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Ešte jednoduchší. Ešte lepší. 
Xesar 3.1 pozdvihuje jednoduchosť na ešte vyššiu úroveň 
 
rozmanitosť a jednoduchosť sa navzájom nevylučujú, ale vzájomne sa dopĺňajú. Dôkazom toho je novo 

dostupná aktualizácia na verziu Xesar 3.1. Osvedčený elektronický prístupový systém Xesar sa 

prostredníctvom aktualizácie vrátane nového manažéra inštalácií stáva ešte jednoduchším a lepším. Ďalšia 
novinka: tablet Xesar komunikuje s komponentmi Xesar novej generácie (G 2.1) prostredníctvom 
bezdrôtového spojenia. 
 
Neoceniteľný pomocník: nový manažér inštalácií 

„Počítačová inštalácia systému Xesar predstavovala pre niektorých našich partnerov stále výzvu, ktorú sa 

nám podarilo vyriešiť. Nový manažér inštalácií poskytuje používateľom systému Xesar 3.1 potrebnú 

pomoc,“ vysvetľuje Erich Gärtner, vedúci oddelenia komerčného produktového manažmentu Xesar.  Krok 
za krokom ich totiž prevedie inštaláciou softvéru. Skontrolujú sa pritom všetky potrebné nastavenia 
systému a v prípade chýb sa zobrazia príslušné riešenia. Vďaka tomu bez problémov zvládnu počítačovú 
inštaláciu aj málo vyškolení používatelia.  
 
Úspora času vďaka mimoriadne flexibilnej údržbe 

Ďalšia dôležitá novinka: nové komponenty Xesar (G 2.1), ako je kľučka alebo nástenná čítačka, komunikujú 
s tabletom Xesar prostredníctvom bezdrôtového spojenia. Už predchádzajúca generácia komponentov 
Xesar 2 (G 2) sa vyznačovala jednoduchou údržbou a rýchlym prenosom údajov. Stále však bolo potrebné 
fyzicky zapájať spojovací kábel, aby bolo možné vykonávať všetky úlohy. U systému Xesar 3.1 je to však 
inak: na vykonanie údržbových úloh už nie je potrebné žiadne káblové spojenie. 
 
Stačí jedno stlačenie tlačidla a servisný technik získa prehľad o všetkom, čo je pre neho dôležité. Tablet 
naskenuje všetky nové komponenty Xesar v okruhu. Potom je dokoca možné súčasne vykonávať všetky 

potrebné údržbové úlohy, ako napríklad aktualizácie firmvéru alebo synchronizáciu čiernej listiny. Technik 

tak získa veľa času, ktorý môže využiť na ostatné súvisiace činnosti. Poradie si pritom určuje sám podľa 
toho, ako vyzerá jeho plán na daný deň. Ak by však niekto napriek tomu naďalej chcel vykonávať údržbu 

pomocou spojovacieho kábla, má k dispozícii aj túto možnosť. 
 
Keď sa ozvú komponenty 

Novinkou je tiež to, že prostredníctvom tabletu Xesar je možné vyzvať komponenty na identifikáciu. V 
takom prípade niekoľkokrát zablikajú a vydajú krátky akustický signál. V prípade akýchkoľvek nejasností v 

oblasti priradenia dverových komponentov môže servisný technik ľahko identifikovať komponenty na 

diaľku. To každému EVVA-Partnerovi ušetrí veľa času a zjednoduší inštaláciu systému. 
 
Zapnutie a vypnutie bezdrôtového spojenia pomocou jediného média 
Xesar 3.1 prináša ešte jednu novinku zjednodušujúcu jeho používanie: médium na zapnutie a vypnutie 
rozhrania Bluetooth. Nezávisle od verzie softvéru je ním možné zapnúť a vypnúť bezdrôtové spojenie v 

komponentoch1 . Vďaka tomu sa systém Xesar 3.1 naďalej dá používať aj v oblastiach citlivých na rádiový 

signál. Okrem toho je možné bezdrôtové spojenie zabudovať aj do jestvujúcich systémov bez 
bezdrôtového spojenia a pri neskoršej aktualizácii na verziu 3.1 ho jednoducho znova nasadiť a používať 
s plnou kapacitou.  

 
1Aby sa neovplyvnilo zabezpečenie inštalácie, je táto funkcia možná iba v režime stavba. 
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Jeden za všetkých 
Všetky nové komponenty Xesar (G 2.1) sú kompatibilné s jestvujúcimi systémami od verzie Xesar 2.2, a to 
aj bez aktualizácie softvéru alebo firmvéru. Plný rozsah funkcií však zákazníci získajú len uvedením systému 
Xesar 3.1 do prevádzky. „Ak chcú naši zákazníci využávať všetky výhody novej verzie, odporúčam im, aby 

bezpodmienečne vykonali aktualizáciu na Xesar 3.1. Samozrejme, rovnako ako u všetkých softvérových 
aplikáciách EVVA, je to bezplatné,“ teší sa Gärtner.  
 
„Aktualizácia Xesar 3.1 je ďalším míľnikom v dejinách Xesar. Aktualizácia zvyšuje jednoduchosť údržby a 

životnosť komponentov. Opäť sme dokázali, že jednoduchosť nie je nič nemožné,“ teší sa Erich Gärtner, 
vedúci oddelenia produktového manažmentu v spoločnosti EVVA Sicherheitstechnologie GmbH 
 
Uvedenie copyrightu obrazového materiálu ©EVVA (bezplatné kopírovanie na redakčné účely)  

Obrázok 1: Nová aktualizácia Xesar spĺňa všetky požiadavky na jednoduchosť. 
Obrázok 2: Erich Gärtner, vedúci oddelenia produktového manažmentu v spoločnosti EVVA  

Obrázok 3: Ďalšia dôležitá novinka: nové komponenty Xesar (G 2.1), ako je kľučka alebo nástenná čítačka, 
komunikujú s tabletom Xesar prostredníctvom bezdrôtového spojenia. 

 
 
EVVA je už 100 rokov synonymom pre mechanické a elektronické prístupové systémy na najvyššej 
technickej úrovni. To, čo začalo v roku 1919 založením „Inštitútu pre výskum, experimenty a aplikáciu“ 
(EVVA), je dnes ústredným prvkom našej firemnej filozofie: Sami realizujeme výskum a vývoj a tiež sami 
naše inovatívne prístupové riešenia vyrábame. Ako rodinný podnik sa EVVA radí medzi medzinárodne 
najúspešnejšie firmy svojho odvetvia: dnes máme prihlásených viac než 300 patentov, s pobočkami 
sme zastúpení na desiatich európskych trhoch a prostredníctvom distribútorov po celom svete. 
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