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Jeszcze prostszy. Jeszcze lepszy. 
Różnorodność i prostota w nowym systemie Xesar 3.1 
 
Różnorodność i prostota nie muszą się wzajemnie wykluczać, przeciwnie - mogą się uzupełniać.  Dostępna właśnie 

nowa aktualizacja Xesar 3.1. pokazuje, że jest to możliwe. Sprawdzony elektroniczny system dostępu Xesar będzie 

jeszcze prostszy i ulepszony dzięki aktualizacji, która dotyczy między innymi  nowego „Menedżera instalacji”. 

Nowość:  tablet Xesar komunikuje się drogą radiową z komponentami Xesar nowej generacji (G 2.1).  
 
Duże wsparcie: nowy Menedżer instalacji 
„Instalacja systemu Xesar na komputerach PC stawiała niektórych naszych partnerów przed dodatkowymi 
wyzwaniami, które obecnie należą już do przeszłości. Dzięki nowemu Menedżerowi instalacji użytkownicy systemu 

Xesar 3.1 otrzymują  odpowiednią pomoc" - wyjaśnia Erich Gärtner, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami Xesar.  

Menedżer instalacji, krok po kroku, prowadzi użytkownika przez proces instalacji oprogramowania. Wszystkie 

niezbędne ustawienia systemu są sprawdzane, a w razie stwierdzenia błędów oferowane są odpowiednie 

rozwiązania. Nawet użytkownicy z niewielkim przeszkoleniem mogą w bardzo krótkim czasie i bez błędów 

przeprowadzić instalację na komputerze.  
 
Oszczędzaj czas dzięki super łatwej synchronizacji 

Nowa ważna funkcja: nowe komponenty Xesar (G 2.1), takie jak klamki lub czytniki naścienne, komunikują się z 

tabletem Xesar drogą radiową. Poprzednia generacja komponentów Xesar 2 (G 2) charakteryzowała się się także 

prostotą synchonizacji i szybkim transferem danych. Jednak do wykonania poszczególnych zadań synchronizacji, 

niezbędny był kabel połączeniowy.  W systemie Xesar 3.1 nie jest już potrzebny: do wykonania poszczególnych 

zadań konserwacyjnych nie jest już wymagane połączenie kablowe. 
 
Technik konserwcyjny ma wszystko pod kontrolą po naciśnięciu odpowiedniego przycisku. Tablet skanuje 

wszystkie nowe komponenty Xesar znajdujące się w pobliżu urządzenia. Dodatkowo, różne niezbędne prace, takie 

jak: aktualizacja firmware lub synchronizacja czarnej listy można wykonywać równocześnie. Dzięki temu technik 

zyskuje dodatkowy czas na wykonywanie innych czynności. Może także samodzielnie ustalić kolejność 
wykonywanych prac, w zależności od harmonogramu na dany dzień. Jednak nadal jest możliwa synchronizacja za 

pomocą kabla połączeniowego. 
 
Identyfikacja komponentów 
Kolejną nową funkcją jest możliwość żądania za pomocą tabletu Xesar identyfikacji poszczególnych komponentów. 

Komponenty emitują wtedy krótki sygnał dźwiękowy i wielokrotnie migają. W przypadku ewentualnych niejasności 

dotyczących przyporządkowania komponentów drzwi, technik może je w prosty sposób zidentyfikować na 

odległość. Upraszcza to instalację całego systemu i oszczędza dużo czasu partnerom EVVA. 
 
Włączanie i wyłączanie Bluetooth w komponentach 

W systemie Xesar 3.1 jest jeszcze jedna nowość: włączanie/wyłączanie Bluetooth. Niezależnie od wersji 

oprogramowania, można w ten sposób włączać i wyłączać sygnał radiowy w komponentach1. Oznacza to, że Xesar 

3.1 może być nadal stosowany w obszarach wrażliwych na promieniowanie radiowe. Ponadto modem można 

zamontować w istniejących systemach i w przypadku późniejszej aktualizacji do wersji 3.1 system można ponownie 

dopasować i eksploatować.  
 
Jeden do wszystkich 
Wszystkie nowe komponenty Xesar (G 2.1) są również kompatybilne z istniejącymi systemami od wersji Xesar 2.2, 

nawet bez aktualizacji firmware. Jednak pełen zakres funkcji zapewnia wyłącznie uruchomienie systemu Xesar 3.1. 

„Jeżeli nasi klienci chcą w pełni korzystać ze wszystkich funkcji nowej wersji, gorąco polecam aktualizację do wersji 

 
1Aby zachować bezpieczeństwo całej instalacji, funkcja ta jest możliwa tylko w trybie serwisowym. 
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Xesar 3.1. Aktualizacja jest oczywiście bezpłatna - tak jak wszystkie pozostałe aktualizacje w firmie EVVA" - 

podkreśla z sadysfakcją Gärtner.  
 
„Nowa wersja Xesar 3.1 to kolejny kamień milowy w historii systemu Xesar. Aktualizacja zapewnia łatwą 

synchronizację i wydłuża okres użytkowania komponentów. Kolejny raz w naszych rozwiązaniach prostota 

doskonale się sprawdziła"- informuje Erich Gärtner, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami w firmie EVVA. 
 
Zdjęcia ©EVVA (do bezpłatnego wykorzystania w materiałach redakcyjnych)  

Zdjęcie 1: Uproszczona, nowa aktualizacja Xesar. 

Zdjęcie 2: Erich Gärtner, Dyrektor Działu Zarządzania Produktami w EVVA. 

Zdjęcie 3: Nowa ważna funkcja: nowe komponenty Xesar (G 2.1), takie jak klamki lub czytniki naścienne, komunikują się z 

tabletem Xesar drogą radiową. 
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