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1

Úvod
Tento dokument je výňatok zo systémovej príručky Xesar 3.1.
Produkty/systémy opísané v systémovej príručke Xesar smú prevádzkovať iba osoby,
ktoré sú kvalifikované pre príslušné úlohy. Kvalifikovaný personál je na základe svojho
know-how schopný rozpoznávať riziká pri zaobchádzaní s týmito produktmi/systémami
a predchádzať možným ohrozeniam.

1.1

Všeobecné právne upozornenia
EVVA uzatvára zmluvu o používaní Xesar na základe svojich VOP EVVA (Všeobecných
obchodných podmienok), ako aj svojich VLP EVVA (Všeobecných licenčných podmienok) pre softvér k tomuto produktu.
VOP EVVA a VLP EVVA môžete nájsť na:
https://www.evva.com/sk-sk/impressum
Nezabudnite, že z používania systému Xesar môžu vyplývať zákonné povinnosti v oblasti ochrany údajov, najmä čo sa týka povolenia, hlásenia a registrácie (napríklad ak je vytvorený spoločný informačný systém), ako aj pri
použití vo firme spolurozhodovacie práva personálu. Zodpovednosť za používanie produktu v súlade so zákonmi má prevádzkovateľ.
Hore uvedené informácie musíte zohľadniť v rámci ručenia definovaného v
zákone o zodpovednosti výrobcu za chyby jeho výrobkov a poskytnúť ich
prevádzkovateľom a používateľom. Nedodržiavanie zbavuje EVVA povinnosti
ručenia.
Používanie, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom, resp. opravné práce neschválené EVVA, resp. modifikácie, ako aj neodborný servis môžu viesť k funkčným
poruchám a sú zakázané. Akékoľvek zmeny, ktoré neboli výslovne schválené spoločnosťou EVVA, majú za následok stratu nárokov na ručenie, záruku a samostatne
dohodnutých záručných podmienok.
Systémové komponenty uchovávajte mimo dosahu malých detí a domácich
zvierat. Hrozí nebezpečenstvo udusenia pri prehltnutí malých častí.
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Architektom a konzultačným inštitúciám poskytuje EVVA všetky potrebné informácie o produkte tak, aby mohli splniť informačné a inštruktážne
povinnosti podľa zákona o zodpovednosti výrobcu za chyby výrobku.
Špecializovaní predajcovia a pracovníci musia dodržať všetky pokyny z dokumentácie EVVA a v prípade potreby ich poskytnúť zákazníkovi.
Ďalšie informácie získate z produktového katalógu EVVA:
https://www.evva.com/sk-sk/xesar

1.2

Podpora EVVA
So systémom Xesar máte k dispozícii osvedčený uzamykací systém s vysokou úrovňou technickej vyspelosti. Ak potrebujete ďalšiu podporu, obráťte sa priamo na svojho
EVVA-Partnera.
Zoznam certifikovaných EVVA-Partnerov nájdete tu:
https://www.evva.com/sk-sk/vyhadavanie-predajcov/
Ak chcete vyhľadať EVVA-Partnerov, ktorí distribuujú elektronické uzamykacie systémy
EVVA a disponujú kvalifikovanými odbornými vedomosťami, aktivujte možnosť filtra
„Partner pre elektroniku“.
https://www.evva.com/sk/xesar/support/
Všeobecné informácie o systéme Xesar nájdete tu:
https://www.evva.com/sk-sk/xesar
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1.3

Vysvetlenie symbolov
V systémovej príručke sa kvôli lepšej názornosti používajú nasledujúce symboly:
Symbol

Význam
Pozor, nebezpečenstvo vecnej škody, keď sa nedodržia zodpoveda
júce bezpečnostné opatrenia
Upozornenia a doplňujúce informácie
Tipy a odporúčania
Vyhnúť sa, resp. chybové hlásenia

Voliteľné možnosti
Vľavo
Krok pri pokynoch na akciu
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1.4

Vysvetlenie symbolov softvéru Xesar
V softvéri Xesar, Manažérovi inštalácií a Manažérovi periférií sa používajú nasledujúce
symboly:

1.4.1

Všeobecné

#

Význam

Symbol

Vysvetlenie

1

Potvrdiť/uložiť

Potvrdenie alebo uloženie zadaní

2

Pridať

Pridanie napr. novej osoby alebo montážneho
miesta

3

Zahodiť zadanie

Zahodenie zadania

4

Odstrániť

Odstránenie napr. systému, časového profilu
alebo montážneho miesta

5

Editovať

Editovanie systému (Manažér inštalácií)

6

Spustiť aplikáciu

Spustenie systému (Manažér inštalácií) alebo
spustenie spojenia medzi kódovacou stanicou
a softvérom Xesar (Manažér periférií)

7

Zastaviť aplikáciu

Zastavenie systému (Manažér inštalácií)
alebo spustenie spojenia medzi kódovacou stanicou a softvérom Xesar (Manažér
periférií)

8

Stiahnuť

Stiahnutie, napr. informácií podpory

9

Ďalej

Ďalej k ďalšiemu zadaniu

10

Načítať/preniesť

Načítanie administrátorskej karty

11

Filtrovať

Zobrazenie možných nastavení filtra danej
funkcie

12

Aktualizovať/spojiť

Na ovládacom paneli sa v backende vykoná
úloha

13

Neaktualizované/čakať na aktualizáciu/stiahnuť aktualizáciu

Je dostupná aktualizácia a dá sa stiahnuť
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#

Význam

Symbol

Vysvetlenie

14

Vyhľadať

Hľadanie konkrétneho záznamu udalosti

15

Rozbaliť

Zväčšenie viditeľného poľa

16

Zbaliť

Zmenšenie viditeľného poľa

17

Prejsť na

Otvorenie okna prehliadača pre softvér Xesar

18

Systémový protokol

Zobrazenie všetkých akcií, ktoré používatelia
a systém vykonali v softvéri Xesar.

19

Filtrované podľa oblastí

Zobrazenie všetkých oblastí, ku ktorým má
osoba prístupové oprávnenie

20

Filtrované podľa montážnych
miest

Zobrazenie všetkých montážnych miest, ku
ktorým má osoba prístupové oprávnenie

21

Filtrované podľa prístupových
médií

Zobrazenie všetkých prístupových médií,
ktoré má priradené daná osoba

22

Filtrované podľa osôb

Filtrovanie podľa osôb

23

Môj profil

Editovanie môjho používateľského profilu:
pridanie popisu a zmena osobného hesla

24

Zobrazovaný jazyk

Zmena nastavenia jazyka

25

Zobrazenie kusových kreditov
KeyCredit

Zobrazenie počtu použiteľných kreditov
KeyCredit (napr. v dôsledku zmeny oprávnení
alebo vydaním nových prístupových médií)

26

Zobrazenie kreditov KeyCredit
Lifetime

Zobrazenie, kedy bol použitý kredit KeyCredit
Lifetime

27

Protokol udalostí

Zobrazenie udalostí, napr. konkrétnej osoby
(tu sa filtrovane zobrazujú všetky prístupové
udalosti tejto osoby)

28

Texty pomoci

Zobrazenie textov pomocníka

29

Export zoznamov

Exportovanie zobrazeného zoznamu ako csv
alebo xls súboru
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#

Význam

Symbol

Vysvetlenie

30

Nastavenie zoznamového
náhľadu

Prispôsobenie zobrazenia zoznamov (výber
stĺpca, počet riadkov na stranu, uloženie
nastavení a resetovanie)

31

Tlačidlo zálohy

V Manažérovi inštalácií sa vytvorí záloha
údajov systému

32

Odhlásenie

Ukončenie relácie

33

Batéria plná

Batéria je plne nabitá

34

Upozornenie na vybitú batériu

Batéria je vybitá; čo najskôr vymeňte
batérie.

35

Komponent s rozhraním kábla

Prístupové komponenty, ktoré je možné
synchronizovať iba pri káblovom spojení s
tabletom

36

Komponent s bezdrôtovým
rozhraním BLE; BLE je aktivovaný

Prístupové komponenty, ktoré je možné
synchronizovať s bezdrôtovým BLE a pri
káblovom spojení s tabletom; funkcia BLE
prístupového komponentu je aktivovaná

37

Komponent s bezdrôtovým
rozhraním BLE; BLE je deaktivovaný

Prístupové komponenty, ktoré je možné
synchronizovať s bezdrôtovým BLE a pri
káblovom spojení s tabletom; funkcia BLE
komponentu je deaktivovaná

1.4.2
#

Stavy prístupových médií
Význam

Vizualizácia

Vysvetlenie

1

Nezabezpečené zablokované
prístupové médium

Prístupové médium je zablokované.
Niektoré montážne miesta sú stále
nezabezpečené. Prineste čiernu listinu
pomocou tabletu alebo aktualizovaného
prístupového média na nezabezpečené
montážne miesta.

2

Bezpečne zablokované prístupové médium

Prístupové médium je zablokované.
Všetky montážne miesta sú zabezpečené.
Systém je zabezpečený.
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#

Význam

Vizualizácia

Vysvetlenie

3

Neoprávnené prístupové
médium

Prístupové médium nemá žiadne oprávnenie. Dôvodom je napr. to, že došlo k
vypršaniu časového obdobia oprávnenia.

4

Aktuálne platné

Prístupové médium je platné a podľa
profilu oprávnenia sa smie používať.

5

Aktuálne neplatné

Prístupové médium je aktuálne neplatné.

6

Aktuálne platné prístupové
médium sa pri aktualizácii
stane neplatným prístupovým
médiom

Prístupové médium je aktuálne platné.
Avšak po aktualizácii na online nástennej
čítačke alebo na kódovacej stanici sa stane neplatným.

7

Aktuálne neplatné p
 rístupové
médium sa pri aktualizácii
stane platným prístupovým
médiom

Prístupové médium je aktuálne neplatné.
Avšak po aktualizácii na online n
 ástennej
čítačke alebo na kódovacej stanici sa
stane platným.

8

Aktuálne neplatné prístupové
médium s intervalom platnosti
na prístupovom médiu, ktorý
sa nachádza v budúcnosti

Prístupové médium je aktuálne neplatné.

9

Deaktivované prístupové
médium

Prístupové médium bolo deaktivované,
žiadne montážne miesta už nie sú nezabezpečené; kalendár už nehrá žiadnu
rolu.
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2

Stručný návod Xesar

2.1

Pridanie osoby
Do vašej firmy nastúpil nový zamestnanec.

Vyberte dlaždicu Osoby.
Kliknite na symbol plus.
Povinné polia* sa musia vyplniť (meno a priezvisko).
Zadajte ID (napr. osobné číslo).
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Voliteľné praktické funkcie:
• Trvanie sprístupnenia:
krátke/dlhé (napr. pre osoby s hendikepom)
• Protokolovanie:
Neuložiť/Časovo obmedzené ukladanie/Neobmedzené ukladanie
• Ak chcete, môžete pre novo pridané osoby vybrať už definované oprávnenia
(profily oprávnení)
• Individuálne oprávnenia sa pri prístupovom médiu odovzdávajú neskôr.
V prípade potreby môžete jednej osobe priradiť viacero prístupových médií.
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2.2

Vydanie prístupového média
Ak chcete vydať nové prístupové médium, priložte ho ku kódovacej stanici. Otvorí sa
kontextové okno. Voliteľne môžete zadať identifikačné číslo (ID).

Prístupové médiá sa osobe nemusia priradiť definitívne. To je ideálne na
prístup externých firiem s premenlivým personálom.
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Voliteľne: Zvoľte pri prístupovom médiu osobu.
Vyberte profil oprávnenia.
Keď chcete obmedziť obdobie oprávnenia, zmeňte začiatok oprávnenia a
koniec oprávnenia prístupového média.
Voliteľne: Vyberte individuálny prístup k určitým miestam montáže, napr. šatník.
Vydajte prístupové médium.
Vytvorí sa vydávací protokol s údajmi v čase vydania.
Vytlačte vydávací protokol a nechajte potvrdiť prevzatie prístupového média priradenou osobou.
Zrušenie prístupového média je možné potvrdiť vo vydávacom protokole.
V prípade potreby môžete jednej osobe priradiť viacero prístupových médií.

Keď používate platobný model kusových kreditov KeyCredit, kliknite na tlačidlo Použiť
, aby sa potvrdila zmena oprávnenia.
Pri platobnom modeli KeyCredit Xesar Lifetime sú zahrnuté nové prístupové
médiá a zmeny oprávnení.
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2.3

Zmena, pridanie alebo vymazanie profilov
oprávnení
Zamestnanec prejde na iné oddelenie a potrebuje príslušný profil oprávnenia:

Kliknite na dlaždicu Prístupové médiá na ovládacom paneli:
Profily oprávnení a individuálne oprávnenia pre prístupové médiá môžete vybrať
a zmeniť na dlaždici „Prístupové médiá“ na ovládacom paneli v príslušnom detailnom zobrazení prístupových médií.
Po vykonaní zmeny priložte prístupové médium ku kódovacej stanici, aby sa prístupové médium aktualizovalo.

Profily oprávnení a individuálne oprávnenia môžete v zobrazenom okne zvoliť
alebo meniť aj priamo priložením prístupového média ku kódovacej stanici.
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Osobitný prípad: pohotovostný a generálny hlavný kľúč
V prípade potreby môžete k prístupovému médiu priradiť profil oprávnenia generál
neho hlavného kľúča alebo pohotovostný profil oprávnení.
Prístupové médium s pohotovostným profilom oprávnení má časovo
neobmedzený prístup ku všetkým dverám vášho systému.
Prístupové médium s profilom oprávnenia generálneho hlavného k
 ľúča
má prístup ku všetkým dverám vášho systému a trvanie platnosti je
možné obmedziť. Po uplynutí trvania platnosti sa prístupové médium musí
znova aktualizovať.
Prístupové médiá s pohotovostným oprávnením alebo oprávnením generál
neho hlavného kľúča starostlivo uschovajte na obzvlášť bezpečnom mieste.

Podrobný opis témy „Profily oprávnení“ nájdete v systémovej príručke Xesar.
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2.4

Zmena časových profilov
Osoba dostane prístupové oprávnenia k zmeneným časom.
Otváracie časy predajných priestorov sa zmenili.
Časový profil

Zmena časového okna pre prístup
Keď sa pre osobu alebo skupinu osôb zmení pracovný čas, je nutné zmeniť časové
okná pre prístup osoby, resp. skupiny osôb.
Časový profil Kancelársky režim

Komponent sa má v určitom časovom bode prepnúť do režimu trvalého otvorenia
a v určitom časovom bode zatvoriť.
Podrobný opis témy „Časové profily“ nájdete v systémovej príručke Xesar.

XESAR 3.1

17 / 22

2.5

Stiahnutie prístupového média
Potrebujete stiahnuť prístupové médium a neskôr ho znova použiť v systéme, napr.
keď zamestnanec opúšťa firmu.

Priložte prístupové médium ku kódovacej stanici.
Zvoľte Stiahnuť.
Po stiahnutí sa prístupové médium môže opätovne používať výlučne v tomto s
 ystéme
a po opätovnom priložení ku kódovacej stanici sa zobrazuje ako nové prístupové
médium.
Podrobný opis témy „Stiahnutie média“ nájdete v systémovej príručke Xesar.
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2.6

Zablokovanie prístupového média
Prístupové médium sa stratilo alebo bolo odcudzené.
Aby bol systém chránený pred neoprávneným prístupom, prístupové médium je
potrebné zablokovať.

2.6.1

Zablokovanie prístupového média
Vyberte dlaždicu Prístupové médium.
Zvoľte prístupové médium, ktoré sa má zablokovať a kliknite na Zamknúť.
Softvér Xesar vytvorí čiernu listinu a údržbové úlohy pre všetky komponenty ohrozených montážnych miest.
Synchronizujte tablet Xesar a vykonajte údržbové úlohy na komponentoch.
Prípadne môžete prostredníctvom prístupových médií distribuovať čiernu listinu do
komponentov.
Funkcia odstránenia kľúča – v synchronizovaných komponentoch Xesar s aktuálnou čiernou listinou sa zablokované prístupové médium s konečnou platnosťou
deaktivuje.
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2.6.2

Vymazanie oprávnenia
Prítomnému prístupovému médiu je možné odobrať oprávnenia.
•
•
•
•

Oprávnenia sa z prístupového média vymažú.
Nevytvorí sa žiadny záznam v čiernej listine ani žiadne údržbové úlohy.
Prístupové médium zostane priradené danej osobe.
Môžete prideliť nové oprávnenia.
Aktualizácia prístupového média
Na účely aktualizácie je nutné priložiť prístupové médium k online nástennej
čítačke alebo kódovacej stanici.

Podrobný opis témy „Prístupové médium“ nájdete v systémovej príručke Xesar.
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2.7

Vytvorenie náhradného média
Osoba si zabudla prístupové médium doma – vytvorí sa náhradné médium.

Priložte nové prístupové médium ku kódovacej stanici.
V rozbaľovacom poli „Osoba“ zvoľte osobu, pre ktorú sa má vytvoriť náhradné
médium.
V rozbaľovacom poli „Prístupové médium“ zvoľte nahrádzané prístupové médium.
Kliknite na Vydať náhradné médium.
Počas nastaveného trvania oprávnenia bude mať náhradné médium oprávnenia
pôvodného média.
Trvanie oprávnenia pre náhradné médiá môžete nastaviť na dlaždici Nastavenia
v softvéri Xesar.
Nezabudnite, že pôvodné médium je naďalej platné.

Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie, obráťte sa na svojho partnera
EVVA alebo technickú kanceláriu EVVA.
Podrobný opis témy „Vydanie náhradného média“ nájdete v systémovej príručke
Xesar.
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