczony.

Do tego procesu nie jest wymagane zalogowanie do oprogramowania Xesar wystarczy, 
aby był uruchomiony program.

22.2 Przesyłanie czarnych list przez nośniki 
 dostępowe

Wpis na czarną listę zawiera informację o nośniku dostępowym, zablokowanym w 
oprogramowaniu Xesar. Wpisy na czarną listę są zapisywane za pośrednictwem stacji 
kodowania lub czytnika naściennego online Xesar na wszystkie nośniki dostępowe, a 
następnie są przenoszone na wszystkie odwiedzone komponenty dostępowe Xesar.

Na jednym nośniku dostępowym można zapisać maks. 10 wpisów na czarną listę. Gdy 
tylko nośniki dostępowe zostaną ponownie zbliżone do stacji kodowania lub czytnika 
naściennego online Xesar, oprogramowanie Xesar wykrywa, do których komponentów 
dostępowych Xesar czarna lista została już przeniesiona przez nośnik dostępowy i wi-
zualizuje odpowiedni stan na Panelu sterowania Xesar oprogramowania Xesar.

Jeśli więcej niż 10 nośników dostępowych zostanie zagubionych  lub skradzio-
nych jednocześnie, należy za pośrednictwem tabletu Xesar przenieść czarną 
listę (dokonać transferu). 

Nośnik dostępowy zablokowany w oprogramowaniu Xesar może stać się nieważny lub 
może zostać skasowany, w sytuacji gdy:

• upłynęła data ważności,
• przekroczony został okres ważności,
• nośnik dostępowy został przytrzymany przy stacji kodującej lub czytniku naścien-

nym online Xesar
• nośnik dostępowy podjął próbę otwarcia komponentu dostępowego Xesar, w któ-

rym czarna lista jest aktualna.
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22.3 Przesyłanie informacji  
„Dostępy za pomocą  zablokowanych nośników 
dostępowych”

Dopóki nośnik dostępowy zablokowany w oprogramowaniu Xesar jest jeszcze ważny, 
może on nadal otwierać odpowiednie komponenty dostępowe Xesar. Te krytyczne pod 
względem bezpieczeństwa informacje są gromadzone przez inne nośniki dostępowe w 
ramach systemu zamknięć i poprzez stację kodującą są przesyłane do oprogramowa-
nia Xesar.

Jest to sygnalizowane na panelu sterowania. Gdy nastąpiły otwarcia za pomocą już 
zablokowanych nośników dostępu, kolor kafelka Dostępy z zablokowanymi nośni-
kami dostępowymi jest żółty.

22.4 Przesyłanie informacji  
„Nośnik dostępowy  skasowany z komponentu 
kontroli dostępu”

W przypadku próby otwarcia komponentu dostępu z aktualną czarną listą za pomocą 
nośnika dostępu, który został zablokowany w oprogramowaniu Xesar, nośnik dostępo-
wy jest usuwany z komponentu dostępowego.

Od tego momentu ten nośnik dostępowy nie może otwierać komponentu dostępowe-
go Xesar, który nie posiada aktualnej czarnej listy. Tym samym, ten nośnik dostępowy 
stracił ważność.

Informacje z zablokowanego, skasowanego nośnika dostępowego są przenoszone 
przez inne nośniki dostępowe poprzez sieć wirtualną z powrotem do oprogramowania 
Xesar. W tym celu nośniki dostępowe należy przytrzymać przy stacji kodującej lub 
czytniku naściennym Xesar online.

Użytkownicy oprogramowania Xesar otrzymują w ten sposób automatycznie informa-
cję, że system Xesar jest znów bezpieczny mimo, że czarna lista mogła jeszcze nie 
zostać uaktualniona we wszystkich komponentach dostępowych Xesar.

Zawsze uwzględniaj informacje o ewentualnych zadaniach konserwacyjnych 
na panelu sterowania Xesar i pilnuj,  aby Twoje komponenty dostępowe Xesar 
były zawsze aktualne.
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22.5 Przesyłanie informacji o stanie baterii za 
pomocą nośników dostępowych

Za pośrednictwem znajdujących się w obiegu nośników dostępowych przesyłane są 
przez sieć wirtualną do oprogramowania Xesar także informacje o bateriach. Dzięki 
temu, administrator systemu będzie w porę wiedział, kiedy należy wymienić poszcze-
gólne baterie.

Administrator systemu ma pośrednio możliwość wpływania na cykle aktualizacji po-
przez ustalanie okresu ważności nośników dostępowych. Okres ważności jest auto-
matycznie przedłużany o ustawioną wartość za każdym razem, gdy nośnik dostępu 
zostanie przytrzymany na stacji kodującej lub na czytniku ściennym Xesar online.

Np. jeżeli okres ważności został ustawiony na 3 dni, to aby przedłużyć okres ważno-
ści każda osoba musi w tym czasie wykonać aktualizację nośnika na stacji kodującej 
lub na czytniku naściennym Xesar online. Dzięki temu, administrator systemu za po-
średnictwem znajdujących się w obiegu nośników dostępowych otrzymuje najpóźniej 
po 3 dniach odpowiednie informacje (np. zdarzenia lub transfery czarnej listy). Jeżeli 
okres ważności zostanie ustawiony na 30 dni, odpowiednio dłużej trwa czas zanim 
 informacje dotrą do oprogramowania Xesar.

W razie stosowania sieci wirtualnej, okres ważności powinien być możliwie 
krótki, najlepiej poniżej 15 dni.
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23 Wymiana karty administratora

23.1 Wymiana karty administratora w systemach 
 Xesar na komputerach PC

Patrz także: Rozdział „Strona główna Menedżera instalacji > Konfiguracja systemu”.

W przypadku uszkodzenia lub utraty karty administratora systemu można ją wymienić 
na nową.

 W tym celu na stronie konfiguracji kliknij Wymień kartę administratora i po-
stępuj zgodnie z instrukcjami.

 

23.2 Wymiana karty administratora w systemach 
 Xesar na serwerze

Jeśli karta administratora zostanie uszkodzona lub utracona, można ją wymienić w 
następujący sposób:

 Włóż nową kartę administratora (AdminCard) do stacji kodującej.

 W Menedżerze instalacji otwórz zakładkę Karta administratora i załaduj nową 
kartę administratora.

 Zapisz ustawienia i przejdź do zakładki Instalacje .
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 Wybierz żądany system  i

 kliknij symbol Klucza .

 

 W oknie „Operacje AdminCard” wybierz funkcję „Wymiana karty”.

 Wprowadź kod instalacji, numer karty oraz jej sygnaturę.

 Dane te znajdziesz na karcie bezpieczeństwa instalacji, wydrukowanej podczas 
pierwszej instalacji
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Po potwierdzeniu wygenerowana zostanie nowa karta bezpieczeństwa instalacji.

 Wydrukuj kartę bezpieczeństwa instalacji i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Po wymianie karty administratora koniecznie wykonaj ręczną kopię bezpie-
czeństwa w Menedżerze instalacji, aby Restore w razie potrzeby pasował do 
nowej karty administratora.

23.3 Anulowanie dodawania komponentu

Jeżeli w jakimś puncie instalacji został dodany nieprawidłowy komponent, to można 
go usunąć.

 Kliknij przycisk Anuluj dodanie komponentu .

 

Nie ma potrzeby ponownego tworzenia miejsca instalacji, wystarczy wybrać nowy 
komponent dostępowy.

Ta procedura funkcjonuje tylko przed dodaniem komponentu dostępowego i – 
w razie potrzeby – po zresetowaniu do trybu serwisowego.

23.4 Demontaż komponentu (reset do trybu serwiso-
wego)

Jeżeli jakiś komponent dostępowy Xesar ma być ponownie wymontowany i dalej uży-
wany, wybierz Usuń komponent EVVA.
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Jeśli komponent ma być ponownie zamontowany w systemie, NIE należy 
 klikać funkcji Usuń uszkodzony komponent.

Po usunięciu komponentu dostępowego w oprogramowaniu Xesar powstaje automa-
tycznie zadanie konserwacyjne. Za pomocą tabletu Xesar należy usunąć komponent 
dostępowy Xesar. 

 Połącz komponent dostępowy Xesar z tabletem Xesar i 

 wybierz komponent dostępowy na tablecie Xesar. 

 Wykonaj zadanie konserwacyjne Usuwanie.
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23.5 Wymuszony demontaż komponentu 
( uszkodzony komponent)

Jeśli komponent dostępowy jest uszkodzony, należy postępować w następujący 
 sposób:

 Wybierz odpowiednie miejsce instalacji w menu „Miejsca instalacji”. 

 Wybierz z listy komponent dostępowy Xesar przeznaczony do usunięcia i 

 kliknij opcję Usuń uszkodzony komponent.
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24 Jednostka sterująca offline z  
dwoma czytnikami naściennymi

24.1 Dodawanie czytnika naściennego 

Załóżmy, że chcesz wyposażyć 2 miejsca instalacji (drzwi) w czytniki naścienne i 
wspólną centralkę sterującą.

 W punkcie „Dodaj miejsce montażu” wybierz komponent „Centralka sterująca 
 Xesar z dwoma czytnikami naściennymi”, aby dodać 2 czytniki naścienne z cen-
tralką sterującą offline.

 Wprowadź identyfikatory i nazwy w polach obu żądanych miejsc instalacji.
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 Skonfiguruj oba miejsca instalacji, przechodząc  za pomocą 
kliknięć pomiędzy dwoma miejscami instalacji.

Po potwierdzeniu wpisów do systemu dodawane są oba miejsca montażu czytników 
naściennych i tworzone są zadania konserwacyjne związane z tym dodaniem.

Na liście miejsc instalacji oba połączone czytniki naścienne opisane są statusem 
„Przygotowane do dodania”.
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 Zsynchronizuj zadania konserwacyjne na 
 tablecie Xesar.

 Na tablecie Xesar oba czytniki naścienne są 
wymienione na liście zadań synchronizują-
cych jako zadanie konserwacyjne (synchroni-
zujące) .

 Połącz tablet Xesar z czytnikami naściennymi 
i wykonaj jedno z dwóch zadań.

 Przed dodaniem wybranego czytnika naściennego sprawdź za pomocą funkcji 
identyfikacji prawidłowość przyporządkowania do miejsca instalacji.
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Na tablecie pojawi się następujący komunikat:

 Jeżeli przyporządkowanie jest nieprawidłowe, wybierz inny czytnik naścienny.

Drugi czytnik naścienny zostanie automatycznie dodany do drugiego miejsca 
 instalacji.

Podczas dodawania sprawdzane jest i w razie potrzeby aktualizowane oprogramo-
wanie sprzętowe.
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24.2 CU 2 - wykonanie zadań konserwacyjnych, 
synchronizujących w czytnikach naściennych

Zadania konserwacyjne, synchronizujące dla poszczególnych czytników naściennych 
należy wykonywać bezpośrednio na tych czytnikach.

 Połącz tablet Xesar z odpowiednim czytnikiem naściennym i

 wykonaj zadania konserwacyjne, synchronizujące.

24.3 CU 2 - aktualizacja firmware czytników 
naściennych

Aby czytnik naścienny działał bezbłędnie, wszystkie komponenty częściowe 
(czytnik naścienny i urządzenie sterujące) muszą mieć tę samą wersję firm-
ware.

Aktualizację firmware czytnika naściennego i centralki sterującej należy wykonać w 
następujący sposób:

Aktualizacja firmware w trybie serwisowym 

 Sprawdź za pomocą nośnika identyfikacji w 
trybie serwisowym, czy komponenty czytnika 
naściennego znajdują się w trybie serwiso-
wym.

 Połącz tablet Xesar z czytnikami naściennymi.

 Kliknij strzałkę , aby otworzyć stronę głów-
ną i 

 wykonaj aktualizację firmware.

Jeśli w trakcie wymiany czytnika naściennego lub urządzenia sterującego zo-
staną połączone komponenty z różnymi wersjami firmware, to komponenty 
częściowe należy w trybie serwisowym zaktualizować do najnowszej wersji. 
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24.4 Usuwanie komponentów czytnika naściennego z 
systemu

 W miejscu instalacji wybierz w oprogramowaniu polecenie Usuń komponent i 
potwierdź wybór.

 Zsynchronizuj tablet Xesar z oprogramowaniem.

 Połącz tablet Xesar z czytnikami naściennymi i wykonaj na jednym z czytników 
zadanie konserwacyjne, synchronizujące Usuń.  
Drugi czytnik naścienny również zostanie automatycznie usunięty.

Po demontażu komponenty znajdują się w trybie serwisowym.

Teraz, w razie potrzeby, możesz przeprowadzić aktualizację firmware albo ponownie 
zamontować komponenty w innym lub tym samym systemie Xesar.

Jeśli jeden lub więcej komponentów jest uszkodzonych:

 wybierz w miejscu instalacji, w oprogramowaniu Usuń komponent

 

 Następnie wybierz polecenie Usuń uszkodzony komponent.

 

Komponent, który został usunięty jako wadliwy, musi być wymieniony.

Jeśli przez pomyłkę, poleceniem Usuń uszkodzony komponent, usuniesz 
z systemu działający komponent, to należy zsynchronizować tablet Xesar z 
oprogramowaniem. Następnie połącz tablet Xesar z pomyłkowo usuniętym 
komponentem i zresetuj go, klikając przyciskResetuj do trybu serwisowego. 
Zresetowany komponent można ponownie dodać do systemu. 
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25 Czytnik naścienny Xesar online

Czytnik naścienny Xesar online odczytuje informacje zebrane za pomocą XVN (sieć 
wirtualna Xesar) z nośników dostępu i dostarcza je do dalszego przetwarzania opro-
gramowaniu Xesar. Informacje te dotyczą np. zdarzeń dostępowych, odmów dostępu 
lub stanu baterii poszczególnych komponentów. Na nośnikach dostępu zapisywana 
jest aktualna „czarna lista”, przedłużany jest okres ważności nośników dostępu lub 
wykonywane są nośniki dostępu 15. Dodatkowo czytnik naścienny Xesar online służy 
do sterowania napędzanymi elektrycznie komponentami dostępu, takimi jak: zamki i 
wkładki oraz automatyczne napędy bram. W połączeniu ze stykiem drzwiowym można 
monitorować i wyświetlać stan zamknięcia drzwi.

Czytnik naścienny Xesar online posiada następujące funkcje:

• Aktualizacja nośników dostępu (zmiany uprawnień, okres ważności, „czarna lista”).
• Zdarzenia dostępowe Wpisy do protokołu w czasie rzeczywistym.
• Zmiany konfiguracji czytnika naściennego Xesar online w czasie rzeczywistym.
• Funkcja identyfikacji czytnika naściennego Xesar online: szukany czytnik naścienny 

Xesar online generuje do momentu dezaktywacji tej funkcji ciągły sygnał wizualny i 
akustyczny.

• Wyzwalanie i kończenie trybu Office: Protokołowany jest początek i koniec ręcznego 
trybu Office.

• Ustawianie czasu: ręczna synchronizacja czasu z czytnikiem naściennym Xesar on-
line (np. po zaniku zasilania elektrycznego offline) (protokołowanie).

• Wykonanie zdalnego otwierania: Aby wykonać protokołowane zdalne otwarcie, 
 wystarczy nacisnąć przycisk. 

• Normalne zwolnienie: Standardowy czas zwolnienia jest protokołowany.
• Przedłużone zwolnienie: Przedłużony czas zwolnienia, np. dla osób niepełnospraw-

nych, jest protokołowany.
• Przycisk wyjścia: do otwierania drzwi automatycznych lub bramki obrotowej.  

Każde naciśnięcie przycisku wyjścia jest protokołowane w protokole zdarzeń.
• Monitoring stanu drzwi Monitorowanie stanu styku drzwiowego (otwarty lub za-

mknięty).  
W przypadku szeregowego styku drzwiowego ze stykiem ryglującym można moni-
torować stan drzwi  zamknięte  i zaryglowane.

Różne funkcje są zapisywane w protokole zdarzeń i protokole systemowym.
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25.1 Dodawanie czytnika naściennego Xesar online

 Dodaj do systemu nowy punkt montażu i wybierz w polu „Komponent” czytnik 
naścienny Xesar online.

 Kliknij Dalej.

 

 Wprowadź odpowiednie dane i
 Wybierz wymagane ustawienia.

 

• Zezwalanie na dostęp:
• Aktywny czytnik naścienny Xesar online działa jako moduł aktualizujący i kom-

ponent kontroli  dostępu.
• Dezaktywowany czytnik naścienny online Xesar działa jako moduł aktualizujący.

• Zezwalanie na aktualizację nośnika identyfikacyjnego:
• Aktywacja umożliwia aktualizację nośników dostępu. Może to być konieczne ze 

względu na zmianę formatu danych nośników. 
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Ze względów bezpieczeństwa funkcja ta jest fabrycznie wyłączona i powinna 
być aktywowana tylko w razie potrzeby.

Protokół zdarzeń z monitoringu drzwi:

Różne funkcje są zapisywane w protokole zdarzeń i protokole systemowym.
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26 Uruchomienie karty sieciowej 
EXPERT EX9132CST czytnika 
naściennego  Xesar-Online

Przed przystąpieniem do konfigurowania karty sieciowej upewnij się, czy uży-
wasz modelu zgodnego z instrukcją uruchomienia.

Inne instrukcje uruchomienia karty sieciowej:

 https://www.evva.com/pl-pl/uslugi/dopobrania/

Z pytaniami i o dodatkowe informacje zwracaj się do biura technicznego 
EVVA.

26.1 Konfiguracja PC

Do skonfigurowania karty sieciowej Xesar potrzebny jest dowolny komputer. Może to 
być także komputer PC, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Xesar.

Najpierw skonfiguruj ustawienia komputerowej karty sieciowej, zanim zostanie uru-
chomiona karta sieciowa Xesar. W systemie Windows 7 lub Windows 10 znajdziesz je 
w Centrum sieci i udostępniania > Zmiana ustawień karty sieciowej.

 Otworzyć okno Właściwości (kliknięcie prawym przyciskiem opcji „Połączenie 
LAN”)

 

https://www.evva.com/pl-pl/uslugi/dopobrania/
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Pamiętaj, że komunikację z kartą sieciową Xesar mogą zakłócać inne aktywne 
połączenia sieciowe (np. WLAN). W razie potrzeby wyłącz je.

 Wybierz w oknie protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4)  i kliknij Właści-
wości .

 





 Skonfiguruj adres IP i maskę podsieci komputera PC 1, za pomocą którego będzie 
konfigurowana karta Ethernet. Użyj następujących adresów:

Adres IP: 192.168.1.xxx (1-254)
Maska podsieci: 255.255.255.0
Serwer DNS: -
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Aby uniknąć konfliktu adresów IP, zwróć uwagę, aby NIE użyć domyślnego 
adresu IP karty sieciowej Xesar (192.168.1.100).  
(W razie konfliktu adresów IP nawiązanie połączenia jest niemożliwe.)

W razie trudności ze skonfigurowaniem ustawień karty sieciowej zwróć się do 
swojego administratora systemu IT.

26.2 Uruchomienie karty sieciowej Xesar

 Połączyć zasilacz z kartą sieciową Xesar.

 Po migającej zielonej diodzie LED stanu można rozpoznać, czy karta sieciowa 
 Xesar jest zasilana prądem.
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 Połącz kartę sieciową Xesar z komputerem PC wybranym do konfigurowania. 

 Użyj w tym celu kabla RJ45 LAN i zwróć uwagę, czy przy zatrzaskiwaniu kabla 
 będzie słychać charakterystyczne kliknięcie.

 

 Otwórz przeglądarkę internetową na swoim komputerze.

 Na pasku adresowym przeglądarki wpisz adres domyślny karty sieciowej Xe-
sar – znajdziesz go na spodzie urządzenia, jest on ustawiony domyślnie na 
192.168.1.100.

 

Jeżeli nie możesz otworzyć strony konfiguracji, sprawdź ustawienia zapory 
Firewall na swoim komputerze PC, ustawienia IP i prawidłowość okablowania 
karty sieciowej Xesar.

Dostaniesz się do strony systemowej karty sieciowej Xesar.

26.3 Strona stanu

 Na stronie stanu wprowadź dla bezpieczeństwa hasło. Jest ono opcjonalne i nie 
jest wymagane. Domyślna nazwa administratora do logowania to „admin”. Nie 
jest przydzielone żadne hasło.
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 Product Name (nazwa urządzenia) można skonfigurować dowolnie i nie ma to 
wpływu na działanie urządzenia.

 Login-password (hasło logowania) ogranicza dostęp do strony konfiguracji 
urządzenia. 

 Standardowo hasło nie jest przydzielane.

26.4 RS485/422

 W polu „Adres Remote/URL” wpisz adres IP komputera PC lub serwera, na którym 
jest zainstalowane oprogramowanie Xesar.

 Odpowiada ono za komunikację między kartą sieciową Xesar i oprogramowaniem 
Xesar. Ważne jest, aby Remote Port (domyślnie 9081) było identyczne z podanym 
w Menedżerze Instalacji Xesar (OCH Port).
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26.5 Network

 Na stronie Network należy wypełnić pola wg poniższego wzoru.

 Pole IP address (Adres IP) definiuje adres IP karty sieciowej Xesar. 

Pamiętaj: Jeżeli zmienisz ten adres i klikniesz Save (lub potwierdzisz klaw-
iszem ENTER), karta sieciowa może być wywołana i konfigurowana tylko pod 
tym adresem.

 

 Po zakończeniu parametryzacji kliknij Save, aby zakończyć konfigurowanie karty 
sieciowej Xesar.

 Aby przenieść dane na kartę sieciową Ethernet Xesar; naciśnij „Reboot”.
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 Po zrestartowaniu karty sieciowej odłącz kartę sieciową Xesar od komputera PC 
używanego do konfiguracji. 

 Następnie podłącz kartę sieciową Xesar do sieci LAN Xesar.

Ponieważ w jednej instalacji może występować typowo 150 kart sieciowych Xesar, 
trzeba zdefiniować do 150 różnych adresów IP.

 Skontroluj także ustawienia sieciowe komputera PC, uwzględniając dopuszczalny 
zakres adresów IP Twojej sieci.

• Pole Subnet mask (Maska podsieci) określa używaną podsieć.

• Remote Address /URL odpowiada adresowi IP komputera, na którym zainsta-
lowane jest oprogramowanie Xesar. Odpowiada ono za komunikację między kartą 
sieciową Xesar i oprogramowaniem Xesar.  
Ważne jest, aby Remote Port (domyślnie 9081) było identyczne z podanym w 
Menedżerze Instalacji Xesar (OCH Port).

Remote-IP (PC) i IP address (karty sieciowej Xesar) nie zgadzają się! Muszą 
znajdować się w tej samej sieci.

Przykładowa konfiguracja:
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 Reset karty sieciowej

Jeżeli zapomniałeś ustawione hasło lub karta sieciowa Xesar nie działa z powodu 
wprowadzenia nieprawidłowych danych, kartę sieciową Xesar można przywrócić do 
ustawień fabrycznych (Reset).

 Połącz zasilacz z kartą sieciową Xesar. 

 Naciśnij przycisk Reset i przytrzymaj wciśnięty co najmniej przez 5 sekund.

Hasło i ustawienia zostaną zresetowane do wartości fabrycznych.

 Po wykonaniu funkcji Reset karty sieciowej Xesar sprawdź jeszcze raz Parameter 
settings.
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W szczególności sprawdź te parametry: Socket mode (TCP Client), 
Baudrate (115200) oraz Port (9081= OCH Port w Menedżerze instalacji)!
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27 System PC: tryb offline/online

27.1 System w trybie offline

Dostęp do systemu jest możliwy odpowiednio do uprawnień zdefiniowanych na nośni-
kach dostępowych. Praca systemu nie wymaga aktywnego oprogramowania Xesar.

Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w swoim systemie, musisz uruchomić oprogramo-
wanie Xesar i otworzyć Panel sterowania Xesar.

Zmiany, takie jak zmiany uprawnień osób lub nośników dostępowych, zmiany kom-
ponentów lub zmiany w ustawieniach systemowych, mogą być przeprowadzane tylko 
przy uruchomionym oprogramowaniu Xesar.

27.1.1 Uruchamianie oprogramowania Xesar

 Kliknij przycisk Menedżer instalacji  na pulpicie.  
Uruchomia się Menedżer instalacji i pojawia się okno startowe.

 W oknie startowym kliknij przycisk Start wybranego systemu.  
System jest uruchamiany i uaktywniany jest przycisk panelu sterowania.

Wraz z uruchomieniem systemu następuje również aktywacja podłączonej stacji ko-
dującej i jest ona gotowa do zarządzania nośnikami dostępowymi. (Dotyczy to tylko 
komputera administratora; w przypadku komputerów klienckich ze stacją kodującą 
wymagana jest instalacja i korzystanie z Menedżera urządzeń peryferyjnych).

 Kliknij aktywowany przycisk panelu sterowania. 
Przechodzisz teraz do strony logowania do systemu.

 Zaloguj się, podając swoją nazwę użytkownika i hasło.

Po pomyślnym zalogowaniu możesz zarządzać systemem zgodnie z uprawnieniami 
użytkownika na panelu sterowania Xesar.
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27.1.2 Zakończenie oprogramowania Xesar

 Kliknij przycisk Zakończ. 
 Aby zatrzymać oprogramowanie Xesar, zamknij najpierw w przeglądarce okno 
systemu, klikając przycisk Zakończ.

 Zamknij okno logowania w przeglądarce.

 Przejdź do okna startowego Menedżera instalacji.

 Kliknij przycisk Stop uruchomionego systemu.

Jeśli w ustawieniach kopii zapasowej systemu wybrano „Przy zatrzymaniu systemu”, 
kopia zapasowa jest wykonywana przed zatrzymaniem.

W oknie startowym Menedżera instalacji można rozpoznać zatrzymany system po 
 wyświetlonym przycisku Start.

Jednocześnie może być uruchomiony i pracować tylko jeden system. 
Jeśli w Menedżerze instalacji zarządzanych jest więcej niż jeden system, 
wszystkie przyciski startowe innych systemów są dezaktywowane – gdy 
 pracuje jakiś system.

W trybie offline na panelu sterowania nie są wskazywane bieżące dostępy ani 
aktualny stan bezpieczeństwa systemu. Funkcje te są dostępne tylko w trybie 
online systemu dostępowego. 

27.2 System w trybie online

Jeśli system jest używany w trybie online, konieczne jest uruchomienie Menedżera 
instalacji i systemu. 

W trybie online można monitorować i wyświetlać na panelu sterowania bieżą-
ce dostępy i aktualny stan bezpieczeństwa systemu. W tym celu system musi 
pracować w trybie online z XVN i co najmniej jednym czytnikiem ściennym 
online. 

Osoby mają dostęp w systemie tylko zgodnie z uprawnieniami zdefiniowanymi na no-
śnikach dostępowych.

Zmiany, takie jak zmiany uprawnień osób lub nośników dostępowych, zmiany kompo-
nentów lub zmiany w ustawieniach systemowych, mogą być w każdej chwili dokony-
wane na panelu sterowania przy uruchomionym oprogramowaniu Xesar.
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27.2.1 Uruchamianie oprogramowania Xesar

 Kliknij przycisk Menedżer instalacji  na pulpicie.  
Uruchomi się Menedżer instalacji i pojawi się okno startowe. 

 

 W oknie startowym kliknij przycisk Start. 
Wybrany system jest uruchamiany i uaktywniany jest przycisk panelu sterowania.

Wraz z uruchomieniem systemu następuje również aktywacja podłączonej stacji ko-
dującej i jest ona gotowa do zarządzania nośnikami dostępowymi. (Dotyczy to tylko 
komputera administratora; w przypadku komputerów klienckich ze stacją kodującą 
wymagana jest instalacja i korzystanie z Menedżera urządzeń peryferyjnych).



XESAR 3.1 274 / 290

 Kliknij aktywowany przycisk panelu sterowania 
.Przechodzisz teraz do strony logowania do systemu.

 

 Zaloguj się, podając swoją nazwę użytkownika i hasło.
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Po pomyślnym zalogowaniu możesz zarządzać systemem zgodnie z uprawnieniami 
użytkownika na panelu sterowania systemu.

27.2.2 Zakończenie oprogramowania Xesar

 Kliknij przycisk Zakończ . 
 Aby zatrzymać oprogramowanie Xesar, zamknij najpierw w przeglądarce okno 
systemu, klikając przycisk Zakończ.

 Zamknij okno logowania w przeglądarce.

 Przejdź do okna startowego Menedżera instalacji.

  Kliknij przycisk Stop uruchomionego systemu.

 

Jeśli w ustawieniach kopii zapasowej systemu wybrano „Przy zatrzymaniu systemu”, 
aktualizacja ta zostanie wykonana przed zatrzymaniem.
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W oknie startowym Menedżera instalacji można rozpoznać zatrzymany system po 
 wyświetlonym przycisku Start.

Jednocześnie może być uruchomiony i pracować tylko jeden system. 
Jeśli w Menedżerze instalacji zarządzanych jest więcej niż jeden system, 
wszystkie przyciski startowe innych systemów są dezaktywowane – gdy 
 pracuje jakiś system.

W trybie offline na panelu sterowania nie są wskazywane bieżące dostępy ani 
aktualny stan bezpieczeństwa systemu. Funkcje te są dostępne tylko w trybie 
online systemu dostępowego. 

27.3 System PC w trybie wielostanowiskowym

Systemy PC mogą być też zarządzane w trybie wielostanowiskowym. W tym celu 
komputery klienckie muszą znajdować się w tej samej sieci co komputer administra-
tora (komputer z zainstalowanym oprogramowaniem Xesar) i być połączone z kompu-
terem administratora w przeglądarce za pomocą adresu IP i portu. Po udanym zalogo-
waniu komputery klienckie mogą zarządzać systemem i go obsługiwać. 

Do zarządzania nośnikami dostępowymi na komputerze klienckim niezbędna jest 
 zewnętrzna stacja kodująca. Aby korzystać ze stacji kodującej, należy zainstalować 
Menedżer urządzeń peryferyjnych, uruchomić go i aktywować w wybranym oknie 
przeglądarki.
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28 Skrócona instrukcja systemu  Xesar

28.1 Dodawanie osoby

Nowy pracownik dołącza do firmy:

 Wybierz kafelek Osoby.
 Kliknij symbol Plus.
 Pola obowiązkowe* muszą być wypełnione (imię i nazwisko).
 Wprowadź ID (np. numer personalny).
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Opcjonalne funkcje komfortowe:

• Czas zwolnienia:  
Krótki/długi (np. dla osób niepełnosprawnych)

• Protokołowanie:  
Nie zapisuj / Zapisuj z ograniczeniem czasowym / Zapisuj bez ograniczeń

• W razie potrzeby można wybrać zdefiniowane już uprawnienia (profile uprawnień) 
dla nowo utworzonych osób.

• Indywidualne uprawnienia są później przydzielane nośnikowi dostępowemu.

W razie potrzeby można przypisać jednej osoby kilka nośników dostępowych. 
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28.2 Wydawanie nośnika dostępowego

Aby wydać nowy nośnik dostępowy, umieść go na stacji kodującej Otwiera się wyska-
kujące okno (pop-up). Opcjonalnie można przydzielić numer identyfikacyjny (ID).

Nośniki dostępowe nie muszą być koniecznie przydzielane tylko jednej 
 osobie. Jest to idealne rozwiązanie dla firm zewnętrznych, które zatrudniają 
zmieniających się pracowników.
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 Opcjonalnie:Wybierz osobę dla nośnika dostępowego.
 Wybierz profil uprawnień.
 Aby ograniczyć okres uprawnień, zmień początek i koniec uprawnień nośnika 

dostępowego.
 Opcjonalnie:Wybierz indywidualny dostęp do określonych miejsc instalacji, 

np. do szatni.
 Wydaj nośnik dostępowy.

Tworzony jest protokół wydania z informacjami o momencie wydania.

 Wydrukuj protokół wydania i poproś przypisaną osobę o potwierdzenie przyjęcia 
nośnika dostępowego.

Wycofanie nośnika dostępowego można potwierdzić w protokole wydania.

W razie potrzeby można przypisać jednej osoby kilka nośników dostępowych. 

W przypadku korzystania z modelu płatniczego jednostek KeyCredit kliknij 
przycisk Odpisz z konta , aby potwierdzić zmianę uprawnień.  
W modelu płatniczym KeyCredit Xesar Lifetime zawarte są nowe nośniki 
 dostępowe i zmiany uprawnień.
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28.3 Prosta metoda: Przydziel nośniki dostępowe do 
osoby

 Otworzyć stronę szczegółów osoby, której to dotyczy.
 Umieścić nowy nośnik dostępowy na stacji kodującej.
 W oknie Overlay następuje automatyczne dodanie nazwy osoby z profilem 

uprawnień.
 Potwierdź wprowadzone dane w oknie Overlay.
 W razie potrzeby można utworzyć protokół wyjściowy.
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28.4 Zmiana, dodawanie lub usuwanie profili 
 uprawnień

Pracownik przechodzi do innego działu i potrzebuje odpowiedniego profilu uprawnień:

 Kliknij kafelek Panelu sterowania Nośniki dostępowe: 
Profile uprawnień i indywidualne uprawnienia dla nośników dostępowych  można 
wybierać i zmieniać pod kafelkiem Panelu sterowania „Nośniki dostępowe” w 
 odpowiednim widoku szczegółowym nośnika dostępowego.

 Po zmianie połóż nośnik dostępowy na stacji kodującej, aby wykonać aktualizację 
nośnika dostępowego.

 Profile uprawnień i indywidualne uprawnienia można także wybierać lub zmieniać 
bezpośrednio przez położenie nośnika dostępowego na stacji kodującej w wyświe-
tlanym oknie.
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Przypadek specjalny: Straż pożarna i generalny klucz główny 
W razie potrzeby można przypisać nośnikowi dostępowemu profil uprawnień klucza 
generalnego lub straży pożarnej.

Nośnik dostępowy z profilem uprawnień dla straży pożarnej ma czasowo 
nieograniczony dostęp do każdych drzwi w systemie. 
Nośnik dostępowy z profilem uprawnień klucza generalnego ma dostęp 
do każdych drzwi w systemie i może być ograniczony w okresie ważności. 
Po upływie okresu ważności należy ponownie zaktualizować nośnik dostępowy.

Nośniki dostępowe z uprawnieniami straży pożarnej lub klucza generalnego 
należy starannie przechowywać w bezpiecznym miejscu.

W jednym systemie można utworzyć maksymalnie 15 nośników z profilem 
uprawnień straży pożarnej lub klucza generalnego głównego.

Szczegółowy opis profili uprawnień znajduje się w podręczniku systemu Xesar.



XESAR 3.1 284 / 290

28.5 Zmiana profili czasowych

Osoba otrzymuje uprawnienia dostępu w zmienionych godzinach. 
Zmieniły się godziny otwarcia obszaru sprzedaży.

Profil czasowy 

 Zmiana okna czasowego dla dostępu 
Jeśli czas pracy osoby lub grupy osób ulegnie zmianie, należy zmienić okna czaso-
we dla dostępu osoby lub grupy osób.

Profil czasowy trybu Office 

 Komponent powinien w określonym momencie przejść na tryb stałego otwarcia i 
zamknąć się w określonym momencie.

Szczegółowy opis tematu „Profile czasowe” znajduje się w podręczniku systemu 
 Xesar.

Czasy w polach wprowadzania można wprowadzać numerycznie lub za 
pomocą przycisków strzałek.
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28.6 Dezaktywacja nośników dostępu

Jeśli uprawnienie dostępu danej osoby ma zostać przerwane na dłuższy czas, nośnik 
dostępowy można dezaktywować. Jednocześnie nośnik z profilem uprawnień jest 
przypisany do osoby. Dostęp jest dezaktywowany poprzez ustawienie końca upraw-
nienia na aktualny moment do odwołania.

 Otworzyć stronę szczegółową nośnika dostępowego, który ma być nieaktywny.
 Kliknąć aktualny koniec uprawnienia (data z godziną, np. 7.12. o 21:35). Nośnik 

jest natychmiast nieaktywny.
 Następnie zaktualizuj nośnik przy czytniku naściennym online lub stacji kodującej, 

aby uniemożliwić dostęp do systemu.

Uprawnienie dostępu na nośniku można ponownie uaktywnić, ustawiając 
nowy czas zakończenia uprawnienia i aktualizując go na czytniku naściennym 
online lub stacji kodującej.

Podczas tego procesu nie będą tworzone żadne wpisy na czarną listę w syste-
mie.
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28.7 Odbieranie nośnika dostępowego

Odebrać nośnik dostępowy i później ponownie użyć go w systemie, np. pracownik 
 odchodzi z firmy.

 Umieścić nośnik dostępowy na stacji kodującej.
 Wybierz opcję Odbierz.

Po odebraniu nośnik dostępowy można ponownie użyć tylko w tym systemie i będzie 
on wyświetlany jako nowy nośnik dostępowy, gdy zostanie ponownie umieszczony na 
stacji kodującej.

Szczegółowy opis odbierania nośnika dostępowego znajduje się w podręczniku 
 systemu Xesar.
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28.8 Blokowanie nośnika dostępowego

Nośnik dostępowy został zgubiony lub skradziony.  
Aby zabezpieczyć system przed nieuprawnionym dostępem, należy zablokować nośnik 
dostępowy.

28.8.1 Blokowanie nośnika dostępowego

 Wybierz kafelek Nośnik dostępowy.
 Wybierz nośnik dostępowy do zablokowania i kliknij Zablokuj.

Oprogramowanie Xesar generuje czarną listę i zadania konserwacyjne dla wszystkich 
komponentów zagrożonych miejsc instalacji.

 Zsynchronizuj tablet Xesar i wykonaj zadania konserwacyjne na komponentach.
 Alternatywnie za pomocą nośników dostępowych można przesłać do komponen-

tów czarną listę.
 Funkcja kasowania klucza – w zsynchronizowanych komponentach Xesar z aktual-

ną czarną listą zablokowany nośnik dostępowy jest ostatecznie dezaktywowany.
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28.8.2 Skasować uprawnienia

Istniejącemu nośnikowi dostępowemu można odebrać uprawnienia. 

• Uprawnienia na nośniku dostępowym są usuwane.
• Nie są generowane wpisy na czarną listę ani zadania konserwacyjne. 
• Nośnik dostępowy pozostaje przypisany do osoby.
• Można przydzielać nowe uprawnienia.

 Aktualizacja nośnika dostępowego 
Aby wykonać aktualizację, nośnik dostępowy należy przytrzymać przy czytniku 
naściennym online lub położyć go na stację kodującą.

Szczegółowy opis blokowania nośnika dostępowego znajduje się w podręczniku 
 systemu Xesar.
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28.9 Wystawianie nośnika zastępczego

Nośnik dostępowy Xesar omyłkowo pozostawiono w domu – wystawiany jest nośnik 
zastępczy.

 Umieścić nowy nośnik dostępowy na stacji kodującej.
 W rozwijanym polu „Osoba” wybierz osobę, dla której ma być wystawiony nośnik 

zastępczy.
 W rozwijanym polu „Nośnik dostępowy” wybierz nośnik dostępowy, który ma 

 zostać zastąpiony.
 Kliknij przycisk Wydaj nośnik zastępczy.

Nośnik zastępczy ma teraz uprawnienia oryginalnego nośnika przez ustawiony okres 
ważności uprawnień.

 Okres ważności uprawnień dla nośników zastępczych można ustawić pod kafel-
kiem Ustawienia w oprogramowaniu Xesar.

Należy pamiętać, że oryginalny nośnik jest nadal ważny. 

W sprawie pomocy i dalszych informacji zwróć się do lokalnego partnera 
EVVA lub Biura Technicznego EVVA.

Szczegółowy opis procedury „Wystawianie nośnika zastępczego” znajduje się w 
 podręczniku systemu Xesar.
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