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a intuitivnější

Service Pack 1

Lepší použitelnost a nové funkce

Použitelnost
SIMPLE

Aktualizace i během probíhajících úkonech údržby
Od teď bude možné provádět aktualizace softwaru i během probíhajících úkonech
údržby. Neplatí to však pro upgrade ze systému Xesar 2.2 na Xesar 3.x.

Použitelnost
SIMPLE

Texty nápovědy

V systému se zobrazují otazníky na žlutém podkladu. Když na ně kliknete,
otevřou se vysvětlivky k jednotlivým políčkům, seznamům nebo oblastem.
Texty nápovědy zavřete opětovným kliknutím na symbol otazníku.

Použitelnost
SIMPLE

Předvolby filtrů

Nastavení filtrů, které používáte opakovaně, můžete uložit v uživatelských
datech jako předvolbu. Počet předvoleb, které můžete uložit, je neomezený.
Nastavení můžete kdykoli změnit. Vaše předvolby se zobrazují v nabídce filtrů.
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Funkce

Automatické zálohování při zapnutí
a vypnutí systému a při aktualizacích
Od teď probíhají ve správci instalací při zapnutí a vypnutí systému automatické zálohy.
Zálohy mohou ale také probíhat denně ve stanovenou dobu nebo mohou být i nadále
prováděny manuálně. Záloha se provede automaticky před každou aktualizací.

Funkce

Uspořádání skupin uživatelů
Skupiny uživatelů můžete odteď upravovat a uspořádávat podle svých potřeb.
Tyto skupiny pak můžete zkopírovat a udělovat jim oprávnění ke čtení nebo k úpravě.

SIMPLE
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Více použitelnosti

Posouvání pouze seznamem – Díky této praktické funkci
budete vždy v obraze. Řádek s nadpisy zůstává na místě,
zatímco seznamem můžete posouvat nahoru a dolů.
Povinná pole označená hvězdičkou – Povinná pole již nikdy
nepřehlédnete.
Více znaků pro názvy systému – Navýšili jsme počet znaků
pro názvy vašich systémů, které jsme rozšířili i o speciální znaky.
Jednoznačné symboly – Přetvořili jsme symboly tlačítek
komponent a ovládání, aby byly srozumitelnější.
Upravení šířky sloupce – Poklikáním na hranici sloupce
budete moci nastavit optimální šířku pro nadpis sloupce.
Úkony údržby bez přístupového oprávnění – Zjednodušení
postupu údržby: Nyní již technici údržby nebudou potřebovat
přístupové oprávnění.
Doba platnosti identifikačních médií – Dobu platnosti je
možné individuálně nastavit od 1 do 7300 dnů (= max. 20 let).
Skryté úlohy synchronizace – Zobrazí se pouze úlohy
konfigurace.

Ještě více funkcí
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Exportování seznamů – Jako soubory CSV nebo XLS.
Protokol vydávání identifikačních médií – Nyní s názvem
instalace.
Zobrazení verze firmwaru a softwaru – V nabídce podpory
se zobrazí verze nainstalovaného firmwaru a softwaru.
Protokolování uživatelů při otevření na dálku – Odteď
budou zapsáni do protokolu také uživatelé, kteří provádějí
odemčení na dálku.
Manuální trvalé otevření u online nástěnné čtecí
jednotky – Také u online nástěnné čtecí jednotky je nyní možné
2× přidržet identifikační médium a aktivovat tak manuální trvalé
otevření.
Nové filtry – U nabídky míst montáže, profilů s oprávněním
a osob najdete i nové možnosti filtrování.
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