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 https://www.evva.com/cz-cz/sluzby/ke-stazeni/ 

Všechna práva vyhrazena. Tato příručka se bez písemného souhlasu výrobce nesmí v 
jakékoli formě rozmnožovat nebo za použití elektronických, mechanických či chemic-
kých metod kopírovat nebo zpracovávat, a to ani zčásti.

Za chyby technického a tiskového charakteru a za jejich následky neručíme. Informace 
v této příručce jsou však pravidelně kontrolovány a opravovány. 

Všechny ochranné známky a ochranná práva jsou respektovány. Změny ve smyslu 
technického pokroku mohou být prováděny bez předchozího upozornění.
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1 Úvod

Tento dokument je výňatek ze systémové příručky Xesar 3.1.

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

1.1 Všeobecné právní informace

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

VOP EVVA a VLP EVVA najdete na stránkách:

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

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

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

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

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

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

Další informace najdete v produktovém katalogu EVVA:

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

1.2 Podpora EVVA

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

Seznam certifikovaných partnerů společnosti EVVA si můžete stáhnout zde:

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

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

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

Obecné informace o systému Xesar naleznete zde:

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

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

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

Symbol Význam

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

Upozornění a doplňkové informace

Tipy a doporučení

Vyvarujte se, chybová hlášení

Volitelné možnosti

Odkazy

Krok v návodu k postupu
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1.2 Vysvětlivky symbolů softwaru Xesar

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

1.2.1 Obecné

# Stav Symbol Vysvětlení

1 Potvrdit / uložit Potvrzení nebo uložení zadání

2 Přidat Přidání např. nové osoby nebo přístupového 
místa

3 Zrušit zadání Zrušení zadání

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

5 Upravit Úprava systému (správce instalací)

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

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

8 Stažení Stažení např. informací k podpoře

9 Další Přejít k dalšímu zadání

10 Načíst / přenést Načtení administrátorské karty

11 Filtrovat Zobrazení možných nastavení filtru funkce

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

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

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

14 Hledat Hledání speciální události

15 Rozbalit Rozšíření zobrazované oblasti

16 Sbalit Zmenšení zobrazované oblasti

17 Přejít Otevření okna prohlížeče softwaru Xesar

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

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

20 Filtrovat podle přístupových 
míst

Zobrazuje všechna přístupová místa, ke 
 kterým má osoba přístupové oprávnění

21 Filtrovat podle přístupových 
médií

Zobrazuje všechna přístupová média, která 
jsou osobě přiřazena

22 Filtrovat podle osob Filtruje podle osob

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

24 Zobrazený jazyk Změnit nastavení jazyka

25 Zobrazit počet kreditů 
 KeyCredits

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

26 Symbol KeyCredit Lifetime Zobrazí se po vyčerpání kreditu KeyCredit 
Lifetime

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

28 Texty nápovědy

 

Zobrazení textů nápovědy

29 Export seznamů

 

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

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

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

32 Odhlásit Ukončení relace

33 Nabitá baterie Baterie je plně nabitá

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

35 Komponenta s kabelovým 
 rozhraním

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

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

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

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

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

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

# Stav Vizualizace Vysvětlení

1 Nezabezpečené přístupové 
médium  

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

2 Zabezpečené přístupové 
 médium

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

3 Přístupové médium bez 
 oprávnění

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

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

5 Aktuálně neplatné Přístupové médium je momentálně 
 neplatné.

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

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

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

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

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

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

9 Deaktivované (zablokované) 
přístupové médium

Médium bylo deaktivováno, již neexistují 
žádná nezabezpečená přístupová místa; 
kalendář již nehraje žádnou roli.
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2 Xesar – stručný návod

2.1 Přidání osoby

Do vašeho podniku nastupuje nový zaměstnanec:

 Zvolte panel Osoby.
 Klikněte na symbol Plus.
 Povinná pole* musí být vyplněna (jméno a příjmení).
 Zadejte ID (např. osobní číslo).
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Volitelné komfortní funkce:

• Doba odemknutí:  
Krátká / dlouhá (např. pro osoby s handicapem)

• Protokolování:  
Neukládat / ukládat s časovým omezením / ukládat neomezeně

• Je-li to požadováno, lze pro nově vytvořené osoby vybrat již definovaná oprávnění 
(profily s oprávněním).

• Individuální oprávnění se přidělují později u přístupového média.

V případě potřeby můžete jedné osobě přiřadit několik přístupových médií. 
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2.2 Vydání přístupového média

Chcete-li vydat nové přístupové médium, položte ho na kódovací stanici. Otevře se 
vyskakovací okno. Volitelně můžete přidělit identifikační číslo (ID).

Přístupová média nemusí být nutně přiřazena určité osobě. To je ideální pro 
přístup externích firem s měnícím se personálem.
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 Volitelně: Vyberte osobu pro přístupové médium.
 Vyberte profil s oprávněním.
 Pokud chcete omezit dobu oprávnění, změňte začátek a konec oprávnění 

 přístupového média.
 Volitelně: Zvolte individuální přístup k určitým přístupovým místům, 

např.  skříňka.
 Vydejte přístupové médium. 

Vytvoří se výstupní protokol s daty v době vydání.

 Vytiskněte výstupní protokol a nechte potvrdit převzetí přístupového média přidě-
lenou osobou.

Stažení přístupového média lze potvrdit na výstupním protokolu.

V případě potřeby můžete jedné osobě přiřadit několik přístupových médií. 

Pokud používáte platební model formou kusů KeyCredits, kliknutím na tlačítko 
Odečíst  potvrďte změnu oprávnění.  
U platebního modelu KeyCredit Xesar Lifetime obsahuje nová přístupová 
 média a změny oprávnění.
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2.3 Jednoduchá metoda: přidělte přístupové 
 médium osobě

 Otevřete stránku s podrobnostmi o požadované osobě.
  Položte nové přístupové médium na kódovací stanici.
 Jméno osoby s profilem s oprávněním se automaticky vloží do překryvného okna.
  Potvrďte zadání v překryvném okně.
  V případě potřeby lze vytvořit výstupní protokol.
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2.4 Změna, přidání nebo odstranění profilů s 
 oprávněním

Zaměstnanec přejde do jiného oddělení a potřebuje odpovídající profil s oprávněním:

 Klikněte na záložku Přístupová média na ovládacím panelu: 
profily s oprávněním a individuální oprávnění pro přístupová média lze vybrat a 
změnit v záložce „Přístupová média“ na ovládacím panelu v příslušném zobrazení 
podrobností o přístupovém médiu.

 Po provedení změny položte přístupové médium na kódovací stanici, aby se aktu-
alizovalo.

 Profily s oprávněním a individuální oprávnění lze také vybrat nebo změnit přímo 
umístěním přístupového média na kódovací stanici v zobrazeném okně.
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Zvláštní případ: Hasičský sbor a generální klíč 
V případě potřeby lze přístupovému médiu přiřadit profil s oprávněním generálního 
klíče nebo profil s hasičským oprávněním.

Přístupové médium s profilem a hasičským oprávněním má časově neo-
mezený přístup ke všem dveřím ve vašem systému. 
Přístupové médium s oprávněním generálního klíče má přístup ke všem 
dveřím ve vašem systému a dobu platnosti lze omezit. Po uplynutí doby 
platnosti je nutné přístupové médium opět aktualizovat.

Zvláště bezpečně a pečlivě ukládejte přístupová média s hasičským oprávně-
ním nebo oprávněním hlavního klíče.

V jednom zařízení lze vystavit maximálně 15 médií s profilem s oprávněním 
pro hasičský záchranný sbor nebo s oprávněním hlavního klíče.

Podrobný popis tématu „Profily s oprávněním“ najdete v příručce k systému Xesar.
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2.5 Změna časových profilů

Jedna osoba obdrží přístupová oprávnění ve změněném čase. 
Otevírací doba nákupního střediska se změnila.

Časový profil 

 Změna časových oken pro přístup 
Pokud se pro osobu nebo skupinu osob změní pracovní doba, musí se změnit 
 časové okno pro přístup osoby, resp. skupiny osob.

Časový profil režimu Office 

 Komponenta by se měla v určitém okamžiku přepnout do režimu trvalého ote-
vření a v určitém okamžiku zavřít.

Podrobný popis tématu „Časové profily“ najdete v příručce k systému Xesar.

Časy lze zadávat do vstupních polí číselně nebo pomocí kláves se šipkami.
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2.6 Deaktivace přístupových médií

Pokud má být přístupové oprávnění jedné osoby na delší dobu přerušeno, lze 
přístupové médium deaktivovat. Médium s profilem s oprávněním přitom zůstává 
dané osobě přiřazeno. Přístup je až do odvolání deaktivován nastavením konce autor-
izace na aktuální čas. 

 Otevřete podrobnou stránku přístupového média, které má být deaktivováno.
 Klikněte na aktuální datum ukončení autorizace (datum a čas, např. 7.12. ve 

21:35). Médium se okamžitě deaktivuje.
 Následně proveďte aktualizaci média na online nástěnné čtecí jednotce nebo na 

kódovací stanici, aby již nemělo do systému přístup.

Přístupové oprávnění k médiu lze znovu aktivovat nastavením nového času 
konce autorizace a aktualizací online nástěnné čtecí jednotky nebo kódovací 
stanice.

Během tohoto procesu se v systému nevytvářejí žádné položky na černé 
listině.
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2.7 Zneplatnění přístupového média

Zneplatněte přístupové médium a později jej znovu použijte v systému, např. tehdy, 
jestliže zaměstnanec ukončí pracovní poměr v podniku.

 Položte přístupové médium na kódovací stanici.
 Zvolte Zneplatnit.

Po zneplatnění lze přístupové médium znovu používat pouze v tomto systému a jak-
mile je znovu umístěno ke kódovací stanici, zobrazí se jako nové přístupové médium.

Podrobný popis tématu „Zneplatnění média“ najdete v příručce k systému Xesar.
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2.8 Zablokování přístupového média

Přístupové médium bylo ztraceno nebo odcizeno.  
Aby byl systém chráněn před neoprávněným přístupem, musí být přístupové médium 
zablokováno.

2.8.1 Zablokování přístupového média

 Zvolte panel Přístupové médium.
 Zvolte přístupové médium, které má být zablokováno, a klikněte na Zablokovat.

Software Xesar vytvoří seznam zakázaných položek a úkony údržby pro všechny kom-
ponenty zranitelných přístupových míst.

 Proveďte synchronizaci tabletu Xesar a proveďte úkony údržby u komponent.
 Alternativně lze prostřednictvím přístupových médií rozeslat seznam zakázaných 

položek do komponent.
 Funkce smazání – u synchronizovaných komponent systému Xesar s aktuálním 

seznamem zakázaných položek se zablokované přístupové médium definitivně 
deaktivuje.
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2.8.2 Smazání oprávnění

Oprávnění lze odebrat z existujícího přístupového média. 

• Oprávnění na přístupovém médiu budou odstraněna.
• Nebude vytvořen žádný záznam do seznamu zakázaných položek ani žádné úkony 

údržby. 
• Přístupové médium zůstane přiřazeno osobě.
• Mohou být udělována nová oprávnění.

 Aktualizace přístupového média 
Pro aktualizaci musíte přístupové médium podržet u online nástěnné čtecí jed-
notky nebo ho položit na kódovací stanici.

Podrobný popis tématu „Zablokování přístupového média“ najdete v příručce k 
 systému Xesar.
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2.9 Vystavení náhradního média

Zaměstnanec zapomněl přístupové médium doma – je třeba vystavit náhradní 
 médium.

 Položte nové přístupové médium na kódovací stanici.
 V rozbalovacím poli „Osoba“ vyberte osobu, pro kterou se má vystavit náhradní 

médium.
 V rozbalovacím poli „Přístupové médium“ vyberte přístupové médium, které 

 chcete nahradit.
 Klikněte na Přidělit náhradní médium.

Náhradní médium má nyní po nastavenou dobu oprávnění k použití originálního 
 média.

 Dobu oprávnění pro náhradní média lze nastavit na panelu Nastavení v softwaru 
Xesar.

Mějte na paměti, že originální médium je nadále platné. 

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

Podrobný popis postupu „Vystavení náhradního média“ najdete v příručce k systému 
Xesar.
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