
Aktualizácia napriek otvoreným 
údržbovým úlohám
Odteraz môžete aktualizácie softvéru vykonávať pri otvorených údržbových 
úlohách. Toto neplatí pri modernizácii z Xesar 2.2 na Xesar 3.x

Texty pomoci
Dbajte na otázniky na žltom pozadí. Po kliknutí vám poskytnú vysvetlenia 
k jednotlivým zadávacím poliam, zoznamom alebo oblastiam. Znova kliknite na 
otáznik a texty pomoci sa opäť skryjú.

Prednastavenia filtra
Nastavenia filtra, ktoré sú opakovane potrebné, sa môžu ukladať ako 
prednastavenia v používateľských údajoch. Počet uložiteľných prednastavení je 
neobmedzený. Môžu sa kedykoľvek meniť. Zobrazujú sa vaše prednastavenia 
v poli filtra.
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Automatické zálohy pri spustení a zastavení 
systému a pri aktualizáciách
Odteraz sú v Manažérovi inštalácie k dispozícii automatické zálohy pri spustení 
a zastavení systému. Zálohy sa však môžu vykonávať aj každodenne v definovanom 
čase alebo naďalej manuálne. Pred každou aktualizáciou sa automaticky vykonáva 
záloha.

Organizovanie skupín používateľov
Teraz môžete tiež prispôsobovať skupiny používateľov svojim potrebám. Tieto 
skupiny môžete potom kopírovať a udeľovať iba práva na čítanie alebo aj všetky 
práva na upravovanie.

 Ešte lepšia používateľnosť

 › Rolovanie len v zozname – S touto funkciou zameranou 
na používateľnosť zostávate vždy zorientovaní. Pri rolovaní 
v zozname nahor a nadol zostáva prítomný riadok nadpisu.

 › Povinné zadávacie polia s hviezdičkou – Už nikdy viac 
neprehliadnite povinné polia. 

 › Viac znakov pre váš názov systému – Rozšírili sme počet 
znakov pre váš názov systému, napríklad o špeciálne znaky.

 › Jednoznačnejšie symboly – Symboly komponentov 
a ovládacích tlačidiel boli nanovo stvárnené a sú teraz 
zrozumiteľnejšie.

 › Prispôsobenie šírky stĺpca – Dvojitým kliknutím na čiaru 
stĺpca sa nastavuje optimálna šírka pre nadpis stĺpca.

 › Údržbové úlohy bez oprávnenia prístupu – Zjednodušuje 
sa váš údržbový workflow: odteraz už údržbový technik 
nepotrebuje prístupové oprávnenie.

 › Trvanie platnosti identifikačných médií – Trvanie platnosti 
sa dá individuálne nastaviť od 1 do 7300 dní (= max. 20 rokov).

 › Skrytie synchronizačných úloh – Zobrazujú sa už iba 
konfiguračné úlohy.

Ešte viac funkcií

 › Export zoznamov – ako súbory vo formáte CSV alebo XLS.

 › Vydávací protokol identifikačných médií – Teraz s názvom 
inštalácie.

 › Zobrazenie verzií firmvéru a softvéru – V rámci Podpora sa 
vám zobrazuje nainštalovaný firmvér a softvér.

 › Protokolovanie používateľov pri otváraní na diaľku – 
Odteraz sa protokolujú aj tí používatelia, ktorí vykonávajú 
otvárania na diaľku.

 › Manuálne trvalé otvorenie pri online nástennej čítačke – 
Aj pri online nástennej čítačke sa teraz prostredníctvom 
2-násobného pridržania identifikačného média dá aktivovať 
manuálne trvalé otvorenie.

 › Nové filtre – Nové možnosti filtra nájdete teraz pri miestach 
montáže, profiloch oprávnení a pri osobách.
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