
Aktualizacja mimo otwartych 
zadań konserwacyjnych
Teraz możesz aktualizować oprogramowanie mimo otwartych zadań 
konserwacyjnych. Nie dotyczy aktualizacji systemu Xesar 2.2 do wersji Xesar 3.x.

Teksty pomocnicze
Zwróć uwagę na znak zapytania na żółtym tle. Kliknij go, aby uzyskać informacje 
o poszczególnych polach wprowadzania, listach lub sekcjach. Ponowne 
kliknięcie znaku zapytania spowoduje wygaszenie tekstów pomocniczych.

Wstępne ustawienie filtrowania
Często używane ustawienia filtrowania można zapisać jako ustawienia wstępne 
w danych użytkownika. Liczba ustawień wstępnych jest nieograniczona. 
Ponadto można je zmieniać w dowolnym momencie. Wstępne ustawienia są 
wyświetlane w polu filtra.
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Automatyczne kopie zapasowe podczas uruchamia-
nia i wyłączania systemu oraz podczas aktualizacji
Teraz dostępna jest automatyczna funkcja kopii zapasowej podczas uruchamiania 
i wyłączania systemu w menedżerze instalacji. Kopie można także wykonywać 
o zdefiniowanej godzinie lub ręcznie. Przed każdą aktualizacją nastąpi automatyczne 
sporządzenie kopii zapasowej.

Organizacja grup użytkowników
Grupy użytkowników można teraz dopasować do określonych potrzeb. Grupy te 
można później kopiować i udzielać uprawnień tylko do odczytu lub wszystkich 
uprawnień do edycji.

 Lepsza użyteczność
 › Przewijanie obszaru listy – dzięki tej funkcji ekran będzie 
bardziej przejrzysty i zrozumiały. Wiersze nagłówków 
pozostaną na ekranie, a tylko zawartość listy będzie 
przewijana.

 › Pola obowiązkowe wyróżnione gwiazdką – już nie 
pominiesz obowiązkowego pola. 

 › Więcej znaków w nazwie systemu – zestaw dopuszczalnych 
znaków rozszerzono np. o znaki specjalne.

 › Bardziej jednoznaczne symbole – ikony komponentów 
i przycisków obsługowych zostały zmodyfikowane i są teraz 
bardziej zrozumiałe.

 › Dopasowanie szerokości kolumny – dwukrotne kliknięcie 
linii kolumny dopasuje szerokość kolumny do nagłówka.

 › Zadania konserwacyjne bez uprawnień dostępu – 
uproszczenie procedur konserwacyjnych: teraz technik 
konserwacyjny już nie potrzebuje uprawnień dostępu.

 › Okres ważności nośników identyfikacji – okres ważności 
można indywidualnie ustawić w zakresie od 1 do 7300 dni 
(= maks. 20 lat).

 › Ukrycie zadań synchronizacyjnych – będą jeszcze 
wyświetlane tylko zadania konfiguracyjne.

Jeszcze więcej funkcji
 › Eksport list – jako plik w formacie CSV lub XLS.

 › Protokół wyjściowy nośników identyfikacji – teraz z nazwą 
instalacji.

 › Wskazanie wersji firmware i oprogramowania – w sekcji 
pomocy będzie wyświetlana wersja zainstalowanego firmware 
i oprogramowania.

 › Protokołowanie użytkowników podczas zdalnego 
otwarcia – teraz protokołowanie obejmuje również 
użytkowników wykonujących zdalne otwarcie.

 › Ręczne stałe otwarcie przy czytniku naściennym online – 
również przy czytniku naściennym online można aktywować 
ręczne stałe otwarcie za pomocą dwukrotnego przytrzymania 
nośnika.

 › Nowe filtry – nowe możliwości filtrowania są dostępne dla 
miejsc instalacji, profili uprawnień i osób.
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