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Úvod 
 
Tento dokument slúži na podporu projektovania systémov so Xesar 3.0. Obsahuje 3 časti.  
 
Časť 1 je Kontrolný zoznam projektu, v ktorom sa majú systematicky zisťovať a dokumentovať na 
účely ďalšieho plánovania dôležité požiadavky a údaje nového systému so Xesar 3.0.  
 
Časť 2 popisuje technické systémové požiadavky na systém so Xesar 3.0 pre jedného používateľa 
a systém so Xesar 3.0 so serverom pre viacerých používateľov.  
 
Časť 3 obsahuje ako prílohu podrobné technické informácie k distribučnému pohľadu a 
systémovej komunikácii systému so Xesar 3.0. 
 
Používajte tento dokument ako podporu pri plánovaní vášho systému so Xesar 3.0.  
Na účely objasnenia potrebnej IT infraštruktúry podľa systémových požiadaviek Xesar 3.0 sa, 
prosím, obráťte na vášho IT administrátora.  
 
V prípade otázok ku kontrolnému zoznamu projektu alebo systémovým požiadavkám Xesar 3.0, 
sa, prosím, obráťte na vášho obchodného zástupcu EVVA alebo Technickú kanceláriu EVVA.  
 
 
 

Obsah 
1 Kontrolný zoznam projektu ........................................................................................... 1 

1.1 Požiadavky na systém – Infraštruktúra .................................................................... 1 
1.2 Konfigurácia systému ............................................................................................ 2 
1.3 Projektovanie systému ........................................................................................... 3 

2 Systémové požiadavky pre systémy pre jedného používateľa a viacerých používateľov ......... 4 
2.1 Systém Xesar 3.0 pre jedného používateľa ............................................................... 4 

Katalóg služieb: Komunikácia online nástenná čítačka – server (backend) ........................... 5 
2.2 Systém Xesar 3.0 s viacerými používateľmi Server .................................................... 6 

2.2.1 Systémové požiadavky – Server ....................................................................... 6 
2.2.2 Systémové požiadavky – Administrátorské PC s editorom a administrátorskou kartou
 8 
2.2.3 Systémové požiadavky – Klientské PC s editorom bez administrátorskej karty ........ 9 
2.2.4 Systémové požiadavky – Klientské PC bez editora (PC/tablet/smartfón) ............... 10 
2.2.5 Systémové požiadavky – Sieť (Lokálna sieť a internet)....................................... 11 

3 Príloha ku kontrolnému zoznamu projektu....................................................................... 1 
3.1 Distribučný pohľad ................................................................................................ 1 
3.2 Serverová komunikácia .......................................................................................... 2 
3.3 Komunikácia klientské PC – server (backend) ........................................................... 3 
3.4 Komunikácia online nástenná čítačka – server (backend) ........................................... 3 

 
 



 

1 

KPM.X.Projekt-Checkliste&Systemanforderungen_X3.0.SLO.V2.2.docx | 05/2019 | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené. 

 

1 Kontrolný zoznam projektu 
 

Názov projektu:_________________________________________   
Kontaktné osoby: _______________________________________  
Projekt:____________________Tel.: ____________ E-mail:____________  
IT:________________________Tel.: ____________ E-mail:____________ 
Adresa systému:            
              
Želaný termín dokončenia:_____________________________________ 
  
1.1 Požiadavky na systém – Infraštruktúra 

Druh systému 
Pre podrobný popis systémových požiadaviek pozri:  

- Systém Xesar 3.0 s viacerými používateľmi 
- Systém Xesar 3.0 pre jedného používateľa 
 

☐ Jeden používateľ: Stolový počítač/notebook s Windows 10 PRO: Typ: ____________ 
☐ Viacerí používatelia: Serverová inštalácia:  

• Administrátorské PC: Typ PC s Windows 10 PRO: ________________ 
• Klientské PC: Typ: _________________ 
• Server k dispozícii? Áno ☐ / Nie ☐ 

Áno: Hardvér servera:______________________ 
     Operačný systém servera: ______________________ 
     hypervízor napr. VMware: ______________ 

 
 (pozri kapitolu: Systémové požiadavky na prevádzku servera Xesar 3.0)  
 
Používa sa server iba pre Xesar? Áno ☐ / Nie ☐ 
 Nie: Aké iné aplikácie okrem Xesar ešte bežia na serveri? 
  ______________________________________________ 

 
Typ systému 
 Nový systém 
 Modernizácia  existujúceho systému  Verzia Xesar: ☐X1.0   ☐X1.1   ☐X2.0   ☐X2.1   
☐X2.2 
Pred modernizáciou na Xesar 3.0 sa existujúci systém musí aktualizovať na verziu 
Xesar 2.2 a musia byť nahrané posledné platné verzie firmvéru Xesar 2.2! Ďalej sa 
musia vykonať všetky otvorené údržbové úlohy.  

Je pri existujúcom systéme k dispozícii konfigurácia 2 nástenné čítačky – 1 riadiaca 
jednotka? 
☐ Áno ☐ Nie 
 

Sieť 
☐ WLAN k dispozícii (predpoklad pre synchronizáciu s tabletom Xesar)  
 Názov siete:______________ Heslo:_______________ 
☐ LAN k dispozícii 
☐ Firewally a porty sú konfigurovateľné 
(Pozri kapitolu Systémové požiadavky na sieť)  
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☐ Zálohovanie a zabezpečenie údajov sú definované a lokálne k dispozícii (Zodpovednosť za 
zabezpečenie údajov je na prevádzkovateľovi/používateľovi) 
 
Požiadavky na rozhranie 
☐ Požadovaný prenos dát alebo riadenie zo strany systému tretej strany 
Popis požiadavky na rozhranie____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
              
      
 
 Špecifikácia rozhrania systému tretej strany k dispozícii 
Popis:  _______________________________________________________________________ 
          
 
1.2 Konfigurácia systému 

Želaný platobný model: (Keycredits 12 a 36 mesiacov sa na Xesar 3.0 nedajú preniesť) 
☐ Kusové Keycredits (10/50/100)    ☐ Keycredit Xesar Lifetime 
 
Počet pracovísk   
Počet pracovísk s editorom:_________________ (s administráciou softvéru a identifikačných 
médií, potrebné adminstrátorské práva pre PC) 
Počet pracovísk bez editora:_____________________(iba administrácia softvéru) 
Počet tabletov Xesar:___________________ (na účely údržbových a konfiguračných úloh) 
 
Plánovaný počet dverí (montážnych miest) v konečnej konfigurácii ________________ ks 
Elektronické prístupové komponenty 
Kovanie: ___________________________ ks 
Kľučky: ____________________________ ks 
Online nástenná čítačka: _______________ ks 
Offline nástenná čítačka: ________________ ks 
Cylindrické vložky: _____________________ ks 
Ďalšie komponenty: ____________________ ks 
 
 Hybridný systém (Elektronické komponenty a mechanické cylindrické vložky) 
Číslo systému EVVA: ____________________________ 
Počet mechanických cylindrických vložiek: ______________________ ks 
 
Plánovaný počet identifikačných médií ___________ ks 
Karty: _____________________________ ks 
Prívesky na kľúče: ____________________ ks 
Kombinované kľúče: ___________________ ks  
 Existujúce mechanické uzamykacie systémy  Č. systému EVVA: ______________ 
 
  



3 

KPM.X.Projekt-Checkliste&Systemanforderungen_X3.0.SLO.V2.2.docx | 05/2019 | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené. 

1.3 Projektovanie systému
 Systém s viacerými distribuovanými pracoviskami: ___________________________
 Vlastná alebo cudzia správa systému: (napr. EVVA-Partner, poskytovateľ IT služieb)
 Lokalita servera: _________________________
 Sieť uzamykacieho systému: ________________________
 Plánované budúce rozšírenie systému:____________________________________
 Želaná projektovacia podpora:___________________________________________
 Častosť zmien prístupových oprávnení:____________________________________
 Vytvorenie uzamykacieho plánu a udeľovanie oprávnenia:_____________________
 Kontrola vlastných identifikačných médií zákazníka (segmentácia médií od iných

výrobcov):____________________________________
 Zohľadňované predpisy o požiarnej ochrane:___________________________
 Zohľadňované predpisy pre únikové cesty:____________________________
 Zohľadňované požiadavky na ochranu údajov (napr. GDPR):________________
 Zohľadňovaná ochrana zamestnancov:__________________________________
 Údržba a podpora (zmluva na údržbu):_________________________________

Iné dohody: 



 

4 

KPM.X.Projekt-Checkliste&Systemanforderungen_X3.0.SLO.V2.2.docx | 05/2019 | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené. 

 

2 Systémové požiadavky pre systémy pre jedného 
používateľa a viacerých používateľov 
Xesar sa môže prevádzkovať tak ako systém pre jedného používateľa, ako aj systém s viacerými 
používateľmi. Nižšie sú uvedené systémové požiadavky. 
 
 
2.1 Systém Xesar 3.0 pre jedného používateľa 
Prevádzka ako PC systému pre jedného používateľa sa neodporúča pre trvalú prevádzku 24/7 a 
použitie s online komponentmi (napr. online nástenná čítačka). Ak PC pre jedného používateľa nie 
je v prevádzke, potom je nástenná čítačka v režime offline a identifikačné médiá sa neaktualizujú. 
 
 

 
 

Na prevádzku PC systému pre jedného používateľa musia byť splnené tieto hardvérové minimálne 
požiadavky: 
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 Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, 1-2-Core 2,4 GHz alebo vyšší 
 Hardvérová podpora na účely virtualizácie 
 Operačná pamäť (RAM): ≥ 8 GB (s OS) 
 Pamäť na pevnom disku: ≥ 60 GB 
 Priamy prístup na internet bez proxy na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií a na prístup k  
    autentickej a nemanipulovanej dodávke softvéru zaistenej zo strany EVVA 
 Lokálna LAN s nízkou latenciou (ping<10ms, roundtrip <30ms); WLAN na synchronizáciu s  
    tabletom Xesar a na prístup k poskytovaným službám 
 1 × USB Host 2.0 
 1 x editor EVVA so slotom pre administrátorskú kartu a s podporou pre bezkontaktné RFID  
    karty (Mifare Desfire EV1; ISO 14443) 
 Klávesnica a myš 
 Rozlíšenie obrazovky 1024x768, odporúčané: 1920x1080 
 Operačný systém: Windows 10 Pro 64-bitový (verzia 1511 (build 10586)) alebo vyšší 
 Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3, s aktivovaným Javascript 
 Lokálna sieť: 
    WLAN (Wireless): IEEE.802.11 g, n 
    Protokoly: 
     IPv4 
     HTTP/HTTPS (s TLS) 
 Docker Client s podporou pre API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (inštalujú sa v priebehu  
    inštalácie Dockera na administrátorskom PC) 
 Docker Engine 1.12.0+ s podporou pre API 1.24 (inštalujú sa v priebehu inštalácie Dockera na  
    administrátorskom PC) 
 
 
   
Služby na internete poskytované zo strany EVVA: 
 

Služba URL: Port Adresy portu 

Trusted Registry https://sfw.evva.com:443 
https://sfw.evva.com:4443 

Pevná 

Licenčný servis https://license.evva.com:8072 Pevná 
 
Katalóg služieb: Komunikácia online nástenná čítačka – server (backend) 

Služba Sieť Predvolený 
port Adresa portu Protokol TLS Využitie Využívané 

komponenty 
Poskytované 
komponenty 

Obslužný 
program 
online 

komponentov 

LAN/WLAN 9081 konfigurovateľné NWP Áno 

Komunikácia 
so 
softvérom 
Xesar 

Online 
nástenná 

čítačka Xesar 

Obslužný 
program 
online 

komponentov 

 
Môžu sa potenciálne realizovať tieto riešenia (prosím, konzultujte s Technickými kanceláriami 
EVVA): 
 

• Prevádzka Manažéra inštalácie na virtuálnom počítači 
• Prevádzka Manažéra inštalácie na iných operačných systémoch Windows 
• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3 
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2.2 Systém Xesar 3.0 s viacerými používateľmi Server 
Systém s viacerými používateľmi pozostáva zo servera, administrátorského PC s editorom a 
administrátorskou kartou a prípadne ďalších klientských PC s editorom/bez editora. 
Voliteľne sa tiež môžu používať mobilné zariadenia prostredníctvom prehliadačového prístupu 
ako klient bez editora. Tablet Xesar sa používa ako údržbový prístroj na správu systému. Tu je 
prehľad rozličných variantov: 
 

 

 
 

 
 
2.2.1 Systémové požiadavky – Server 
Pre riešenie s viacerými používateľmi je predpokladom prevádzka servera v režime 24/7.  
Musia byť splnené tieto minimálne požiadavky: 
 
 Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, minimálne Quad-Core ≥ 1,5-2,3 GHz                         
 Hardvérová podpora na účely virtualizácie 
 Operačná pamäť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 2 GB pre serverový softvérový zásobník) 
 pamäť na pevnom disku, odporúča sa SSD: ≥ 40 GB  (pri dimenzovaní dbať na veľkosť  
   systému a plánovanú dobu chodu) 
 Priamy prístup na internet bez proxy na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií a na prístup k  
   autentickej a nemanipulovanej dodávke softvéru zaistenej zo strany EVVA 
 Lokálna LAN s nízkou latenciou (ping<10ms, roundtrip <30ms) 
 WLAN na synchronizáciu tabletu Xesar so serverom 
 Možnosť prístupu z lokálnej LAN na server pre poskytované služby 
 Docker Engine 1.12.0+ s podporou pre API 1.24 (inštalujú sa v priebehu inštalácie Dockera) 
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2.2.1.1 Katalóg služieb: Správa systému so Xesar 3 
Pozri prílohu: 3.2: Serverová komunikácia 
 

• Server – administrátorské PC 
• Server – klientské PC 
• Server – online nástenná čítačka 

 
Otestované operačné systémy: 
 

OS Typ OS Verzia Virtualizácia 
možná 

Ubuntu Linux 14.04 (Trusty, LTS) 
16.04 (Xenial, LTS)  
18.04.1 / 18.04.2 LTS  

Áno 

Windows Server Windows 2016 Datacenter 
2016 Standard 

Nie 

DSM1 Linux 6.1 
6.2 

Nie 

Photon OS2 Linux 2.0 Áno 
 
 
Dôležité:  
Xesar musí v prevádzke pri komunikácii s online komponentmi spĺňať požiadavky z 
hľadiska reálneho času. V prípade, že Windows Server 2016 je k dispozícii nielen pre 
softvér Xesar, musí sa v prevádzke ako hypervízor postarať o to, aby boli trvalo 
priradené potrebné zdroje. 
 
 
 
Neotestované operačné systémy: 
 

OS Typ OS Verzia Virtualizácia 
možná 

Cent OS Linux 7 Áno 
Debian Linux 9 (Stretch) 

8 (Jessie, LTS) 
Áno 

Fedora Linux 26, 27 Áno 

 
 
Z dôvodu množstva možných operačných systémov EVVA nemôže otestovať kompatibilitu 
všetkých. 
Ak sa má používať operačný systém, ktorý nebol otestovaný zo strany EVVA, prosím, konzultujte 
predtým s príslušnou Technickou kanceláriou EVVA. 
 
Dôležité:  
Vzhľadom na neustály vývoj na IT trhoch si, prosím, vyžiadajte aktuálny zoznam 
kompatibility u vášho EVVA-Partnera alebo Technických kancelárií EVVA. 
 
 
 

 
1Operačný systém pre Synology NAS; verifikácia sa uskutočňuje na DS916+  
2Kontajnerovo optimalizovaný operačný systém VMware odporúčaný pre VMware vSphere ESXi  
6.x 
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2.2.2 Systémové požiadavky – Administrátorské PC s editorom a 
administrátorskou kartou 
Na prevádzku administrátorského softvéru systému Xesar (Manažér inštalácie) musia byť splnené 
tieto minimálne požiadavky: 
 
 Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, 1-2-Core 2,4 GHz alebo vyšší 
 Hardvérová podpora na účely virtualizácie 
 Operačná pamäť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 1 GB pre aplikácie: Manažér inštalácie a Manažér  
    periférie) 
 Pamäť na pevnom disku: ≥ 5 GB 
 Priamy prístup na internet bez proxy na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií a na prístup k  
    autentickej a nemanipulovanej dodávke softvéru zaistenej zo strany EVVA 
 Lokálna LAN na prístup k službám poskytovaným zo strany servera Xesar 3.0 
 1 × USB Host 2.0 
 1 x editor EVVA s podporou pre bezkontaktné RFID karty (Mifare Desfire EV1; ISO 14443) a so  
    slotom pre administrátorskú kartu 
 Klávesnica a myš 
 Operačný systém: Windows 10 Pro 64-bitový (verzia 1511 (build 10586)) alebo vyšší 
 Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3, s aktivovaným Javascript 
 Docker Client s podporou pre API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ (inštalujú sa v priebehu  
    inštalácie Dockera na administrátorskom PC) 
 
 
 

2.2.2.1 Katalóg služieb: Správa systému so Xesar 3 - Administrátorské 
PC – Server  

Pozri prílohu: 3.2 Serverová komunikácia 
 
 

PC operačné systémy:  
 
OS Verzia Prehliadač Verifikované zo 

strany EVVA 
Editor EVVA  

Windows 
10 Pro (V 

1511 (build 
10586)) 

• Firefox od verzie 47 
• Chrome od verzie 48 
• Internet Explorer od 11 

Áno Áno 

 
Môžu sa potenciálne realizovať tieto riešenia (prosím, konzultujte s Technickými kanceláriami 
EVVA): 

• Prevádzka Manažéra inštalácie na virtuálnom počítači na serveri (administrátorská karta sa 
spája cez klientské PC) 

• Prevádzka Manažéra inštalácie na iných operačných systémoch Windows, ako Windows 7, 
8.x, Server 2012 R2 a Server 2016 Datacenter 

• Prevádzka Manažéra periférie na iných operačných systémoch Windows, ako Windows 
Server 2012 R2 a Server 2016 Datacenter 

• Prevádzka Manažéra periférie na iných operačných systémoch (iba na požiadanie) 
• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3 
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2.2.3 Systémové požiadavky – Klientské PC s editorom bez 
administrátorskej karty 
 
Na prevádzku klientského PC s editorom v systéme s viacerými používateľmi musia byť splnené 
tieto minimálne požiadavky: 
 
 Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, 1-2-Core 2,4 GHz alebo vyšší 
 Operačná pamäť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; min. 512 Mb pre aplikáciu manažéra periférie,  
   1 – 2 GB pre podporovaný prehliadač) 
 Pamäť na pevnom disku: ≥ 2 GB 
 Lokálna LAN s prístupom k službám poskytovaným zo strany servera Xesar 3.0 
 1 × USB Host 2.0 
 1 x editor EVVA s podporou pre bezkontaktné RFID karty (Mifare Desfire EV1; ISO 14443) 
 Klávesnica a myš 
 Rozlíšenie obrazovky 1024x768, odporúčané: 1920x1080 
 Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3, s aktivovaným Javascript 
 

 
 

2.2.3.1 Katalóg služieb: Server a pracoviská v systéme s viacerými používateľmi - 
Klientské PC – server  

Pozri prílohu: 3.3 Komunikácia klientské PC – server (backend) 
 
 
Operačné systémy:  
 
OS Verzia Prehliadač Verifikované zo 

strany EVVA 
Editor EVVA  

Windows 7 Pro, 64-Bit • Firefox od verzie 47 
• Chrome od verzie 48 
• Internet Explorer od 11 

Áno Áno 
Windows 8.1 Pro, 64-Bit Áno Áno 
Windows 10 Pro, 64-Bit Áno Áno 

 
Môžu sa potenciálne realizovať tieto riešenia (prosím, konzultujte s Technickými kanceláriami 
EVVA): 
• Prevádzka Manažéra periférie na iných operačných systémoch Windows, ako Windows 

Server 2012 R2 a Server 2016 Datacenter 
• Prevádzka Manažéra periférie na iných operačných systémoch (iba na požiadanie) 
• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3 

 

  



 

10 

KPM.X.Projekt-Checkliste&Systemanforderungen_X3.0.SLO.V2.2.docx | 05/2019 | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené. 

 

2.2.4 Systémové požiadavky – Klientské PC bez editora 
(PC/tablet/smartfón) 
Na prevádzku klienta bez editora v systéme s viacerými používateľmi musia byť splnené tieto 
minimálne požiadavky: 
 
 Procesor (CPU) kompatibilný s x86-64, 1-2-Core 2,4 GHz alebo vyšší 
 Operačná pamäť (RAM): ≥ 4 GB (s OS; 1 – 2 GB pre podporovaný prehliadač) 
 Pamäť na pevnom disku: ≥ 2 GB 
 Lokálna LAN na prístup k webovým službám poskytovaným zo strany servera Xesar 3.0 
 Klávesnica a myš 
 Rozlíšenie obrazovky 1024x768, odporúčané: 1920x1080 
 Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3, s aktivovaným Javascript 
 
 

2.2.4.1 Katalóg služieb: Server a pracoviská v systéme s viacerými 
používateľmi 

Pozri prílohu: 3.3: Komunikácia klientské PC – server (backend) 
 
Operačné systémy:  

 
OS Verzia Prehliadač Otestované zo 

strany EVVA 
Windows 7 Pro • Firefox od verzie 47 

• Chrome od verzie 48 
• Internet Explorer od 11 

Áno 
Windows 8.1 Pro Áno 
Windows 10 Pro Áno 

 
Môžu sa potenciálne realizovať tieto riešenia (prosím, konzultujte s Technickými kanceláriami 
EVVA): 
 

• Prevádzka na iných operačných systémoch Windows, ako Windows Server 2012 R2 a 
Server 2016 Datacenter 

• Porovnateľné prehliadače na iných operačných systémoch (iba na požiadanie) 
• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3 
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2.2.5 Systémové požiadavky – Sieť (Lokálna sieť a internet) 
 
Lokálna sieť: 
 Fast Ethernet 100Base-TX 100 megabitov, štandardná MTU (1500 bajtov) alebo lepšie 
 Nízka latencia medzi prepojenými blokmi (ping<10ms, roundtrip <30ms) 
 WLAN (Wireless): IEEE.802.11 g, n 
Protokoly: 
 IPv4  
 HTTP/HTTPS (s TLS) 
 MQTT (s TLS) 
 EVVA NWP (so zabezpečením pri prenose; online nástenná čítačka) 
 
 
Služby na internete poskytované zo strany EVVA: 
 

Služba URL Port 
konfigurovate
ľný 

Trusted Registry https://sfw.evva.com:443 
https://sfw.evva.com:4443 

Nie 

Licenčný servis https://license.evva.com:8072 Nie 

 
 
Služby poskytované v lokálnej sieti zo strany servera Xesar 3.0: 
 

Služba URL Čo Port 
konfigurovateľný 

Docker Engine tcp://<IP Installation>:2376 Host Áno 

Bezpečnostná 
služba 

https://<IP 
Installation>:8200 

Inštalácia Áno 

Message Broker mqtts://<IP 
Installation>:1883 

Periféria, 
rozhranie 

Áno 

Správa https://<IP 
Installation>:8080 

Prevádzka Áno 

Obslužný 
program online 
komponentov 

tcp://<IP Installation>:9085 Prevádzka Áno 
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3 Príloha ku kontrolnému zoznamu projektu 
3.1 Distribučný pohľad  
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3.2 Serverová komunikácia 
Použiti

e Služba Sieť Predvole
ný port 

Adresa 
portu Protokol TLS Využitie Využívané komponenty Poskytované 

komponenty 

1;2 Secure Shell (SSH) LAN/WLAN 22 Konfigurova
teľné SSH Áno Nastavenie a konfigurácia OS a 

Docker Engine 
Docker Machine, SSH 
Client SSH Service (OS) 

1;2 API služba Docker 
Engine LAN/WLAN 2376 Konfigurova

teľné HTTP Áno Nastavenie kontajnerov a 
zväzkov Docker Client Docker Engine 

(Docker, OS) 

1;2 Message Broker LAN/WLAN 1883 Konfigurova
teľné MQTT Áno Asynchrónne rozhranie 

systému Xesar Manažér inštalácie Message Broker 

1;2 Služba na správu 
bezpečnostných 
informácií 

LAN/WLAN 8200 Konfigurova
teľné HTTP Áno Úložisko pre bezpečnostné 

informácie, heslá, kľúče 
Manažér inštalácie, 
správa inštalácie Vault 

3 
Docker Trusted 
Registry sfw.evva.com WAN 443, 4443 443 4443 HTTP Áno 

Poskytnutie podpísaných 
Docker Images a kontrola 
podpisu 

Docker Client, Docker 
Engine 

Verejná Docker 
Trusted Registry 
(dodávka Container 
Image) 

4 
Licenčný servis 
license.evva.com WAN 8072 8072 HTTP Áno 

Registrácia 
inštalácie/administrátorskej 
karty a načítanie kódov Key 
Credit 

Manažér inštalácie Licenčný servis 

5 Terminál 
administrátorskej 
karty 

USB Pevné  _ ISO 14443 _ Čítanie identifikačných médií a 
zapisovanie na ne 

Správa inštalácie 
prostredníctvom 
Manažéra periférie (iba 
proxy) 

Editor 

6 
Frontendová webová 
služba správy 
inštalácie 

LAN/WLAN 8080 Konfigurova
teľné HTTP Áno 

Webová služba a dodávka 
webovej aplikácie pre 
prehliadač 

Prehliadač  

7 Obslužný program 
online komponentov LAN/WLAN 9081 Konfigurova

teľné NWP Áno Komunikácia so softvérom 
Xesar 

Online nástenná čítačka 
Xesar 

Obslužný program 
online komponentov 

 

 

Použitia:  
Administrátorské PC s Manažérom inštalácie: 1: Spustenie systémov; 2: Zastavenie systémov; 3: Aktualizácia systémov; 4: Licenčný 
servis (dobitie kreditov KeyCredit); 5: pomocou editora pre administrátorskú kartu;  
Klientské PC: 5: Editor pre identifikačné médiá; 6: Komunikácia prehliadača klientského PC;  
Online nástenná čítačka: 7: Komunikácia online nástennej čítačky 
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3.3 Komunikácia klientské PC – server (backend) 

Služba Sieť Predvol
ený port 

Adresa 
portu Protokol TLS Využitie Využívané komponenty 

Frontendová webová 
služba správy inštalácie LAN/WLAN 8080 konfigurovat

eľné HTTP Áno 
Webová služba a 
dodávka webovej 
aplikácie pre prehliadač 

Prehliadač 

Message Broker* LAN/WLAN 1883 konfigurovat
eľné MQTT Áno Asynchrónne rozhranie 

systému Xesar Manažér periférie 

Editor* USB pevné  _ ISO 14443 _ 
Čítanie identifikačných 
médií a zapisovanie na 
ne 

Správa inštalácie 
prostredníctvom Manažéra 
periférie (iba proxy) 

*Iba pri klientskom PC s editorom 
 

 

3.4 Komunikácia online nástenná čítačka – server (backend) 

Služba Sieť Predvolený 
port Adresa portu Protokol TLS Využitie Využívané 

komponenty 
Poskytované 
komponenty 

Obslužný program 
online komponentov LAN/WLAN 9081 konfigurovateľné NWP Áno Komunikácia so 

softvérom Xesar 

Online 
nástenná 
čítačka Xesar 

Obslužný program 
online 
komponentov 
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