
Update ondanks openstaande onderhoudstaken
Voortaan kunt u probleemloos software-updates uitvoeren als er nog 
onderhoudstaken open staan. Dit geldt echter niet voor upgrades van Xesar 2.2 
naar Xesar 3.x

Hulpteksten
Let op de vraagtekens in een gele cirkel. Als u deze aanklikt, krijgt u toelichting 
op afzonderlijke invoervelden, overzichten of segmenten. Klikt u hierna opnieuw 
op het vraagteken, dan verdwijnt de toelichting weer.

Filtervoorkeuren
Filterinstellingen die u regelmatig benut, kunt u als presets (voorinstellingen) 
opslaan in de beheerdersgegevens. U kunt een onbeperkt aantal presets 
bewaren. Ze zijn op elk gewenst moment aanpasbaar. Uw presets worden 
weergegeven in het filterveld.
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Automatische back-ups bij het opstarten en 
stoppen van het systeem en bij updates
Voortaan beschikt u over automatische back-ups bij het opstarten en stoppen van 
het systeem in de Installation Manager. Maar er kunnen ook dagelijks back-ups 
op een bepaald tijdstip of manueel worden aangemaakt. Voorafgaand aan elke 
update wordt er automatisch een back-up gemaakt.

Beheerdersgroepen organiseren
U kunt beheerdersgroepen ook organiseren aangepast aan uw behoeften. 
U kunt deze groepen vervolgens kopiëren en ze lees- of bewerkingsrechten 
geven.

 Nog meer gebruiksvriendelijkheid

 › Enkel scrollen in het overzicht – Met deze usability-functie 
behoudt u altijd het overzicht. De betreffende kopregel blijft 
staan terwijl u het overzicht doorneemt.

 › Verplichte velden hebben een asterisk – Zo ziet u verplichte 
velden nooit meer over het hoofd. 

 › Meer karakters voor de naam van uw systeem – 
We hebben de hoeveelheid tekens voor uw systeem uitgebreid, 
bijvoorbeeld met speciale tekens.

 › Duidelijke symbolen – Symbolen voor componenten 
en bedieningsknoppen zijn opnieuw en begrijpelijker 
vormgegeven.

 › Kolombreedte aanpassen – Door te dubbelklikken op de lijn 
van de kolom, wordt de optimale breedte voor de kop boven 
de kolom ingesteld.

 › Onderhoudstaken zonder toegangsrechten – 
Vereenvoudigt uw onderhoudsproces: voortaan heeft de 
onderhoudsmonteur geen eigen toegangsrechten meer nodig.

 › Geldigheidsduur sleutels – De geldigheidsduur is individueel 
instelbaar van 1 tot 7.300 dagen (= max. 20 jaar).

 › Synchronisatietaken verbergen – Er worden alleen nog 
configuratietaken weergegeven.

Nog meer functies.

 › Export van overzichten – Als CSV- of XLS-bestanden.

 › Protocol verstrekte sleutels – Nu met de naam van de 
installatie.

 › Weergave van de FW- en SW-versies – Onder Support kunt u 
precies zien welke firmware en software actueel geïnstalleerd zijn.

 › Registratie van beheerders bij bediening op afstand – 
Voortaan worden ook de beheerders geprotocolleerd die op 
afstand openen.

 › Manual Office Mode bij de online-wandlezer – Door de 
sleutel 2x aan te bieden, kan nu ook bij de online-wandlezer de 
Manual Office Mode worden geactiveerd.

 › Nieuwe filters – Er zijn nu nieuwe filteropties beschikbaar voor 
montageplaatsen, toegangsprofielen en bij personen.
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