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   Bezpodmínečně vyplňte povinná pole (jméno a příjmení)
  V případě potřeby osobě přiřaďte oprávnění pro „Trvalé manuální otevření“
  V případě potřeby je možno zaznamenávat události související s přístupy této osoby
   Volitelně můžete prodloužit dobu odemknutí dveří (standardně 5 sekund, 20 sekund)
   Je-li to požadováno, lze pro nově vytvořené osoby načítat již definovaná oprávnění (dosud 

přiřazená jiným osobám)
   Poté je možno přidělit individuální oprávnění, jak je popsáno v dalším bodě „Provádění změn 

oprávnění“

Vytvoření osoby
Do vašeho podniku nastupuje nový zaměstnanec

Přiložte identifikační 
médium Xesar ke kódovací 
stanici Xesar

Kliknutím na tlačítko 
„Uložit“ proveďte 
odepsání kreditu 
KeyCredit

proveďte odpovídající 
přiřazení identifikač-
ního média

Klikněte na tlačítko 
„Zapsat identifikační 
médium“ nebo

Upozornění
Podrobný popis postupu „Vytvoření osoby“ 
naleznete v naší příručce k systému Xesar



   V případě potřeby je možno přiřadit oprávnění typu MasterKey (např. pro hasiče, 
záchrannou službu…) 

  POZOR: POMOCÍ TOHOTO IDENTIFIKAČNÍHO MÉDIA MŮŽETE KDYKOLI PO DOBU 
ŽIVOTNOSTI SYSTÉMU OTEVŘÍT JAKÉKOLI DVEŘE TOHOTO SYSTÉMU.

   Oprávnění se přidělují přesouváním příslušných dveří zleva doprava
  Časové profily

Upozornění
Podrobný popis postupu „Provádění změn oprávnění“ 

naleznete v naší příručce k systému Xesar 

Provádění změn oprávnění  
– přidávání nebo odebírání

Přiložte identifikační médium Xesar ke 
kódovací stanici Xesar

Nebudou-li se vytvářet žádná další 
oprávnění (např. časové profily), proveďte 
kliknutím na tlačítko „Uložit“ odepsání 
kreditu KeyCredit



Provádění změn časových profilů
Zaměstnanec má ihned obdržet přístupová oprávnění se změněným 
časovým profilem

   Klikněte na tlačítko „Časové profily“
   Vyberte „soukromý“ nebo „centrální“ (předem definovaný) časový profil
   Nyní můžete vytvořit až 12 různých časových oken

Upozornění
Podrobný popis postupu „Provádění změn časových profilů“ 
naleznete v naší příručce k systému Xesar

Přiložte identifikační médium Xesar 
ke kódovací stanici Xesar – osobě je 
nyní přiděleno oprávnění k přístupu 
v definovaných časových rozmezích

Po nastavení požadovaných časových profilů 
proveďte kliknutím na tlačítko „Uložit“ 
odepsání kreditu KeyCredit



Přiložte identifikační médium Xesar
ke kódovací stanici Xesar

Po zneplatnění lze identifikační médium 
znovu používat výhradně v tomto systému 
Xesar a jakmile je opět přiložíte ke kódovací 
stanici Xesar, zobrazuje se jako nové 
identifikační médium.

Zvolte možnost „Zneplatnit identifikační 
médium“ 

Upozornění
Podrobný popis postupu „Zneplatnění média“ 

naleznete v naší příručce k systému Xesar

Zneplatnění média
Identifikační médium Xesar je možno zneplatnit a uschovat pro případné pozdější  

obnovené používání v systému – např. tehdy, jestliže zaměstnanec ukončí pracovní poměr v podniku



Zvolte položku nabídky „Osoby“

U ikony vybrané osoby klikněte na symbol 
„Zablokovat osobu“.

Funkce Delete-Key – u synchronizovaných 
přístupových komponent Xesar lze provést 
definitivní deaktivaci zablokovaného média

Zvolte osobu, jejíž identifikační médium 
Xesar má být zablokováno

Proveďte synchronizaci přístupových 
komponent Xesar se svým aktualizovaným 
tabletem Xesar.
Pokud je sada Software plus aktivní, lze 
aktuální seznam zakázaných položek 
přístupovým komponentám rozeslat 
prostřednictvím identifikačního média.

Upozornění
Podrobný popis postupu „Zablokování osoby“ 
naleznete v naší příručce k systému Xesar 

Zablokování osoby
Identifikační médium Xesar bylo ztraceno 
nebo odcizeno a musí být zablokováno.



Zvolte položku nabídky „Osoby“

Klikněte na tlačítko „Přidělit náhradní 
médium“

Vyberte osobu, které má být náhradní 
médium přiděleno

Přiložte náhradní médium Xesar ke kódovací 
stanici Xesar

Upozornění: 
Mějte na paměti, že originální médium je 
nadále platné.

Vystavení náhradního média
Zaměstnanec zapomněl identifikační médium Xesar doma – 

je třeba vystavit náhradní médium 

Upozornění
Podrobný popis postupu „Vystavení náhradního média“ 

naleznete v naší příručce k systému Xesar 

V případě dalších dotazů se obraťte na příslušného prodejce kategorie EVVA-Partner.
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