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Nog eenvoudiger. Nog beter. 
Eenvoud gaat naar een hoger niveau met Xesar 3.1 
 
Diversiteit en eenvoud sluiten elkaar niet uit, ze vullen elkaar aan. Het bewijs hiervan wordt geleverd door de 
nieuw verkrijgbare update naar de versie Xesar 3.1. Het reeds beproefde elektronische toegangssysteem Xesar 
wordt dankzij de update, inclusief de nieuwe 'Installation Manager', nog eenvoudiger en beter. Nog een 
nieuwigheid: de Xesar-tablet communiceert draadloos met de Xesar-componenten van de nieuwe generatie (G 
2.1). 
 
Een grote hulp: de Installation Manager 
"De pc-installatie van Xesar heeft een aantal van onze partners steeds weer voor uitdagingen gesteld, die nu niet 
langer aan de orde zijn. Met Xesar 3.1 krijgen gebruikers de passende hulp van de nieuwe Installation Manager", 
zegt Erich Gärtner, afdelingshoofd commercieel productmanagement bij Xesar.  Deze leidt u stap voor stap door 
de software-installatie. Alle noodzakelijke systeeminstellingen worden gecontroleerd en in geval van fouten 
worden passende oplossingen aangeboden. Zelfs minder opgeleide gebruikers kunnen de pc-installatie in een mum 
van tijd foutloos uitvoeren.  
 
Tijdsbesparing door superflexibel onderhoud 
Nog een belangrijke nieuwigheid: de nieuwe Xesar-componenten (G 2.1) zoals deurkrukken of wandlezers 
communiceren draadloos met de Xesar-tablet. De vorige generatie, Xesar 2-componenten (G 2), werd reeds 
gekenmerkt door eenvoudig onderhoud en een snelle gegevensoverdracht. Er bleef echter nog een 
verbindingskabel die fysiek moest worden aangesloten om alle taken te kunnen uitvoeren. Maar met Xesar 3.1 is 
dat verleden tijd: er is geen kabelverbinding meer nodig om onderhoudstaken uit te voeren. 
 
Eén druk op de knop en de onderhoudsmonteur heeft een overzicht. De tablet scant alle nieuwe Xesar-
componenten in de directe omgeving. Daarna kunnen zelfs alle noodzakelijke onderhoudstaken, zoals firmware-
updates of de synchronisatie van de blacklist, gelijktijdig in opdracht gegeven worden. Zo komt er veel tijd vrij voor 
andere uit te voeren taken. Hij bepaalt ook zelf de volgorde, afhankelijk van zijn planning. Maar wie toch met de 
verbindingskabel het onderhoud wil blijven uitvoeren, kan dat blijven doen. 
 
De componenten zeggen hallo 
Een andere nieuwe functie is dat componenten kan worden gevraagd zich te identificeren via de Xesar-tablet. 
Vervolgens knipperen ze meerdere keren en zenden een kort geluidssignaal uit. Bij eventuele onduidelijkheden 
over de toewijzing van de deurcomponenten kan de onderhoudsmonteur de componenten gemakkelijk op afstand 
identificeren. Dat bespaart mij als EVVA-partner veel tijd en vereenvoudigt de installatie van het systeem. 
 
Bluetooth aan en uit met slechts één medium 
Er is nog een andere eenvoudigere nieuwigheid verkrijgbaar bij Xesar 3.1: het Bluetooth-on-/off-medium. 
Onafhankelijk van de softwareversie kan de Bluetooth dus op de componenten worden in- en uitgeschakeld1 . Op 
die manier kan Xesar 3.1 ook verder worden gebruikt in Bluetoothgevoelige zones. Bovendien kan de Bluetooth 
ook in bestaande systemen zonder Bluetooth worden ingebouwd en bij een latere update naar versie 3.1 gewoon 
worden ingeschakeld en in zijn volledige uitbreidingsfase worden gebruikt.  
 
Eén voor allen 
Alle nieuwe Xesar-componenten (G 2.1) zijn compatibel met bestaande systemen vanaf Xesar 2.2, zelfs zonder 
software- of firmware-update. De volledige functionaliteit krijgen klanten echter alleen door Xesar 3.1 in gebruik te 
nemen. "Wanneer onze klanten willen profiteren van alle voordelen van de nieuwe versie, dan raad ik ten zeerste 
aan te updaten naar Xesar 3.1. Natuurlijk is dit gratis – net als alle softwaretoepassingen bij EVVA", zegt Gärtner 
enthousiast.  
 

 
1 Om de veiligheid van de installatie niet in gevaar te brengen, is deze functie alleen mogelijk in de oplevermodus. 
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"Xesar 3.1 is een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Xesar. De update verhoogt het onderhoudsgemak en de 
levensduur van de component. De eenvoud is hier weer eens bewezen", zegt Erich Gärtner, afdelingshoofd 
productmanagement bij EVVA Sicherheitstechnologie GmbH. 
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Afbeelding 1: De nieuwe Xesar-update voldoet aan alle vereisten voor eenvoud 
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Afbeelding 3: Nog een belangrijke nieuwigheid: de nieuwe Xesar-componenten (G 2.1) zoals deurkrukken of 
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EVVA staat al 100 jaar synoniem voor mechanische en elektronische toegangssystemen op technisch topniveau. 
Wat in 1919 begon met de oprichting van de ‘Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt’ (EVVA), is tot op de dag 
van vandaag een centraal bestanddeel gebleven van onze bedrijfsfilosofie: wij doen zelf onderzoek, ontwikkelen 
zelf en produceren onze innovatieve toegangssystemen ook zelf. EVVA is een familiebedrijf en behoort 
internationaal tot de meest succesvolle ondernemingen in de branche: er zijn momenteel meer dan 300 patenten 
aangemeld, we zijn met tien vestigingen aanwezig op tien Europese markten en worden vertegenwoordigd door 
een netwerk van distributeurs van over de hele wereld. 
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