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Xesar. Jednoducho mnohostranný
Kontrola, bezpečnosť a flexibilita, zjednotené v jednom inovatívnom, elektronickom
uzamykacom systéme – to je Xesar. Nezáleží na tom, či sa využíva v obytných objektoch,
vo vzdelávacom zariadení alebo v kancelárskom parku, lebo Xesar sa spravuje jednoducho
a bezpečne. Či sa to deje v lokálne nainštalovanej sieti alebo v cloude, určujete vy.

Top funkcie Xesar

› Režim viacerých používateľov
›
›
›

s používateľskými rolami
Rozmanitý výber produktov
Atraktívne platobné modely  
Flexibilné rozšírenie systému

Elektronický uzamykací systém
víťazí po celom svete
Či už v bytovej výstavbe, vo firme alebo v sociálnych
zariadeniach – každodenne vchádza a vychádza
množstvo ľudí. Pri tomto je obzvlášť dôležité, aby sa
prístupové oprávnenia udeľovali rýchlo, jednoducho
a efektívne. So Xesar je to celkom jednoduché.
Systém vás podporuje mnohými používateľsky
prívetivými softvérovými funkciami pre viac kontroly
a bezpečnosti.
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Jeden systém, mnoho možností
Pri uvedení systému Xesar do prevádzky sa jednotlivé komponenty Xesar synchronizujú cez tablet Xesar
so softvérom. Identifikačné médiá sa na editore popisujú prístupovými oprávneniami. Vo Virtuálnej sieti
identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu distribuujú bezpečnostné informácie (čierna listina) v budove.

RFID

RFID

Prístupové komponenty Xesar

Identifikačné médiá Xesar

Tieto sa programujú a spravujú
prostredníctvom softvéru Xesar.

S kartou, príveskom na kľúče
alebo kombinovaným kľúčom sa
osoby identifikujú pri dverách.

Čierna listina
prenesená!
Slabá
batéria!

Prístup
odmietnutý!
Čierna listina
prenesená!

Čierna listina
prenesená!

Bezpečnostný
status
Odovzdávanie a preberanie bezpečnostných
aktualizácií

Nová karta
vydaná

Čierna listina | Stará
karta zablokovaná

Virtuálna sieť
Virtuálna sieť systému
Xesar využíva identifikačné
médiá nachádzajúce
sa v obehu na výmenu
informácií medzi
softvérom a dvermi, a
takto systém neustále
udržuje v aktuálnom stave.

Tablet Xesar
Bezdrôtová konfigurácia
a údržba viacerých
komponentov Xesar

Softvér Xesar
V softvéri Xesar
sa uskutočňuje všetka správa.

Riadenie | LAN

Nástenná čítačka Xesar
Ponúka monitorovanie dverí v reálnom čase,
otváranie na diaľku a je bezpečnostným
rozhraním vo Virtuálnej sieti.

KeyCredits – máte na výber
Na prevádzku uzamykacieho systému Xesar máte k dispozícii dva kreditové modely

KeyCredits 10, 50, 100
Máte malý uzamykací systém alebo systém s malým počtom zmien oprávnení? Potom
si vaše kredity KeyCredit zvoľte z množstevných kvót 10, 50 alebo 100. Za prístupové
oprávnenie, resp. jeho zmenu platíte jeden KeyCredit.

KeyCredit

Lifetime

KeyCredit Xesar Lifetime
Máte veľký uzamykací systém s častými zmenami oprávnení? Potom je vašou ideálnou
voľbou časový model KeyCredit Xesar Lifetime. Oprávnenia udeľujete alebo meníte
časovo a množstevne neobmedzeným spôsobom.

Sotfvér Xesar
Flexibilne – jednoducho – bezpečne
Xesar vám uľahčuje vašu prácu. Tu vidíte prehľadne hlavné výhody softvéru Xesar.

Panel a používateľské roly

Shop Mode (Režim obchodu)

Úlohy, upozornenia, výstrahy – aby sa nič
neprehliadlo, zobrazujú sa priamo na paneli. Okrem
toho je možné používateľské rozhranie nastaviť
individuálne podľa roly používateľa.

Pre všetkých, ktorí nie sú vždy úplne dochvíľni.
Bezpečnostná funkcia Shop Mode spustí trvalé
otvorenie až po prvom otvorení dverí.

Rozhranie MQTT

Viacerí používatelia

Xesar je možné pripojiť k vašim systémom alarmu,
inteligentnej budovy, zaznamenávania času a
systému s dátami personálu. Umožňuje to rozhranie
MQTT.

Systém Xesar môžu spravovať viacerí používatelia
súčasne. Vytvárajú médiá, menia oprávnenia alebo
na diaľku otvárajú dvere, ktoré sú online.

Ďalšie funkcie softvéru

› Panel s ovládacími dlaždicami pre bezpečný
prehľad systému
› Automatická kontrola systému pri prvej
inštalácii a spustení systému
Rozmanité
filtre s funkciou prednastavenia
›
› Funkcia Delete Key (vymazať) po
zablokovaní identifikačných médií
› Export zoznamov v XLS, CSV

Rozmanitý svet produktov
Xesar funguje podľa vášho želania
Vďaka rozmanitému sortimentu produktov môžete Xesar využívať
nielen pri dverách v interiéri a exteriéri, pri turniketoch a únikových
dverách, ale dokonca aj v serverových skriniach a rolovacích dverách.

Kovanie Xesar
Všestranné zariadenie v elegantnom
dizajne – to je kovanie Xesar. Možnosť
využitia v krídlach s plným krídlom alebo
rúrkovým rámom, ako aj pri dverách s
panikovými tyčami.

Cylindrická vložka Xesar
Cylindrická vložka je vhodná pre exteriér
a interiér a je vybavená všetkými
podstatnými bezpečnostnými prvkami.
Modulárna konštrukcia umožňuje dĺžkové
prispôsobenie na mieste montáže.

Kľučka Xesar
Kľučka nachádza svoje ideálne
uplatnenie pri interiérových
dverách. Početné povrchy a tvary
kľučiek dokonale zapadajú do
architektonického prostredia.

Nástenná čítačka Xesar
Nástenná čítačka má svoje využitie v
interiéri a exteriéri. Ako online nástennú
čítačku ju môže napríklad obsluhovať
vrátnik na diaľku na účely poskytovania
prístupu dodávateľom.

Visiaci zámok Xesar
Zabezpečuje archívne priestory,
serverové skrine alebo
rolovacie vráta tak v interiéri,
ako aj v exteriéri.

Cylindrické vložky
s páčkou Xesar
Využívajú sa pri poštových
schránkach alebo skriniach na
spisy, kompletizujú cylindrické
vložky vášho systému Xesar.

Identifikačné médiá Xesar
Prívesky na kľúče a
kombinované kľúč sú k
dispozícii v mnohých rôznych
farbách.

Jedinečné služby EVVA
Služby EVVA sa od roku 1919 orientujú na prospech zákazníka. Výsledkom sú produkty orientované na
trh, najlepšie poradenstvo pri produktoch a službách pre zákazníkov a Partnerov a know-how v oblasti
uzamykacích systémov, čo zvyšuje komfort používateľov a prináša ekonomické výhody prevádzkovateľom.

Uzamykacie systémy
od profesionála
Uzamykací systém definuje kto
a kde má prístup. EVVA nielenže
disponuje komplexným knowhow pre plánovanie uzamykacích
systémov, ale taktiež ponúka
výkonné uzamykacie systémy,
ktoré dokážu odzrkadliť aj zložitú
štruktúru oprávnení.

Váš partnerský
portál EVVA

Mechanika a
elektronika

Najlepšie
poradenstvo

Na našom partnerskom portáli
nájdete všetko, čo vás ako EVVAPartnera každodenne podporuje
vo vašej práci: cenníky, katalógy,
dátové listy, ako aj možnosť
prihlásenia na školenia.

EVVA je jedným z mála výrobcov,
ktorý vyvíja a vyrába elektroniku
a mechaniku vo Viedni a
kombinuje ich v uzamykacích
systémoch podľa potrieb
zákazníkov po celom svete.

EVVA je váš spoľahlivý partner.
Či už pri technických otázkach
týkajúcich sa produktov EVVA
alebo pri otázkach z oblasti
plánovania v projekte – s EVVA
môžete vždy rátať.

Inovácia z Rakúska

Spoľahnite sa na rodinnú
firmu, ktorá už 100 rokov
realizuje výskum, vývoj
a výrobu s orientáciou na
riešenia a charakterizuje
je partnerský prístup s
rešpektom. EVVA – európsky
líder v oblasti mechanických
a elektronických
prístupových systémov!
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