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Ještě jednodušší. Ještě lepší. 
Jednoduchost vstupuje do dalšího kola díky systému Xesar 3.1 
 

Rozmanitost a jednoduchost se vzájemně nevylučují, doplňují se. Důkazem je nově dostupná aktualizace ve verzi 

Xesar 3.1. Již osvědčený elektronický přístupový systém Xesar je díky aktualizaci včetně nového nástroje Installation 

manager ještě jednodušší a lepší. Další novinka: Tablet Xesar komunikuje s novou generací komponent Xesar (G 

2.1). 

 

Velká pomoc: Nový nástroj Installation Manager 

„PC instalace systému Xesar opakovaně postavila některé naše partnery před výzvy, které již neexistují. U systému 

Xesar 3.1 získají uživatelé vhodnou pomoc díky novému nástroji Installation Manager,“ vysvětluje Erich Gärtner, 

vedoucí oddělení Správy komerčních produktů Xesar.  Instalace softwaru je vedena krok za krokem. Všechna 

potřebná nastavení systému jsou zkontrolována a v případě chyb jsou nabízena příslušná řešení. Dokonce i méně 

vyškolení uživatelé mohou instalaci na PC provést bezchybně a rychle.  

 

Úspora času díky superflexibilní údržbě 

Další důležitá novinka: Nové komponenty Xesar (G 2.1), jako jsou kliky nebo nástěnné čtecí jednotky, komunikují s 

tabletem Xesar bezdrátově. Předchozí generace komponent systému Xesar 2 (G 2) se vyznačovala snadnou 

údržbou a rychlým přenosem dat. Stále však existoval propojovací kabel, který bylo nutné fyzicky připojit, aby bylo 

možné splnit všechny úkoly. Ale se systémem Xesar 3.1 to skončilo: K provádění úkonů údržby již nepotřebujete 

kabelové připojení. 

 

Stačí stisknout tlačítko a technik údržby má přehled. Tablet skenuje všechny nové komponenty systému Xesar v 

okolí. Poté mohou být všechny potřebné úkony údržby, jako například aktualizace firmwaru nebo synchronizace 

seznamu zakázaných položek, zadány najednou. Tím získá spoustu času na další činnosti. Pořadí si také určuje sám 

v závislosti na jeho rozvrhu v daný den. Kdo však chce i nadále provádět údržbu pomocí připojovacího kabelu, 

může tak činit i nadále. 

 

Ahoj, komponenty 

Další novinkou je, že prostřednictvím tabletu Xesar lze vyzvat k identifikaci komponent. Několikrát zablikají a krátce 

zazní zvukový signál. Pokud není cokoli jasné ohledně přiřazení dveřních komponent, technik údržby může snadno 

identifikovat komponenty na dálku. Jako partnerovi společnosti EVVA mi to ušetří spoustu času a zjednoduší 

instalaci systému. 

 

Zapnutí a vypnutí bezdrátového přenosu pouze s jedním médiem 

V systému Xesar 3.1 je další zjednodušující inovace: Médium Bluetooth On/Off. Bez ohledu na verzi softwaru lze v 

komponentech bezdrátový přenos zapínat a vypínat1 . To znamená, že Xesar 3.1 lze i nadále používat v oblastech 

citlivých na rádiové přenosy. Navíc může být bezdrátový přenos instalován také u stávajících systémů bez rádiového 

signálu a při pozdější aktualizaci na verzi 3.1 jej lze ve svém plném stupni montáže jednoduše znovu nastavit a 

použít.  

 

Jeden klíč pro všechny oblasti 

Všechny nové komponenty systému Xesar (G 2.1) jsou kompatibilní se stávajícími zařízeními od verze systému 

Xesar 2.2, a to i bez aktualizace softwaru nebo firmwaru. Plný rozsah funkcí však zákazníci získají pouze uvedením 

systému Xesar 3.1 do provozu. „Pokud naši zákazníci chtějí využívat všech výhod nové verze, pak jim doporučuji 

přejít na verzi Xesar 3.1. Jako všechny softwarové aplikace společnosti EVVA je i tato samozřejmě bezplatná,“ říká s 

radostí Gärtner.  

 

 
1 Aby nebyla ohrožena bezpečnost systému, je tato funkce možná pouze v montážním režimu. 
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„Verze Xesar 3.1 je dalším milníkem v historii systému Xesar. Aktualizace zjednodušuje údržbu a životnost 

komponent. Jednoduchost je zde opět stěžejní,“ říká Erich Gärtner, vedoucí oddělení produktového managementu 

společnosti EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 

 

 

 

 

Použité fotografie ©EVVA (dotisk zdarma pro redakční použití):  

Obrázek 1: Nová aktualizace systému Xesar potvrzuje všechny požadavky na jednoduchost. 

Obrázek 2: Erich Gärtner, vedoucí oddělení managementu produktů společnosti EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 

Obrázek 3: Další důležitá novinka: Nové komponenty Xesar (G 2.1), jako jsou kliky nebo nástěnné čtecí jednotky, komunikují s 

tabletem Xesar bezdrátově. 

 

Společnost EVVA je již více než 100 let synonymem mechanických a elektronických uzamykacích systémů na 

nejvyšší technické úrovni. To, co začalo v roce 1919 založením výzkumného, experimentálního a vývojového 

podniku (s německou zkratkou EVVA - Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt), je dnes centrální součástí 

firemní filozofie: Máme svůj vlastní výzkum i vývoj a své inovativní uzamykací systémy sami vyrábíme. Jako 

rodinný podnik je EVVA jednou z celosvětově nejúspěšnějších společností ve svém odvětví: v současné době má 

přihlášeno více než 300 patentů, se svými pobočkami je zastoupena na deseti evropských trzích a prostřednictvím 

distributorů po celém světě. 
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