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1 Úvod 

Táto systémová príručka obsahuje informácie o obsluhe softvéru Xesar a 

systémových komponentov Xesar. 

Produkty/systémy popísané v systémovej príručke Xesar môžu prevádzkovať iba 

osoby, ktoré sú kvalifikované pre príslušné úlohy. Kvalifikovaný personál je na 

základe svojho know-how schopný rozpoznávať riziká pri zaobchádzaní s týmito 

produktmi/systémami a predchádzať možným ohrozeniam. 

1.1 Všeobecné právne upozornenia 

EVVA uzatvára zmluvu o používaní Xesar na základe svojich VOP EVVA (Všeobecných 

obchodných podmienok), ako aj svojich VLP EVVA (Všeobecných licenčných 

podmienok) pre softvér k tomuto produktu.  

VOP EVVA a VLP EVVA môžete nájsť na: 

 
https://www.evva.com/sk-sk/impressum  

 

 

Nezabudnite, že z používania uzamykacieho systému môžu vyplývať zákonné 

povinnosti v oblasti ochrany údajov, najmä čo sa týka povolenia, hlásenia a 

registrácie (napr. ak je vytvorený spoločný informačný systém), ako aj pri 

použití vo firme môžu byť účinné spolurozhodovacie práva personálu. 

Zodpovednosť za používanie produktu v súlade so zákonmi má 

prevádzkovateľ. 

Hore uvedené informácie musíte zohľadniť v rámci ručenia definovaného v zákone o 

zodpovednosti výrobcu za chyby jeho výrobkov a poskytnúť ich prevádzkovateľom a 

používateľom. Nedodržiavanie zbavuje EVVA povinnosti ručenia. 

Používanie, ktoré nie je v súlade so stanoveným účelom, resp. opravné práce 

neschválené EVVA, resp. modifikácie, ako aj neodborný servis môžu viesť k funkčným 

poruchám a sú zakázané. Akékoľvek zmeny, ktoré neboli výslovne schválené  EVVA, 

majú za následok stratu nárokov na ručenie, záruku a samostatne dohodnutých 

záručných podmienok. 
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Architektom a konzultačným inštitúciám  poskytuje EVVA všetky 

potrebné informácie o produkte tak, aby mohli splniť informačné a 

inštruktážne povinnosti podľa zákona o zodpovednosti výrobcu za chyby 

výrobku. 

Špecializovaní predajcovia a pracovníci musia dodržať všetky pokyny z 

dokumentácie EVVA a v prípade potreby ich poskytnúť zákazníkovi. 

Ďalšie informácie získate z produktového katalógu Xesar: 

 
https://www.evva.com/sk-sk/xesar 

 

 

1.2 Impressum 

Verzia: 09/2019 Deutsch 

Toto vydanie stráca svoju platnosť vydaním novej systémovej príručky. 

Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu vydavateľa sa táto príručka nesmie, 

a to ani formou výňatkov, akýmkoľvek spôsobom reprodukovať alebo rozmnožovať, či 

spracovávať s použitím elektronických, mechanických alebo chemických postupov. 

Za chyby technického alebo tlačovotechnického druhu a ich následky nepreberáme 

žiadne ručenie. Údaje v tejto systémovej príručke sa však pravidelne kontrolujú a 

vykonávajú sa opravy.  

Všetky ochranné známky a autorské práva sa uznávajú, zmeny v zmysle technického 

pokroku sa môžu uskutočňovať bez predchádzajúceho ohlásenia. 
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1.3 Vysvetlenie symbolov 

V systémovej príručke sa kvôli lepšej názornosti používajú nasledujúce symboly: 

Symbol Význam 

 

Pozor, nebezpečenstvo vecnej škody, keď sa 

nezachovajú zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia 

 
Upozornenia a doplňujúce informácie 

 
Tipy a odporúčania 

 
Vyhnúť sa, resp. chybové hlásenia 

 Voliteľné možnosti 

 
Vľavo 

 Krok pri pokynoch na akciu 

 

Tabuľka 1: Vysvetlenie symbolov 

1.4 Vysvetlenie symbolov softvéru Xesar 

V softvéri Xesar, inštalačnom manažérovi Xesar a manažérovi pre periférne 

zariadenia Xesar sa používajú nasledujúce symboly: 

 Všeobecné 

# Stav Vizualizácia Vysvetlenie 

1 Potvrdiť / Uložiť 
 

Potvrdenie alebo uloženie zadaní 

2 Pridanie 
 

Pridanie napr. novej osoby alebo miesta 

inštalácie 

3 Zahodiť zadanie 
 

Zahodenie zadania 

4 Odstránenie 
 

Odstránenie napr. systému Xesar, 

časového profilu alebo miesta inštalácie 
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# Stav Vizualizácia Vysvetlenie 

5 Spracovať 
 

Spracovanie systému (Inštalačný 

manažér Xesar) 

6 Spustiť aplikáciu 
 

Spustenie systému (inštalačný manažér 
Xesar) alebo spustenie spojenia medzi 

kódovacou stanicou a softvérom Xesar 
(manažér pre periférne zariadenia 

Xesar)  

 

7 Zastaviť aplikáciu 
 

Zastavenie systému (inštalačný 

manažér Xesar) alebo zastavenie 

spojenia medzi kódovacou stanicou a 

softvérom Xesar (manažér pre periférne 

zariadenia Xesar) 

8 Stiahnuť 
 

Stiahnutie napríklad aplikácie pre tablet 

Xesar alebo manažéra pre periférne 

zariadenia Xesar 

9 Ďalej 
 

Ďalej k ďalšiemu zadaniu 

10 Načítať / Preniesť 
 

Načítavač admincard 

11 Exportovať 
 

Export zoznamov (napr. osôb alebo 

udalostí) 

12 Filtrovať 
 

Zobrazenie možných nastavení filtra 

danej funkcie 

13 Aktualizovať / Spojiť 
 

V dashboarde Xesar sa vykonáva úloha 

14 

Neaktualizované / čakať na 

aktualizáciu / stiahnuť 

aktualizáciu  

Je dostupná aktualizácia a môže sa 

stiahnuť 

15 Hľadať 
 

Hľadanie špeciálneho príspevku k 

výsledku 

16 Rozbaliť 
 

Zväčšenie viditeľného poľa 

17 Zbaliť 
 

Zmenšenie viditeľného poľa 

18 Choď do 
 

Otvoriť okno prehliadača pre 

administrátorský softvér Xesar 
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# Stav Vizualizácia Vysvetlenie 

19 Systémový protokol 
 

Zobraziť všetky akcie, ktoré boli 

vykonané v softvéri Xesar používateľmi 

a systémom. 

20 Filtrované podľa oblastí 
 

Zobrazuje všetky oblasti, ku ktorým má 

osoba prístupové oprávnenie 

21 
Filtrované podľa montážnych 

miest  

Zobrazuje všetky montážne miesta, ku 

ktorým má osoba prístupové oprávnenie 

22 
Filtrované podľa identifikačných 

médií  

Zobrazuje všetky identifikačné médiá, 

ktoré má priradené jedna osoba 

23 Filtrované podľa osôb 
 

Filtrovať podľa osôb 

24 Môj profil 
 

Upraviť profil: Pridať popis a zmeniť 

osobné heslo 

25 Zobrazovaný jazyk 
 

Zmeniť nastavenie jazyka 

26 
Zobrazenie kusových kreditov 

KeyCredit  

Zobrazenie počtu odúčtovávaných 

kreditov KeyCredit (napr. vplyvom 

zmeny oprávnení alebo vytvorením 

nových identifikačných médií) 

27 
Zobrazenie KeyCredit Xesar 

Lifetime  

Toto sa zobrazuje, keď bol aktivovaný 

KeyCredit Xesar Lifetime 

28 Protokol udalostí 
 

Zobrazenie udalostí, napr. pri jednej 

osobe (tu sa filtrovaným spôsobom 

zobrazujú všetky prístupové udalosti 

tejto osoby) 

29 Texty pomoci 
 

Zobrazenie textov s pomocou 

30 Export zoznamov 
  

Zobrazený zoznam exportovať ako csv 

alebo xls súbor 

31 
Nastavenie zoznamového 

náhľadu  

Prispôsobenie zobrazenia zoznamov 

(výber stĺpca, počet riadkov na stranu, 

uloženie nastavení a resetovanie) 

32 Tlačidlo zálohy 
 

Kliknutím na tlačidlo zálohy sa v 

Manažérovi inštalácie Xesar vytvára 

záloha údajov systému 

33 Odhlásenie 
 

Ukončiť prácu 

 

Tabuľka 2: Vysvetlenie symbolov softvéru Xesar 
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 Stavy identifikačných médií 

# Stav Vizualizácia Vysvetlenie 

1 
Nezabezpečené zablokované 

identifikačné médium  

Stále sú niektoré montážne miesta 

nezabezpečené 

2 
Bezpečne zablokované 

identifikačné médium  

Už nie sú žiadne montážne miesta 

nezabezpečené  

3 
Neoprávnené identifikačné 

médium  
Identifikačné médium nemá oprávnenie 

4 Aktuálne platné 
 

 

5 Aktuálne neplatné 
 

 

6 

Aktuálne platné identifikačné 

médium sa pri aktualizácii stáva 

neplatným identifikačným 

médiom 

 

 

 

7 

Aktuálne neplatné identifikačné 

médium sa pri aktualizácii stáva 

platným identifikačným médiom 

 

 

 

8 

Aktuálne neplatné identifikačné 

médium s takým intervalom 

platnosti na identifikačnom 

médiu, ktorý sa nachádza v 

budúcnosti 

 

 

 

9 
Deaktivované identifikačné 

médium  

Médium bolo deaktivované, nijaké 

montážne miesta nie sú už 

nezabezpečené;  kalendár už nehrá 

žiadnu rolu. 

 

Tabuľka 3: Vysvetlenie symbolov pre identifikačné médiá 
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2 Hardvér a montáž 

Skontrolujte, či je zvolený produkt Xesar vhodný na vami určené použitie a dodržte 

pokyny uvedené v príslušnom dátovom hárku. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 

Obrázok 1: Systémová architektúra (ilustračná fotografia) 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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2.1 Prístupové komponenty Xesar 

Mnohotvárnosť systému Xesar ponúka rozličné komponenty, ako sú rôzne formy 

kovaní, kľučiek, cylindrických vložiek (medziiným hybridná cylindrická vložka a 

cylindrická vložka s páčkou), nástenná čítačka a visiaci zámok. 

 

Kovanie Xesar 

 

Kľučka Xesar 

 

Cylindrická vložka Xesar 

 

Visiaci zámok Xesar 

 

Nástenná čítačka Xesar 

 

Obrázok 2: Prístupové komponenty Xesar (ilustračné fotografie) 
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Každý prístupový komponent Xesar disponuje konektorovým rozhraním, ktoré slúži 

na aktualizáciu pomocou tabletu. Konektorové rozhranie sa dá v prípade potreby pri 

prístupových komponentoch na batérie využiť aj na núdzové zásobovanie elektrickou 

energiou. 

Konektorové rozhranie sa nachádza na prednej strane prístupových komponentov 

Xesar za logom EVVA (krytka konektora). 

 

Na otvorenie krytky konektora nepoužívajte NIJAKÉ špicaté predmety. 

 Zľahka zatlačte na písmeno E nápisu EVVA.  

 Vyklopte pri písmene A krytku konektora vpred. 

 

Na ochranu konektorového rozhrania pred prachom a vlhkosťou krytku po 

použití znovu zavrite! 

 Kovanie Xesar 

• Prístupové komponenty na batérie 

• Na použitie v exteriéri a interiéri 

• Kovanie Xesar je vhodné pre bežné zámky dverí s rúrkovým rámom a s plným 

krídlom s uhlom kľučky do 40° so samozamykacími zámkami pre únikové dvere 

podľa EN 179/EN 11251, ohňovzdorné dvere, ako aj v príslušnom vyhotovení pre 

panikové a únikové dvere s tyčovými rukoväťami alebo tlačnými tyčami podľa 

EN 1125 

 

Dodržte pokyny z bezpečnostných textov z obsahu dodávky, ktoré obsahujú 

doplnkové dôležité informácie k montáži, používaniu a údržbe prístupových 

komponentov Xesar. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 

 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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V exteriéri alebo vo vlhkých oblastiach používajte na to určené tesnenie, 

ktoré je priložené k výrobku. 

Dbajte pri montáži na protipožiarne dvere na to, že certifikáty platia iba so 

schváleniami príslušného výrobcu dverí. 

 

Obrázok 3: Kovanie Xesar (ilustračná fotografia) 

 Optická signalizácia 

 Čítacia jednotka 

 Konektorové rozhranie (logo EVVA) 

 Kľučka 

Senzor čítacej jednotky sa nachádza na vonkajšej strane kovania Xesar, medzi 

konektorovým rozhraním a optickou signalizáciou (LED).  

Kovanie Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky. 

Všimnite si zoznam rozličných akustických a optických signálov v kapitole 

2.2Signalizácia udalostí. 

Kovanie Xesar disponuje funkciou trvalého schválenia. Zoberte do úvahy informácie o 

funkcii trvalého povolenia. 

 Funkčný princíp 

Vonkajšia kľučka je štandardne vypojená – pri aktivovaní vonkajšej kľučky zostáva 

pozícia západky nezmenená.  

Pridržaním oprávneného identifikačného média na čítacej jednotke sa vonkajšia 

kľučka mechatronicky zapája na dobu 5 sekúnd. Ak sa počas tejto doby stlačí 

vonkajšia kľučka, pohybuje sa tiež západka, resp. závora v závislosti od typu zámku. 

Vnútorná kľučka je vždy zapojená a môže sa kedykoľvek ovládať. Západka sa pri tom 

tiež vždy pohybuje. 
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 Pamäť udalostí 

V pamäti udalostí môže byť uložených až 1000 udalostí. Ak je pamäť udalostí plná, 

začnú sa najstaršie udalosti prepisovať novými. 

 

Pravidelne udalosti synchronizujte! 

Takto zabránite, aby sa prepísali protokolované udalosti. 

Informácie o ďalších špecifikáciách nájdete v dátovom hárku. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 Výmena batérie 

 

Ak nevymeníte včas batérie, môže to viesť k výpadku kovania Xesar! 

Pri vybitých batériách sa kovanie Xesar dá ovládať iba núdzovým zdrojom 

prúdu (voliteľné príslušenstvo) a médiom MasterKey. 

Keď sa zobrazí signál „slabá batéria“, hneď ju vymeňte. (Keď sa signál „slabá batéria“ 

zobrazí prvýkrát,  je ešte po dobu 4 týždňov možné otvoriť maximálne 1000-krát. 

Počet otvorení závisí od teploty prostredia a môže byť tomu zodpovedajúco aj nižší.)  

Dodržte za týmto účelom pokyny z kapitoly 2.2Montáž prístupových komponentov 

Xesar. 

 

Batérie smú vymieňať len vyškolení odborne spôsobilí pracovníci! 

Priehradka na batérie sa nachádza v hornej oblasti vnútorného štítku. 

Na výmenu batérií potrebujete tri batérie (typ AAA) a jeden skrutkovač Torx T8. 

Vymeňte pri výmene batérií vždy všetky 3 batérie (typu AAA). Zoznam odporúčaných 

modelov batérií dostanete na požiadanie od vášho špecializovaného predajcu.  

 

Používanie akumulátorov je zakázané! 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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Ak výmena batérie - prerušenie dodávky elektrického prúdu - trvá dlhšie ako 

jednu minútu, musíte znovu zosynchronizovať kovanie Xesar s tabletom 

Xesar! 

Výmena batérií kovania Xesar pre panikové dvere prebieha analogicky. (Len 

výzor vnútorného kovania sa odlišuje.) 

Pri výmene batérií postupujte nasledovne: 

 Uvoľnite vnútorný štítok. 

Uvoľnite skrutkovačom Torx Z8 skrutku na spodnej strane kovania Xesar. Otáčajte 

skrutkou v smere hodinových ručičiek dovtedy, kým nedokážete uvoľniť vnútorný 

štítok. 

 Odoberte vnútorný štítok. 

Uchopte vnútorný štítok za jeho spodnú stranu a stiahnite ho opatrne z 

upevňovacieho plechu. Uvoľnite vnútorný štítok cez kľučku. Dbajte na to, aby sa 

kľučka nepoškrabala. (Alternatívne môžete vnútornú kľučku odňať aj v predpolí.) 

 Vymeňte všetky batérie. Dbajte na to, aby ste batérie vložili správnym smerom! 

 

 Teraz znova nasaďte vnútorný štítok na upevňovací plech. 

Nasuňte vnútorný štítok cez kľučku. 

 Dotiahnite skrutkovačom Torx Z8 skrutku na spodnej strane kovania Xesar. 

 Kľučka Xesar 

• Prístupové komponenty na batérie 

• Použitie v interiéri 

• Hodí sa do dverí s plným krídlom s bežnými zámkami do dverí s plným krídlom a s  

uhlom kľučky do 40°, pre samozamykacie zámky podľa EN 179, ohňovzdorné 

dvere a sklené dvere v spojení s príslušnými zámkami do sklených dverí. 

• Z dôvodu zachovania podstatných noriem pre zámky a uhla kľučky do 40° je 

kompatibilná s mnohými európskymi zámkami 

 

Úspešná výmena batérií je signalizovaná správou „Batéria vložená, 

resp. reboot komponentu“! 

Dodržte za týmto účelom pokyny z kapitoly 2.2. Montáž 

systémových komponentov Xesar. 
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Dodržte pokyny z bezpečnostných textov z obsahu dodávky, ktoré obsahujú 

doplnkové dôležité informácie k montáži, používaniu a údržbe prístupových 

komponentov Xesar. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 

 

Dbajte pri montáži na protipožiarne dvere na to, že certifikáty platia iba so 

schváleniami príslušného výrobcu dverí. 

 

Obrázok 4: Kľučka Xesar (ilustračná fotografia) 

 Optická signalizácia 

 Čítacia jednotka 

 Konektorové rozhranie (logo EVVA) 

 Kľučka s priehradkou na batérie 

Senzor čítacej jednotky sa nachádza na vonkajšej strane kľučky Xesar, medzi 

konektorovým rozhraním a optickou signalizáciou (LED).  

Kľučka Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky. 

Všimnite si zoznam rozličných akustických a optických signálov z kapitoly 2.2 Montáž 

prístupových komponentov Xesar. 

Kľučka Xesar disponuje funkciou trvalého schválenia. Zoberte do úvahy informácie o 

funkcii trvalého schválenia. 

 Funkčný princíp 

Vonkajšia kľučka je štandardne vypojená – pri aktivovaní vonkajšej kľučky zostáva 

pozícia západky nezmenená.  

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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Pridržaním oprávneného identifikačného média na čítacej jednotke sa vonkajšia 

kľučka mechatronicky zapája na dobu 5 sekúnd. Ak sa počas tejto doby stlačí 

vonkajšia kľučka, pohybuje sa tiež západka, resp. závora v závislosti od typu zámku. 

Vnútorná kľučka je vždy zapojená a môže sa kedykoľvek ovládať. Západka sa pri tom 

vždy pohybuje tiež. 

 Pamäť udalostí 

V pamäti udalostí môže byť uložených až 1000 udalostí. Ak je pamäť udalostí plná, 

začnú sa najstaršie udalosti prepisovať novými. 

 

Pravidelne udalosti synchronizujte! 

Takto zabránite, aby sa prepísali protokolované udalosti. 

Informácie o ďalších špecifikáciách nájdete v dátovom hárku. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 Výmena batérie 

 

Ak nevymeníte včas batérie, môže to viesť k výpadku kľučky Xesar! 

Pri vybitých batériách sa kľučka Xesar dá ovládať iba núdzovým zdrojom 

prúdu (voliteľné príslušenstvo). 

Keď sa zobrazí signál „slabá batéria“, hneď ju vymeňte. (Keď sa signál „slabá batéria“ 

zobrazí prvýkrát, je ešte po dobu 4 týždňov možné otvoriť maximálne 1000-krát. 

Počet otvorení závisí od teploty prostredia a môže byť tomu zodpovedajúco aj nižší.)  

Dodržte za týmto účelom pokyny z kapitoly 2.2Montáž prístupových komponentov 

Xesar. 

 

Batérie smú vymieňať len vyškolení odborne spôsobilí pracovníci! 

Priehradka na batérie sa nachádza vo vonkajšej kľučke kľučky Xesar. 

Na výmenu batérií potrebujete jednu batériu (typ CR123A) a jeden imbusový kľúč 

2,5. 

Zoznam odporúčaných modelov batérií dostanete na požiadanie od vášho 

špecializovaného predajcu.  

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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Používanie akumulátorov je zakázané! 

 

Ak výmena batérie - prerušenie dodávky elektrického prúdu - trvá dlhšie ako 

jednu minútu, musíte znovu zosynchronizovať kľučku Xesar s tabletom 

Xesar! 

Pri výmene batérií postupujte nasledovne: 

 Vyberte rúrku vonkajšej kľučky. 

Zatočte imbusovým kľúčom upevňovaciu skrutku dovnútra v smere hodinových 

ručičiek, až kým sa rúrka kľučky nedá odstrániť. Dbajte na to, aby ste 

upevňovaciu skrutku zaskrutkovali dovnútra len toľko, koľko je potrebné. 

 Vymeňte batériu. Dbajte na to, aby ste batérie vložili správnym smerom! 

 

Úspešná výmena batérií je signalizovaná správou „Batéria vložená, 

resp. reboot komponentu“! 

Dodržte za týmto účelom pokyny z kapitoly 2.2. Montáž 

systémových komponentov Xesar. 

 Znova nasaďte rúrku kľučky na vonkajšiu kľučku. 

Na upevnenie rúrky kľučky vytočte imbusovým kľúčom upevňovaciu skrutku von 

proti smeru hodinových ručičiek. Dbajte na to, aby ste upevňovaciu skrutku 

zaskrutkovali dovnútra len toľko, koľko je potrebné. 

 Cylindrická vložka Xesar 

• Prístupové komponenty na batérie 

• Na použitie v exteriéri a interiéri 

• Vhodná na zabudovanie do protipožiarnych dverí a únikových dverí 

• Už v štandardnej verzii  vybavená množstvom ochranných opatrení proti 

manipulácii.  

Cylindrická vložka Xesar je na výber aj ako polvložka alebo obojstranná cylindrická 

vložka, s jednostranným alebo obojstranným elektronickým uvoľnením prístupu. 
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Dodržte pokyny z bezpečnostných textov z obsahu dodávky, ktoré obsahujú 

doplnkové dôležité informácie k montáži, používaniu a údržbe prístupových 

komponentov Xesar. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 

 

Dbajte pri montáži na protipožiarne dvere na to, že certifikáty platia iba so 

schváleniami príslušného výrobcu dverí. 

  

Obrázok 5: Cylindrická vložka Xesar (ilustračná fotografia) 

 Optická signalizácia 

 Čítacia jednotka 

 Konektorové rozhranie (logo EVVA) 

Senzor čítacej jednotky sa nachádza v plastovej hlavici cylindrickej vložky Xesar 

medzi konektorovým rozhraním a optickou signalizáciou (LED).  

Cylindrická vložka Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky. 

Všimnite si zoznam rozličných akustických a optických signálov z kapitoly 2.2 Montáž 

prístupových komponentov Xesar. 

Cylindričká vložka Xesar disponuje funkciou trvalého schválenia. Zoberte do úvahy 

informácie o funkcii trvalého schválenia. 

 Funkčný princíp 

Vonkajší elektronický gombík cylindrickej vložky Xesar  je štandardne vypojený; pri 

pohybe vonkajším gombíkom zostáva uzamykací nos vypojený a vonkajší gombík sa 

otáča bez toho, aby sa spolu s ním pohyboval uzamykací nos.  

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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Pri cylindrických vložkách Xesar s jednostranným elektronickým uvoľnením prístupu 

zostáva mechanická vnútorná časť vždy zapojená a môže sa stále ovládať.  

Pri cylindrických vložkách Xesar s obojstranným elektronickým uvoľnením prístupu sa 

elektronický vnútorný gombík správa analogicky s elektronickým vonkajším 

gombíkom. 

Pridržaním oprávneného identifikačného média na čítacej jednotke sa vonkajší 

gombík mechatronicky zapojí na dobu 5 sekúnd. Uzamykací nos cylindrickej vložky 

Xesar sa pri ovládaní vonkajšieho gombíka pohybuje tiež. 

Otočné správanie gombíka Xesar môže mať za určitých okolností ťažší chod vplyvom 

trenia tesnenia na kovaní Xesar, resp. rozete cylindrickej vložky Xesar. V interiéri v 

týchto prípadoch jestvuje možnosť odobrať tesnenie. 

Cylindrická vložka Xesar je štandardne vybavená rotačnou brzdou. Cylindrické vložky 

Xesar s funkciou voľnobehu (FZG) a  antipanickou funkciou (FAP) z technických 

dôvodov nedisponujú rotačnou brzdou. 

 

Dodržte montáž rotačnej brzdy v správnej polohe, aby v bežnej prevádzke 

nedochádzalo k poruchám vo funkciách.  

Chybné funkcie v neschválených zabudovaných systémoch nie sú výrobnými 

chybami, a preto ani dôvod na reklamáciu. 

 Pamäť udalostí 

V pamäti udalostí môže byť uložených až 1000 udalostí. Ak je pamäť udalostí plná, 

začnú sa najstaršie udalosti prepisovať novými. 

 

Pravidelne udalosti synchronizujte! 

Takto zabránite, aby sa prepísali protokolované udalosti. 

Informácie o ďalších špecifikáciách nájdete v dátovom hárku. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 Fixácia osi gombíka 

Všetky cylindrické vložky Xesar vo verzii s europrofilom disponujú na čelnej strane 

elektronického modulu servisným otvorom. Na uľahčenie demontáže gombíka 

cylindrickej vložky zafixujte os gombíka pomocou vhodného kovového kolíka. 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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Kovový kolík by mal mať priemer 2 mm a byť dlhý minimálne 40 mm. 

Na fixovanie osi kolíka postupujte nasledovne: 

 Zastrčte vhodný kovový kolík - napr. imbusový kľúč - 2 mm do servisného kanála 

na čelnej strane cylindrickej vložky v europrofilovom vyhotovení. 

 Otáčajte pri vkladaní kovového kolíka gombíkom tak dlho okolo jeho vlastnej osi, 

kým sa kovový kolík nedá zasunúť do servisného kanála zreteľne hlbšie. 

 Pridržte teraz kovový kolík v tejto polohe a demontujte gombík pomocou 

montážneho nástroja ako zvyčajne. 

 Odstráňte opatrne kovový kolík po demontáži gombíka. 

 Visiaci zámok Xesar 

• Prístupové komponenty na batérie 

• Na použitie v exteriéri a interiéri 

• Hodí sa na zabezpečenie závorových zariadení, žalúzií, depozitov a archívnych 

kontajnerov.  

• Jednoduchý s možnosťou dodatočnej integrácie do  uzamykacích systémov Xesar. 

 

Dodržte pokyny z bezpečnostných textov z obsahu dodávky, ktoré obsahujú 

doplnkové dôležité informácie k montáži, používaniu a údržbe prístupových 

komponentov Xesar. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 

 

Obrázok 6: Visací zámok Xesar (ilustračná fotografia) 

 Optická signalizácia 

 Čítacia jednotka 

 Konektorové rozhranie (logo EVVA) 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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Senzor čítacej jednotky sa nachádza v plastovej hlavici visacieho zámku Xesar medzi 

konektorovým rozhraním a optickou signalizáciou (LED).  

Visací zámok Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky.  

Všimnite si zoznam rozličných akustických a optických signálov z kapitoly 2.2 Montáž 

prístupových komponentov Xesar. 

Vysací zámok Xesar disponuje funkciou trvalého schválenia. Zoberte do úvahy 

informácie o funkcii trvalého schválenia. 

 Funkčný princíp 

Vonkajší elektronický gombík visacieho zámku Xesar  nie zostáva štandardne 

vypojený; pri pohybe gombíkom zostáva uzamykací nos vypojený a gombík sa otáča 

bez toho, aby sa spolu s ním pohyboval uzamykací nos.  

Pridržaním oprávneného identifikačného média na čítacej jednotke sa gombík 

mechatronicky zapája na dobu 5 sekúnd. Tak odblokovanie, ako aj zablokovanie sa 

môže uskutočniť až po úspešnej kontrole oprávnenia, a to manuálnym otočením 

elektronického gombíka visiaceho zámku Xesar.  

Uzamykací nos cylindrickej vložky Xesar sa pri ovládaní vonkajšieho gombíka 

pohybuje tiež. 

 Pamäť udalostí 

V pamäti udalostí môže byť uložených až 1000 udalostí. Ak je pamäť udalostí plná, 

začnú sa najstaršie udalosti prepisovať novými. 

 

Pravidelne udalosti synchronizujte! 

Takto zabránite, aby sa prepísali protokolované udalosti. 

Informácie o ďalších špecifikáciách nájdete v dátovom hárku. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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 Nástroj na cylindrickú vložku 

Cylindrická vložka Xesar ponúka na ochranu pred manipuláciou špeciálny otvárací 

mechanizmus. Na montáž, demontáž a výmenu batérií použite špeciálne náradie na 

cylindrickú vložku. 

 

Obrázok 7: Nástroj na cylindrickú vložku (ilustračná fotografia) 

 

Nástroje na cylindrickú vložku nie sú súčasťou dodávky cylindrickej vložky 

Xesar. 

 Nástroj na cylindrickú vložku je k dispozícii voliteľne: 

 Kód výrobku: E.ZU.PZ.ZW.V2 

 Nástenná čítačka Xesar 

• Na použitie v exteriéri a interiéri, na omietke alebo pod omietkou 

• Vhodné pre oblasti, kde je dôležitá bezpečnosť 

• Nástenná čítačka Xesar sa spája s riadiacou jednotkou prostredníctvom prípojného 

kábla a týmto je zásobovaná elektrickým prúdom. 

• Prostredníctvom riadiacej jednotky spojenej s nástennou čítačkou Xesar sa môžu 

ovládať elektronické uzamykacie prvky, ako napr. elektromotorické cylindrické 

vložky, otočné dvere, posuvné dvere. 
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Dodržte pokyny z bezpečnostných textov z obsahu dodávky, ktoré obsahujú 

doplnkové dôležité informácie k montáži, používaniu a údržbe prístupových 

komponentov Xesar. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 

 

V exteriéri alebo vo vlhkých oblastiach, ako aj pod omietkou používajte na to 

určené tesnenie (priložené k výrobku). 

 

Obrázok 8: Nástenná čítačka Xesar (ilustračná fotografia) 

Optická signalizácia  

 Čítacia jednotka a stavová kontrolka ON/OFF 

 Konektorové rozhranie (logo EVVA) 

 

Nástenná čítačka Xesar sa smie používať iba v spojení s riadiacou jednotkou. 

Konektorové rozhranie slúži výlučne na synchronizáciu s tabletom Xesar. 

Nástenná čítačka Xesar sa NEMôŽE zásobovať pomocou núdzového zdroja 

prúdu, ktorý je voliteľne k dispozícii. 

Senzor čítacej jednotky sa nachádza za sklenou platňou nástennej čítačky Xesar 

medzi konektorovým rozhraním a optickou signalizáciou (LED).  

Stavové svetlo ON/OFF  svieti počas bežnej prevádzky nepretržite a uľahčuje 

lokalizáciu čítacej oblasti v tmavom prostredí. 

Nástenná čítačka Xesar signalizuje udalosti tak akusticky, ako aj opticky. 

Všimnite si zoznam rozličných akustických a optických signálov z 2.2 Montáž 

prístupových komponentov Xesar. 

Nástenná čítačka Xesar disponuje funkciou trvalého schválenia. Zoberte do úvahy 

informácie o funkcii trvalého schválenia. 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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 Funkčný princíp 

Pridržaním identifikačného média na čítacej jednotke sa identifikačné médium 

kontroluje zo strany riadiacej jednotky Xesar, ktorá je spojená s nástennou čítačkou 

Xesar. Pri oprávnení sa  - v závislosti od polohy mostíka - a konfigurácie spína 

zakaždým príslušne dopytované relé riadiacej jednotky Xesar.  

(Zoberte do úvahy schému na veku, JP2 v riadiacej jednotke) 

 Pamäť udalostí 

V pamäti udalostí riadiacej jednotky sa môže uložiť až 1000 udalostí. Ak je pamäť 

udalostí plná, začnú sa najstaršie udalosti prepisovať novými. 

 

Pravidelne udalosti synchronizujte! 

Takto zabránite, aby sa prepísali protokolované udalosti. 

 Inštalačná doska 

Nástenná čítačka Xesar sa pomocou inštalačnej dosky pripája na spojovacie vedenie 

riadiacej jednotky.  

 

Obrázok 9: Inštalačná doska pre nástennú čítačku Xesar (ilustračná fotografia) 

 

Dodržte pokyny k postaveniu mostíka mostíka JP1 z montážneho návodu, 

aby ste predišli funkčným poruchám. 
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 Riadiacou jednotkou 

 

Obrázok 10: Riadiaca jednotka (ilustračná fotografia) 

Riadiacu jednotku môžete používať výlučne len v spojení s nástennou čítačkou Xesar. 

Na jednu riadiacu jednotku sa môžu pripojiť až 2 nástenné čítačky Xesar. Riadiaca 

jednotka spojená nástennou čítačkou Xesar musí byť namontovaná v interiéri kvôli 

ochrane pred možnou manipuláciou.  

 

Ak bola riadiaca jednotka napájaná z elektrickej siete minimálne 6 hodín, 

zaručí sa tým, že v prípade výpadku prúdu zachová nezmenený čas po dobu 

72 hodín. 

Riadiaca jednotka sa napája elektrickou energiou cez sieťový zdroj a pri výpadku 

prúdu má zabezpečené uloženie dát na dobu 72 hodín, ak bola pred tým minimálne 6 

hodín v prevádzke.  

 Online riadiaca jednotka 

Online riadiaca jednotka nástennej čítačky Xesar sa smie prevádzkovať výlučne v 

spojení s nástennou čítačkou Xesar. Na jednu online riadiacu jednotku Xesar sa môže 

pripojiť maximálne 1 nástenná čítačka Xesar. Online riadiaca jednotka spojená s 

nástennou čítačkou Xesar musí byť namontovaná v interiéri chránenom pred 

manipuláciou.  
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Online riadiaca jednotka je prostredníctvom ethernetového adaptéra cez LAN spojená 

s počítačom systému. Ak sa preruší spojenie LAN, potom funguje nástenná čítačka 

Xesar ako offline čítačka. Online riadiaca jednotka sa napája elektrickou energiou cez 

sieťový zdroj a pri výpadku prúdu má zabezpečené uloženie dát na dobu 72 hodín, ak 

bola pred tým minimálne 6 hodín v prevádzke.  

 

Prevádzkujte riadiace jednotky nástennej čítačky Xesar prostredníctvom 

nezávislého napájania elektrickou energiou a zabezpečte okrem toho 

neprerušiteľný zdroj napájania 12 voltmi. Týmto sa zabráni výpadku systému 

a zostáva zachovaný prístup. 

 Modul sieťového zdroja pre riadiacu jednotku 

 

Modul sieťového zdroja pre riadiacu jednotku nie je súčasťou dodávky. 

 K riadiacej jednotke je možné dostať voliteľne sieťový zdroj: 

 Kód výrobku: E.ZU.WL.NT.V2 

2.2 Montáž prístupových komponentov Xesar 

 

Prístupové komponenty smú inštalovať len vyškolení odborne spôsobilí 

pracovníci! 

 

Dbajte na to, aby ste kvôli predídeniu poruchám funkčnosti dodržali poradie 

popísaných krokov inštalácie.  

 

Dodržte pokyny z bezpečnostných textov z obsahu dodávky, ktoré obsahujú 

doplnkové dôležité informácie k montáži, používaniu a údržbe prístupových 

komponentov Xesar. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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V montážnych návodoch, resp. na baleniach nájdete QR kódy, ktoré vás 

dovedú priamo k príslušnej videosekvencii montážneho videa, resp. k 

montážnemu návodu. 

Ako podporu pri zabudovaní prístupových komponentov Xesar dáva EVVA k dispozícii 

okrem iného nasledovné pomôcky: 

• Jazykovo neutrálny montážny návod 

Jazykovo neutrálny montážny návod je súčasťou príslušného systémového 

komponentu Xesar. Okrem toho ich ponúkame aj na domovskej stránke v časti 

Download. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

• Montážne videá podľa produktu 

Na zvládnutie komplexnejších montážnych krokov máte k dispozícii špeciálne videá 

s ukážkami. 

 http://video.evva.com/tutorials/xesar/exdrz1/exdrz1-1/ 

• Jazykovo neutrálna vŕtacia šablóna 

K príslušným systémovým komponentom Xesar, ktoré si vyžadujú navŕtanie 

viacerých dier, prikladáme jazykovo neutrálnu vŕtaciu šablónu. Okrem toho ju 

ponúkame aj na domovskej stránke v časti Download. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 

Ako opciu možno dostať na montáž kovaní Xesar a kľučiek Xesar 

vŕtaciu šablónu z kovu.  

Prestaviteľný doraz zabezpečuje správnu orientáciu otvorov a 

umožňuje nastavenie prispôsobené požiadavkám príslušných dverí. 

Vŕtacie puzdrá sú z tvrdého kovu, aby aj pri intenzívnom používaní 

bola garantovaná dlhá životnosť. 

 Vysokokvalitná vŕtacia šablóna z kovu: 

 Kód výrobku: E.ZU.BE.BS.V1 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
http://video.evva.com/tutorials/xesar/exdrz1/exdrz1-1/
https://www.evva.com/at-de/xesar/
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2.3 Signalizácia udalostí  

Číslo 

signálu 
Udalosť 

Optický  

signál 
Akustický signál Upozornenie 

Signál 1 Pokus o otvorenie s 

oprávneným médiom 

⚫⚫⚫⚫⚫ mmmmm Keď sú v poli viaceré karty, 

uskutočňuje sa signalizácia až po 

poslednej, prečítanej karte (áno, 

nie alebo nie je prítomná žiadna 

karta EVVA) 

Signál 2 Koniec uvoľnenia 

prístupu 

⚫⚫⚫⚫⚫ ttttt  

Signál 3 Odmietnuté médium ⚫⚫-⚫⚫-⚫⚫-⚫⚫ hh-hh-hh-hh  

Signál 4 Pokus o otvorenie 

oprávneným médiom 

pri aktivovanom 

trvalom povolení 

⚫⚫⚫⚫--⚫⚫⚫⚫ tttt—hhhh  

Signál 5 Štart trvalého 

povolenia 

⚫⚫⚫⚫--⚫⚫⚫⚫ tttt—hhhh  

Signál 6 Koniec trvalého 

povolenia 

⚫⚫⚫⚫--⚫⚫⚫⚫ hhhh—tttt  

Signál 7 Pokus o otvorenie 

oprávneným 

médiom, signalizácia 

vybitej batérie 

⚫⚫--⚫⚫--⚫⚫-- h----h----h----  

Signál 8 Batéria vložená, 

resp. reštartovanie 

komponentu 

⚫⚫--⚫⚫--⚫⚫ tt—mm—hh Indikátor stavu nabitia batérie; 

zobrazuje sa eventuálne po 

výmene batérie 

Signál 9 Médium bez 

segmentácie EVVA; 

médium chybné, iný 

systém 

  Žiadna signalizácia 

Signál 10 Chybný hardvér ⚫---⚫---⚫---⚫--- mmm---mmm---  

Signál 11 Postup komunikácie 

s PPD (Xesar)  

⚫-⚫-⚫-⚫-⚫-⚫   

Signál 12 Komunikácia 

úspešná 

⚫⚫⚫⚫⚫ hhhhh 

 

 

Signál 13 Komunikácia 

neúspešná 

⚫⚫⚫⚫⚫ ttttt 

 

 

Signál 14 Médium oprávnené 

offline 

⚫⚫-⚫⚫-⚫⚫ mm-mm-mm  

Signál 15 Odmietnuté médium 

offline 

⚫⚫-⚫⚫-⚫⚫ mm-mm-mm  
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Číslo 
signálu 

Udalosť 
Optický  
signál 

Akustický signál Upozornenie 

Signál 16 Online operácia 

zlyhala 

⚫⚫-⚫⚫-⚫⚫   

* Optické signály (LED): ⚫ = červený a zelený súčasne 

**  Akustické signály: h = vysoký tón, m = stredný tón, t = hlboký tón 

Každý signál zodpovedá trvaniu 50 ms. 

Pauzy sú označené –. 

2.4 Editor a minieditor 

Editor je čítacie/ zapisovacie zariadenie pre všetky bezkontaktné identifikačné médiá, 

ako aj pre kontaktnú administrátorskú kartu, ktorá sa ráta k systémovým kartám 

(pozri kapitoluFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.AdminCard).  

 

Minieditor sa nedá používať na prevádzku administrátorskej karty. 

Pre administrátorskú kartu je na prednom konci editora k dispozícii vlastný zásuvný 

slot na karty. Nainštalujte príslušné ovládače a spojte editor s USB rozhraním 

počítača, na ktorom je nainštalovaný softvér Xesar.  

  

Obrázok 11: Editor a minieditor (ilustračné fotografie) 

Ovládač pre editor je možné stiahnuť si: 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

Informácie o ďalších špecifikáciách nájdete v dátovom hárku. 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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2.5 Tablet Xesar 

Tablet Xesar slúži na synchronizáciu a prenos informácií medzi softvérom Xesar a 

prístupovými komponentmi Xesar. 

 

Obrázok 12: Tablet Xesar (ilustračná fotografia) 

 

Pred prvým použitím váš tablet Xesar úplne nabite! 

Pre tablet Xesar sa dodáva priložený vlastný návod na obsluhu výrobcu. Tento 

nájdete v balení výrobku. 

 

Neinštalujte žiadne dodatočné aplikácie, aby EVVA dokázala zaručiť 

bezpečnosť produktov a funkčnosť. 

 

Neinštalujte žiadne aktualizácie operačného systému! 

 

K tabletu Xesar patrí špeciálny spojovací kábel EVVA. Použite tento spojovací kábel na 

spojenie vašich prístupových komponentov Xesar s tabletom Xesar. 

Špeciálny spojovací kábel môžete rozpoznať na logu EVVA, ktoré sa nachádza na 

konektore USB. Každý prístupový komponent Xesar disponuje zabudovaným 

konektorovým rozhraním na synchronizáciu so softvérom Xesar.  

Konektorové rozhranie prístupových komponentov Xesar sa nachádza na prednej 

strane za logom EVVA. (Pozri kapitolu 2.1 prístupové komponenty Xesar).  
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Pravidelne synchronizujte dáta vašich prístupových komponentov Xesar.  

V pamäti udalostí každého prístupového komponentu Xesar môže byť uložených až 

1000 udalostí. Ak je pamäť udalostí plná, začnú sa najstaršie udalosti prepisovať 

novými. 

Pravidelnou synchronizáciou zabránite, aby sa prepísali protokolované udalosti. 

 

Vykonávajte synchronizáciu vašich prístupových komponentov Xesar 

minimálne raz za rok, aby čas na prístupových komponentov Xesar zostal 

zosynchronizovaný. 

 

Ak používate online komponenty, potom sa dáta udržujú v aktuálnom stave 

prostredníctvom XVN.  

 

Tablet Xesar nesmiete používať na núdzové napájanie prístupových 

komponentov Xesar napájaných batériou. 

 

Na ochranu konektorového rozhrania pred prachom a vlhkosťou krytku po 

použití znovu zavrite! 

 

Na otvorenie krytky konektora nepoužívajte NIJAKÉ špicaté predmety. 

Informácie o ďalších špecifikáciách nájdete v príslušnom dátovom hárku. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 Funkčný princíp 

Pri každej synchronizácii tabletu Xesar so softvérom Xesar sa všetky údržbové úlohy 

a iné úlohy pre príslušný prístupový komponent Xesar načítavajú a protokolujú na 

programovací prístroj.  

Spojte tablet Xesar s prístupovým komponentom Xesar. Výmena dát sa vykoná 

pomocou aplikácie na tablete Xesar (aplikácia). 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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 Aplikácia pre tablet Xesar 

Aplikácia pre tablet Xesar je už predinštalovaná na tablete Xesar. 

Pomocou aplikácie na tablete Xesar môžete vykonávať nasledujúce akcie: 

• „Inicializovanie“ prístupových komponentov  

(Inicializácia pri uvedení do prevádzky) 

• Synchronizácia zmenených parametrov dverí pri prístupových komponentoch Xesar 

• Prenesenie čiernej listiny na prístupové komponenty Xesar 

• Dopytovanie stavu batérie (aj pri cudzích systémoch) 

• Dopytovanie verzie firmvéru (aj pri cudzích systémoch) 

• Vykonanie aktualizácie firmvéru 

Prístupové komponenty Xesar sa v režime na batériu počas aktualizácie firmvéru 

zásobujú energiou prostredníctvom tabletu Xesar. 

• Prenos udalostí z prístupových komponentov Xesar na tablet Xesar 

• Resetovanie prístupových komponentov Xesar do režimu stavby 

• Čas na prístupových komponentoch Xesar sa pri komunikácii s tabletom Xesar 

automaticky synchronizuje. 
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2.6 Núdzový zdroj prúdu Xesar 

Núdzový zdroj prúdu napája v prípade potreby prúdom prístupové komponenty 

Xesar. Takto môžete ovládať prístupové komponenty Xesar aj pri prázdnych 

batériách. 

 

Na otvorenie vašich prístupových komponentov Xesar zásobovaných 

núdzovým prúdom potrebujete identifikačné médium s oprávnením 

„MasterKey“, pretože pri príliš dlhom prerušení dodávky elektrického prúdu 

dochádza k strate denného času. V takomto prípade už nedokážu 

identifikačné média so štandardným oprávnením otvoriť prístupové 

komponenty Xesar. 

 

Obrázok 13: Núdzový zdroj prúdu (ilustračná fotografia) 

 Pripojte spojovací kábel zdroja núdzového zásobovania prúdom na konektorové 

rozhranie príslušného prístupového komponentu Xesar.  

Zapnite zdroj núdzového zásobovania prúdom. 

Ďalšie interakcia na núdzovom zdroji prúdu samotnom nie je potrebná. Na obsluhu 

prístupového komponentu Xesar je potrebné médium s platným oprávnením Master 

Key.  

 Po otvorení pri núdzovom prúde okamžite vymeňte batériu na prístupovom 

komponente Xesar. 

Aktualizujte prístupové komponenty Xesar pomocou tabletu Xesar. Takto sa znovu 

umožní prístup pomocou všetkých oprávnených identifikačných médií. 

 

Konektorové rozhranie zabudované v prístupovom komponente sa v súvislosti 

s núdzovým zdrojom prúdu používa len na núdzové zásobovanie prúdom.  

 

Núdzový zdroj prúdu je k dispozícii voliteľne. 

 Kód výrobku: E.ZU.NG.V1 
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2.7 Administrátorská karta 

Administrátorská karta je dotyková, elektronická čipová karta v štandardnom 

formáte. Administrátorská karta umožňuje prístup do softvéru Xesar a jednoznačne 

identifikuje systém. 

 

Obrázok 1414: Administrátorská karta (ilustračná fotografia) 

Na administrátorskej karte sa ukladajú KeyCredits získané na zmeny oprávnení. 

(Neplatí to však pre KeyCredits Xesar Lifetime.) 

Systémové zmeny alebo nabitie KeyCredits je možné len vtedy, ak sa v editore 

nachádza platná administrátorská karta. Administrátorská karta je potrebná iba na 

licenčné operácie. 

 

Administrátorská karta je neprenosná a preto sa nemôže používať pre iné 

systémy. 

Pri strate alebo chybe sa administrátorská karta môže vymeniť. 
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2.8 Identifikačné médiá Xesar 

Identifikačné médiá Xesar (karty, kľúče, kombinované kľúče) slúžia na otváranie, 

resp. na prenos bezpečnostných údajov špecifických pre systém medzi prístupovými 

komponentmi Xesar a administrátorským softvérom cez virtuálnu sieť XVN (Virtuálna 

sieť Xesar). 

 

Obrázok 1515: Identifikačné médiá prehľad 

Identifikačné médiá sú bezdotykové RFID1čipy, založené na MIFARE2DESFire EV1 s 

celkovou veľkosťou pamäte 4 kB. 

• Identifikačnými médiami sa otvárajú prístupové komponenty Xesar.  

(Systém sa na tento účel nesmie nachádzať v režime Stavba. V režime Stavba 

prístupové komponenty Xesar ešte neboli elektronicky priradené žiadnemu 

systému. Každý prístupový komponent sa pri expedícii nachádza v režime Stavba.) 

• Pomocou editora sa programujú identifikačné médiá. 

Položte za týmto účelom identifikačné médium na editor v prevádzke a vykonajte 

príslušné kroky v softvéri Xesar. 

 

Na editor prikladajte vždy iba jedno identifikačné médium. Takto 

zabránite chybnému zápisu do identifikačných médií. 

Uchovávajte editor mimo dosahu kovových predmetov, aby sa 

nezhoršila kvalita čítania. 

Informácie o ďalších špecifikáciách nájdete v dátovom hárku. 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

 
1 RFID – radio-frequency identification 
2 MIFARE – Mikron Fare Collection System (bezkontaktná technológia čipových kariet) 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
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Počet oprávnení na každé identifikačné médium  max.  96 oblastí dverí. 

(nezávisle do počtu miesta inštalácie 

patriacich k oblasti) 

Dodatočne  32 miest inštalácie 

2.9 Karta Construction-Card 

Karta Construction-Card je médium pre stavby, ktoré dokáže otvárať prístupové 

komponenty Xesar v režime Stavba. (V režime Stavba prístupové komponenty Xesar 

ešte neboli elektronicky priradené žiadnemu systému. Každý prístupový komponent 

sa pri expedícii nachádza v režime Stavba.)  

Okrem toho je pomocou Construction Card možné manuálne trvalé povolenie (pozri 

kapitolu 7.6Časové profily). 

 

Obrázok 16: Karta Construction-Card (ilustračná fotografia) 

Construction Card je bezdotyková čipová karta vybavená RFID čipom, ktorý je 

založený na MIFARE DESFire EV1. 

 

Systém môžete v režime Stavba ovládať každou Construction Card. Preto čo 

najskôr inicializujte vaše prístupové komponenty Xesar. 

 

Pre efektívne uvedenie systému do prevádzky vytvorte najskôr profily 

oprávnení, ako aj príslušné oblasti a časové profily. Potom ich nakonfigurujte 

súčasne s iniciovaním prístupových komponentov Xesar. (Pozri kapitolu 

7Uvedenie softvéru Xesar do prevádzky.) 
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3 Systémové požiadavky 

Xesar sa môže prevádzkovať tak ako systém pre jedného používateľa, ako aj systém 

s viacerými používateľmi. V režime jedného používateľa spravuje systém Xesar jedna 

osoba prostredníctvom jedného PC. V systéme viacerých používateľov je viacero 

zákazníkov spojených so serverom a môžu vykonávať súčasne rôzne úlohy (napr. 

príjem, údržba). 

V ďalšom texte budete mať informáciu o systémových požiadavkách pre systém 

Xesar 3.0 

3.1 Systém Xesar 3.0 pre jedného používateľa 

Odporúčame vám nepoužívať systém pre jedného používateľa, ak si želáte non-stop 

prevádzku alebo použitie online komponentov, ako napr. online nástennej čítačky 

Xesar. Ak PC pre jedného používateľa nie je v prevádzke, potom je nástenná čítačka 

Xesar v režime offline a identifikačné médiá sa neaktualizujú. 

 
Obrázok 17: Prehľad systému pre jedného používateľa 
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 Systémové požiadavky systém pre jedného 
používateľa 

 Minimálne systémové požiadavky 

Procesor 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 

Internet Priamy prístup na internet bez proxy na aktivovanie kreditov 

KeyCredit a licencií;  prístup k autentickej a nemanipulovanej 

dodávke softvéru zaistenej zo strany EVVA 

Sieť (LAN, WLAN) Lokálna LAN s nízkou latenciou (ping<10ms, roundtrip <30ms);  

WLAN na synchronizáciu s tabletom Xesar a na prístup k 

poskytovaným službám 

 WLAN (Wireless): IEEE.802.11 g, n 

Protokoly IPv4 

HTTP/HTTPS (s TLS) 

Softvér 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) 

Prípojka 1 × USB Host 2.0 

Operačný systém Windows 10 Pro  

64-bitový - verzia 1511 (build 10586)) alebo vyšší 

Klientsko-serverový 

systém 

kompatibilný s HTML5/CSS3,  

s aktivovaným Javascript 

Periférne zariadenia 1 x editor EVVA s podporou pre bezkontaktné RFID karty (Mifare 

Desfire EV1; ISO 14443) a so slotom pre administrátorskú kartu 

 Klávesnica a myš 

Monitor Rozlíšenie obrazovky 1024x768,  

odporúčané: 1920x1080 
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 Poskytované služby na internete 

Služba URL: Port Adresy portov 

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

https://sfw.evva.com/ 

https://sfw.evva.com:4443 

Pevné 

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

Katalóg služieb: 

Komunikácia online nástenná čítačka Xesar – server (backend) 
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Obslužný 

program 

online 

komponentov 

LAN/WLAN 9081  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 Xesar na virtuálnom počítači 

• Prevádzka Manažéra inštalácie Xesar na iných operačných systémoch Windows 

• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3 

https://sfw.evva.com/
https://sfw.evva.com/
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3.2  Xesar 3.0 - server s viacerými používateľmi 

Systém s viacerými používateľmi pozostáva zo servera, jedného 

administrátorského PC s editorom a administrátorskou kartou , ako aj 

eventuálne ďalších  klientských PC s alebo 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.  

 

Pre riešenie s viacerými používateľmi je predpokladom prevádzka servera v 

režime 24/7! 

Nasledujúci prehľad ukazuje rozličné spôsoby použitia. 

 

Obrázok 18: Prehľad systému pre viacerých používateľov 
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 Systémové požiadavky – Server 

 Minimálne systémové požiadavky 

Procesor 
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) 

Internet 

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 

Sieť (LAN, WLAN) 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 

Softvér 
Docker Engine 1.12.0+ s podporou pre API 1.24 (inštalujú sa v 

priebehu inštalácie Dockera) 

Katalóg služieb pozri kapitolu 3.4 Serverová komunikácia: 

• Server – administrátorské PC 

• Server – klientské PC 

• Server – online nástenná čítačka 
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 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 

DSM3 Linux 6.1 

6.2 

Nie 

Photon OS4 Linux 2.0 Áno 

 

 

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. 

 
3 Operačný systém pre Synology NAS; verifikácia sa uskutočňuje na DS916+  

4 Kontajnerovo optimalizovaný operačný systém VMware odporúčaný pre VMware vSphere ESXi  6.x 
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 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 a neustáleho vývoja na 

IT trhu nemôže EVVA vopred otestovať kompatibilitu všetkých variantov. 

V prípade potreby vyžiadajte aktuálny zoznam kompatibility u vášho partnera 

EVVA alebo v od technických kancelárií EVVA. 

Ak sa má používať operačný systém, ktorý nebol otestovaný zo strany EVVA,  

konzultujte to, prosím, predtým s príslušnou technickou kanceláriou EVVA. 
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 Systémové požiadavky – administrátorské PC  
s editorom a administrátorskou kartou 

Na prevádzku Manažéra inštalácie Xesar (softvér na administráciu systému) musia 

byť splnené nasledujúce minimálne požiadavky: 

 
Minimálne systémové požiadavky 

Procesor 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 Xesar a 

Manažér periférie Xesar) 

Pamäť na pevnom disku ≥ 5 GB 

Internet 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 

Sieť (LAN, WLAN) Lokálna LAN na prístup k službám poskytovaným zo strany servera 

Xesar 3.0 

Softvér Docker Client s podporou pre API 1.24, Docker Compose 1.10.0+ 

(inštalujú sa v priebehu inštalácie Dockera na administrátorskom 

PC) 

Prípojka 1 × USB Host 2.0 

Operačný systém Windows 10 Pro 64-bitový (verzia 1511 (build 10586)) alebo vyšší 

Klientsko-serverový 

systém 

kompatibilný s HTML5/CSS3,  

s aktivovaným Javascript 

Periférne zariadenia 1 x editor EVVA s podporou pre bezkontaktné RFID karty (Mifare 

Desfire EV1; ISO 14443) a so slotom pre administrátorskú kartu 

 Klávesnica a myš 

 Monitor:  

Rozlíšenie obrazovky 1024x768,  

odporúčané: 1920x1080 

Katalóg služieb pozri kapitolu 3.4 Serverová komunikácia: 

• Administrátorské PC - server 
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 PC operačné systémy:  

OS Verzia Prehliadač 

Verifikova

né 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 Xesar na virtuálnom počítači na serveri 

(administrátorská karta sa spája cez klientské PC) 

• Prevádzka Manažéra inštalácie Xesar na iných operačných systémoch Windows, 

ako Windows 7, 8.x, Server 2012 R2 a Server 2016 Datacenter 

• Prevádzka Manažéra periférie Xesar na iných operačných systémoch Windows, ako 

Windows Server 2012 R2 a Server 2016 Datacenter 

• Prevádzka Manažéra periférie Xesar na iných operačných systémoch (iba na 

požiadanie) 

• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3 
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 Systémové požiadavky – klientské PC 
s editorom bez administrátorskej karty 

Na prevádzku klientského PC s editorom v systéme s viacerými používateľmi musia 

byť splnené nasledujúce minimálne požiadavky: 

 
Minimálne systémové požiadavky 

Procesor 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 Xesar, 

1 – 2 GB pre podporovaný prehliadač) 

Pamäť na pevnom disku ≥ 2 GB 

Sieť (LAN, WLAN) Lokálna LAN na prístup k službám poskytovaným zo strany servera 

Xesar 3.0 

Prípojka 1 × USB Host 2.0 

Prehliadač kompatibilný s HTML5/CSS3,  

s aktivovaným Javascript 

Periférne zariadenia 1 x editor EVVA s podporou pre bezkontaktné RFID karty (Mifare 

Desfire EV1; ISO 14443)  

 Klávesnica a myš 

Monitor Rozlíšenie obrazovky 1024x768,  

odporúčané: 1920x1080 

Katalóg služieb Server a pracoviská v systéme s viacerými používateľmi 

Pozri prílohu: 3.5 

• Klientské PC - server 
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 Operačné systémy:  

OS Verzia Prehliadač 

Verifikova

né zo 

strany 

EVVA 

Editor 

EVVA 

Windows 7 Pro 64-

bitový 

Firefox od verzie 47 

Chrome od verzie 48 

Internet Explorer od 

11 

Áno Áno 

Windows 8.1 Pro, 64-

bitový 

Áno Áno 

Windows 10 Pro, 64-

bitový 

Áno Áno 

Môžu sa potenciálne realizovať tieto riešenia (prosím, konzultujte s Technickými 

kanceláriami EVVA): 

• Prevádzka Manažéra periférie Xesar na iných operačných systémoch Windows, ako 

Windows Server 2012 R2 a Server 2016 Datacenter 

• Prevádzka Manažéra periférie Xesar na iných operačných systémoch (iba na 

požiadanie) 

• Použitie iných prehliadačov kompatibilných s HTML5/CSS3 
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 Systémové požiadavky klientské PC  
bez editora (PC/tablet/smartfón) 

Na prevádzku klientského PC bez editora v systéme s viacerými používateľmi musia 

byť splnené tieto minimálne požiadavky: 

 
Minimálne systémové požiadavky 

Procesor 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 

Sieť (LAN, WLAN) Lokálna LAN na prístup k webovým službám poskytovaným zo 

strany servera Xesar 3.0 

Klientsko-serverový 

systém 

kompatibilný s HTML5/CSS3,  

s aktivovaným Javascript 

 Klávesnica a myš 

Monitor Rozlíšenie obrazovky 1024x768,  

odporúčané: 1920x1080 

Katalóg služieb Server a pracoviská v systéme s viacerými používateľmi 

Pozri prílohu: 3.5 
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 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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 Systémové požiadavky – sieť 
(Lokálna sieť a internet) 

Na prevádzku klientského PC bez editora v systéme s viacerými používateľmi musia 

byť splnené tieto minimálne požiadavky: 

 
Minimálne systémové požiadavky 

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) 

 Poskytované služby na internete 

Služba URL: Port 
Port 

konfigurovateľný 

Trusted 

Registry 

https://sfw.evva.com:443https://sfw.evva.com/ 

https://sfw.evva.com:4443https://sfw.evva.com:4443/ 

Nie 

Licenčn

ý servis 

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

https://sfw.evva.com/
https://sfw.evva.com:4443/
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 Služby poskytované v lokálnej sieti 

Služba URL: Port Čo 
Port 

konfigurovateľný 

Docker Engine tcp://<IP 

Installation>:2376tcp://%3cIP 

Installation%3e: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 

3.3 Príloha: 

 Distribučný pohľad 

 

Obrázok  19 :19 Distribučný pohľad 

tcp://%3cIP%20Installation%3e:2376/
tcp://%3cIP%20Installation%3e:2376/
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3.4 Katalóg služieb: Serverová komunikácia 
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1;2 Secure Shell 

(SSH) 

LAN/WLAN 22 Konfigurova

teľné 

SSH Án

o 

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 

HTTPS Án

o 

Nastavenie 

kontajnerov a 

zväzkov 

Docker Client Docker 

Engine 

(Docker, 

OS) 

1;2 Message 

Broker 

LAN/WLAN 1883 Konfigurova

teľné 

MQTTS Án

o 

Asynchrónne 

rozhranie systému 

Xesar 

Manažér 

inštalácie 

Message 

Broker 

1;2 Služba na 

správu 

bezpečnostnýc

h informácií 

LAN/WLAN 8200 Konfigurova

teľné 

HTTPS Án

o 

Úložisko pre 

bezpečnostné 

informácie, heslá, 

kľúče 

Manažér 

inštalácie, 

správa 

inštalácie 

Vault 

3 Docker 

Trusted 

Registry 

sfw.evva.com 

WAN 443, 

4443 

443; 4443 HTTPS Án

o 

Poskytnutie 

podpísaných Docker 

Images a kontrola 

podpisu 

Docker Client, 

Docker Engine 

Verejná 

Docker 

Trusted 

Registry 

(dodávka 

Container 

Image) 

4 Licenčný 

servis 

license.evva.c

om 

WAN 8072 8072 HTTPS Án

o 

Registrácia 

inštalácie/administr

átorskej karty a 

načítanie kódov Key 

Credit 

Manažér 

inštalácie 

Xesar 

Licenčný 

servis 

5 Terminál 

administrátors

kej karty 

USB Pevn

é 

 _ ISO 

14443 

_ Čítanie 

identifikačných 

médií a zapisovanie 

na ne 

Správa 

inštalácie 

prostredníctvo

m Manažéra 

periférie (iba 

proxy) 

Editor 

6 Frontendová 

webová služba 

správy 

inštalácie 

LAN/WLAN 8080 Konfigurova

teľné 

HTTPS Án

o 

Webová služba a 

dodávka webovej 

aplikácie pre 

prehliadač 

Klientsko-

serverový 

systém 

 

7 Obslužný 

program 

online 

komponentov 

LAN/WLAN 9081 Konfigurova

teľné 

NWP Án

o 

Komunikácia so 

softvérom Xesar 

Online 

nástenná 

čítačka Xesar 

Obslužný 

program 

online 

komponento

v 
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 Využitie 

Administrátorské PC s Manažérom inštalácie Xesar:  

1: Spustenie systémov 

2: Zastavenie systémov 

3 Aktualizácia systémov 

4: Licenčná služba (dobitie kreditov KeyCredit) 

5: s editorom pre administrátorskú kartu  

Klientské PC:  

5: Editor pre identifikačné médiá 

6: Komunikácia prehliadača klientského PC  

Online nástenná čítačka:  

7: Komunikácia online nástennej čítačky 

 Server a pracoviská v systéme s viacerými používateľmi 

3.5 Katalóg služieb:  
Komunikácia klientské PC - server (backend) 
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Frontendová 

webová služba 

správy inštalácie 

LAN/WLAN 8080 konfigurovat

eľné 

HTTP Án

o 

Webová služba a 

dodávka webovej 

aplikácie pre 

prehliadač 

Klientsko-

serverový 

systém 

Message Broker* LAN/WLAN 1883 konfigurovat

eľné 

MQTT Án

o 

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 
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 Katalóg služieb: Zapojenie online nástennej čítačky Xesar 

do systému Xesar-3  

3.6 Komunikácia online nástenná čítačka – server 
(backend) 
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Obslužný 

program 

online 

komponento

v 

LAN/

WLAN 

9081 konfigurovat

eľné 

NWP Án

o 

Komunikácia so 

softvérom Xesar 

Online 

nástenná 

čítačka Xesar 

Obslužný 

program 

online 

komponentov 
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4 Inštalácia systému 

Modernizácia a aktualizácie 

4.1 Modernizácie z Xesar 2.2 na Xesar 3.0 

Pri modernizácii z Xesar 2.2. na Xesar 3.0 musíte zobrať do úvahy nasledujúce 

opatrenia, resp. dôsledky: 

 

Softvér Xesar 

Operačný systém PC: Windows 10 Pro 

 

Tablet Xesar 

Podmienkou je WLAN 

 

Prístupové komponenty Xesar 

Po inštalácii sa musia prístupové komponenty 

Xesar aktualizovať s novým firmvérom. 

 

Nástenná čítačka Xesar 

Postup pri zostave „Riadiaca jednotka a dve 

nástenné čítačky Xesar“: 

 Demontujte nástenné čítačky Xesar zo systému 

a prepnite do režimu Stavba 

 Po inštalácii Xesar 3.0 zapojte do systému 

nástenné čítačky Xesar. 

 

Administrátorská karta 

Ako administrátorskú kartu musíte použiť kartu 

X2.2. 
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Identifikačné médiá 

Nie sú nutné nijaké zmeny 

 

Kredity KeyCredit 

Zostatok kusových kreditov KeyCredit sa preberie. 

KeyCredit Unlimited prepadnú. 

 Kompatibilita modernizácie Xesar 

 

Modernizácia na Xesar 3.0 je možná len od systémov Xesar 2.2. vyššie. 

Platí pre firmvér a softvér. 

Pož. / 

Skut. 
X1.0 X1.1 X2.0 X2.1 X2.2 X3.0 

X1.0             

X1.1 ⚫           

X2.0   ⚫         

X2.1   ⚫ ⚫       

X2.2   ⚫ ⚫ ⚫     

X3.0         ⚫   

So Xesar 3.0 sa podporujú tieto tablety Xesar: 

• Tablet Xesar V3 (EVVA – Ares F716XM) 

• Tablet Xesar V2 (Acer Iconia One 7 (B1-770 a B-730HD) 
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 Návod na modernizáciu Xesar 2.2 na Xesar 3.0 

Na modernizáciu Xesar 2.2 na Xesar 3.0 dodržte nasledujúce body 

• Dáta protokolov o udalostiach sa nedajú prevziať, resp. importovať z Xesar 2.2 do 

Xesar 3.0. 

Skopírujte náhľad protokolov o udalostiach na Xesar 2.2 pred modernizáciou 

systému na Xesar 3.0. 

• Na účely importu údajov z Xesar 2.2 musí osobný firewall zásadne dovoľovať 

integráciu, resp. nesmie blokovať potrebné porty. 

• Na vašom tablete Xesar musíte odinštalovať existujúcu aplikáciu Xesar ( pozri 

kapitolu 5.7 Manuálna deinštalácia a inštalácia aplikácie Xesar). 

• Aktuálny firmvér prístupových komponentov Xesar pre Xesar 3.0 sa s tabletom 

Xesar a aktuálnou aplikáciou Xesar prenáša na komponenty.  

• Už prítomné identifikačné médiá sa môžu používať ďalej. Na tento účel sa musia 

aktualizovať na editore alebo online nástennej čítačke Xesar.  

• Pred importom systému Xesar 2.2 do systému Xesar 3.0 musí byť aktivovaná 

„Jednotka C“ pre Docker. 

• Systém Xesar 2.2.x sa smie importovať a prevádzkovať iba v rovnakom časovom 

pásme. 

• Existujúca administrátorská karta vášho systému Xesar 2.2 sa používa ďalej. 

• Kusové kredity KeyCredit sa môžu používať ďalej. 

• KeyCredit Unlimited sa pri Xesar 3.0 nedajú používať ďalej a prepadávajú!  

 

Použite KeyCredit Xesar Lifetime na neobmedzené 

používanie s iba jednorazovým zaplatením! 

• Licencia Xesar Lifetime sa smie aktivovať až po aktualizácii na Xesar 3.0. 

NEAKTIVOVAŤ licenciu v Xesar 2.2(teda nie pred exportom/importom do Xesar 

3.0!) 

• Dve nástenné čítačky Xesar s jednou riadiacou jednotkou CU:  

Keď vo vašom systéme so Xesar 2.2 používate zostavu „Dve nástenné čítačky s 

jednou riadiacou jednotkou,“ potom sa tieto nástenné čítačky pred modernizáciou 

na Xesar 3.0 musia vymontovať zo systému a uviesť do režimu Stavba. Po 

modernizácii na Xesar 3.0 znova namontujte obe nástenné čítačky Xesar do 

systému.  
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• Ak sa systém so Xesar 2.2 s profilom oprávnenia „Hasiči“ importuje do Xesar 

3.0, môže sa stať, že sa v Xesar 3.0 sa vytvára ďalší profil oprávnení Hasiči. V 

tomto prípade sa jeden pohotovostný profil musí manuálne odstrániť.  

• Po importovaní systému Xesar 2.2 do Xesar 3.0 sa komponenty EVVA už viac 

nemôžu synchronizovať so systémom Xesar 2.2.  

Po úspešnom importe sa smie ďalej pracovať už iba so Xesar 3.0. 

Na modernizáciu Xesar 2.2 na Xesar 3.0 postupujte nasledovne: 

 Zastrčte administrátorskú kartu do slotu editora. 

 Načítajte údaje z vášho systému Xesar 2.2 (pozri kapitolu 7.1 Manažér inštalácie 

Xesar -  Načítanie administrátorskej karty) 

 Zvoľte „Pridanie nového systému“ a importujte váš databázový súbor Xesar 2.2. 

 

Ak potrebujete pomoc alebo ďalšie informácie, obráťte sa na vášho partnera 

EVVA alebo na technickú kanceláriu EVVA. 

4.2 Príprava PC  
na inštaláciu Xesar 3.0 

Pred začiatkom inštalácie Xesar 3.0 sa musí na PC systému (s Windows 10 Pro) 

nainštalovať Docker a ovládač pre editor.  

 Inštalácia Dockera 

Docker je open-source softvér na izolovanie aplikácií s kontajnerovou virtualizáciou. 

Najskôr sa musí nainštalovať Docker do vášho PC. 

 

 Docker CE pre Windows sa môže inštalovať iba na PC s Windows 10 Pro od 

verzie 1511 (build 10586).  

Ak ste nenainštalovali potrebnú verziu Windows 10 Pro Version, potom 

vykonajte aktualizáciu Windows 10 Pro. 
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 Stiahnutie Dockera 

 

Aktuálne otestovaná a schválená verzia Dockera je  Docker Community 

Edition 18.06.1-ce-win73 2018-08-29. 

Na novšie verzie sa, prosím, spýtajte pred inštaláciou u vašej Technickej 

kancelárie EVVA.  

Pri novej inštalácii Dockera (odinštalovanie Dockera a potom jeho opätovné 

nainštalovanie) sa všetky dáta systému stratia.  

Preto sa pred odinštalovaním Dockera musia zálohovať všetky kontajnery. 

Toto sa môže vykonať od verzie Xesar 3.0 SP1 pomocou funkcie manuálnej 

alebo automatickej zálohy v Manažérovi inštalácie Xesar. 

Pred aktualizáciou Dockera  sa systém Xesar musí zastaviť v Manažérovi 

inštalácie Xesar. 

Po importe systému so Xesar 2.2 sa musia aktualizovať identifikačné médiá. 

 Stiahnite si Docker do vášho počítača 

 https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/ 

Verzia Docker 

 IInštalácia Dockera 

Po stiahnutí sa automaticky otvára inštalátor. 

 1. Krok 

Stiahnutie Dockera. 

 

Obrázok 20: Inštalácia Dockera 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/release-notes/


 

 

Xesar 3.0 | V 3.0.216  64 / 217 

Ak sa zobrazuje varovné hlásenie Windows, kliknite na „Áno“. 

 

Obrázok 21:  Inštalácia Dockera - bezpečnostné upozornenie 

 2. Krok:  

Spustenie Dockera 

o Na paneli úloh Windows sa automaticky otvára stavové hlásenie Docker is 

starting…. 

o Ak tomu tak nie je, potom dvojkliknutím kliknite na odkaz Docker for 

Windows na vašej pracovnej ploche. 

 

Štart môže trvať niekoľko minút 

 

Obrázok 22: Spustenie Dockera 

 

Obrázok  23:  Docker - napredovanie spustenia 
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 3. Krok:  

Docker is now up and running! 

Keď bol Docker spustený, otvára sa stavové okno s hlásenímDocker is now up 

and running! 

Stavové okno sa zatvára automaticky. 

Kliknite pravým tlačidlom myši na symbol Dockera, aby ste otvorili nastavenia. 

 

Obrázok 24:  Docker - čas stavového okna 

 4. Krok:  

Kliknite na Settings 

 

Obrázok 25:  Docker - čas stavového okna 
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 5. Krok:  

Skontrolujte nastavenia: Nastavenia pre ,  a  sa NESMÚ nastaviť: 

 Start Docker when you log in 

 Automatically check for updates 

 Send usage statistics  

Ukončite nastavenia Dockera  x. 

 

Obrázok 26: Výber nastavení Dockera (Settings) 

 

Na použitie Dockera musí PC podporovať virtualizáciu 

Hyper-V. 

Virtualizácia Hyper-V  musí byť aktivovaná! 

Certifikáty pre spojenia medzi kontajnermi / službami sú platné jeden rok. Ak sa 

niektorý systém nadpriemerne dlhý čas (> 1 rok) nespustí cez Manažéra inštalácie 

Xesar, platnosť certifikátov vyprší. Kvôli tomu môže dôjsť k chybným funkciám a 

chybovým hláseniam v softvéri Xesar.  

Spustite Manažéra inštalácie Xesar, aby sa certifikáty pri prvom spustení obnovili. 

(Stav sa po niekoľkých minútach sám od seba regeneruje.) 

Docker je teraz nainštalovaný vo vašom PC!  

Nainštalujte v ďalšom kroku ovládač pre editor! 

 

Ak nie je aktivované Hyper-V, zadajte do príkazového riadku 

„súčasti systému Windows“. 

Kliknite na Zapnúť alebo vypnúť súčasti systému Windows. 
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Pri novej inštalácii Dockera (odinštalovanie Dockera a potom jeho opätovné 

nainštalovanie) sa všetky dáta systému stratia. 

Zálohujte si všetky dáta systému pred odinštalovaním Dockera.  

(Pozri 6 kapitolu Zálohovanie dát systému Xesar v Manažérovi inštalácie 

Xesar. 

 

Obrázok27: Windows Features 

 Scrolujte nadol až po Hyper-V a aktivujte ho.  

Kliknite následne na „OK“. 

 

Obrázok 28: Windows Features 
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 Inštalácia ovládača pre editor 

 

Na prevádzku editora Xesar (HID Omnikey 5421) na PC je potrebná 

inštalácia hardvérového ovládača HID.  

Ak už máte verziu editora HID Omnikey 5422, inštalácia ovládača nie je 

potrebná. (V tomto prípade pokračujte hneď kapitolou 5 Xesar 3.0 

programy.) 

Na inštaláciu ovládača editora môžete použiť nasledujúce alternatívne postupy: 

• Automatické vyhľadanie ovládača prostredníctvom systému Windows 

• Manuálne vyhľadanie ovládača priamo na domovskej stránke výrobcu 

 Automatické vyhľadanie ovládača prostredníctvom 

systému Windows 

Na inštaláciu ovládača editora použite, prosím, Správcu zariadení systému Windows. 

 1. Krok: 

Zastrčte váš editor bez administrátorskej karty do USB prípojky vášho PC! 

 2. Krok: 

Otvorte „Správcu zariadení“ cez vyhľadávací panel Windows. 

  

Obrázok 29: Správca zariadení Windows 
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 3. Krok:  

 Prehľadávajte zoznam podľa Čítačka Smartcard  (príp. „Reader“).   

Otvorte tento záznam kliknutím myši a vyberte položku, ktorá začína s 

Microsoft….  

 Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Microsoft…  a zvoľte Aktualizovať 

ovládač. 

 

Obrázok 30: Aktualizovanie ovládača Microsoft 

 4. Krok: 

Potrvrďte hlásenie Automaticky vyhľadávať aktualizovaný softvér ovládača. 

 

Obrázok 31: Vyhľadanie ovládača 

 5. Krok:  

Ovládač sa teraz automaticky sťahuje a inštaluje! 

 

Obrázok 32: Editor – Automatická inštalácia ovládača 
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 6. Krok:  

Ovládač bol nainštalovaný. Kliknite na Zatvoriť. 

 

Obrázok 33: Editor – Úspešná inštalácia ovládača 

V Správcovi zariadení je teraz uvedená použitá čítačka Omnikey 5x21.  

 

Obrázok 34: Zobrazenie editora v Správcovi zariadení 

Inštalácia ovládača pre editor je týmto ukončená. Ako ďalší krok pokračujte kapitolou 

5 Xesar 3.0 programy 

 Manuálne vyhľadanie ovládača  
na domovskej stránke výrobcu 

Ako alternatíva k automatickému vyhľadávaniu máte možnosť stiahnuť si správny 

ovládač priamo zo stránky výrobcu HID Global. 

 1. Krok: 

Skontrolujte modelový typ vášho editora Omnikey (na zadnej strane zariadenia, 

napr. HID OMNIKEY 5421) a zastrčte editor do vášho PC. 
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 2. Krok: 

Spustite vo vašom prehliadači na webovej stránke HID Global webovú stránku s 

prehliadačmi: 

 https://www.hidglobal.de/drivers 

 https://www.hidglobal.de/drivers 

 

Obrázok 35: Vyhľadávanie ovládačov (produkt) v HID Global 

 3.krok: 

Vyberte si váš model (z. B. HID OMNIKEY 5421) 

 

Obrázok 36: Vyhľadávanie ovládačov (model) v HID Global 

 4.krok: 

Zvoľte si váš operačný systém Windows 10-64 Bit. 

 

Obrázok37: Vyhľadávanie ovládačov (operačný systém) v HID Global 

https://www.hidglobal.de/drivers
https://www.hidglobal.de/drivers
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Vo výbere sa vám zobrazia všetky možné modely. 

 5. Krok: 

Scrolujte k ovládaču s označením „SELF-EXTRACTING ARCHIVE“ pre Windows 10-

64 Bit a stlačte na Download. 

 

Obrázok 38: Vyhľadávanie ovládačov (operačný systém) v HID Global 

Akceptujte hlásenie „Download EULA“ (End User License Agreement), ak sa vám 

vyznačí. Sťahovanie začne. 

 

Súbor môžete v prehliadači otvoriť (pomocou „Vykonať“) a spustiť 

inštalačný proces - v takomto prípade choďte ďalej na 7. Krok: 

 6. Krok: 

Dvojkliknite na stiahnutý súbor. 

 

Obrázok 39: Aplikácia inštalácia ovládača pre editor 
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 7. Krok: 

Akceptujte hlásenie „HID Driver Licence Agreement“ 

 

Obrázok 40: Inštalácia ovládača pre editor 

 8. Krok: 

Otvorí sa okno „Driver extraction“ – kliknite na Extract pre inštaláciu ovládača. 

 

Obrázok 41: Inštalácia ovládača pre editor 

Keď ukončíte tento krok, nainštalovali ste úspešne ovládač HID. 
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5 Xesar 3.0 programy 

Na správu systému Xesar potrebujte softvér Xesar, ako aj nasledujúce programy: 

Manažér inštalácie Xesar 

Manažérom inštalácie Xesar vykonávate nasledujúce úlohy: 

• Spúšťanie a zastavovanie servera  

• Spravovanie administrátorskej karty 

• Aktualizácia softvéru 

• Správa viacerých systémov 

• Využitie kreditov KreyCredit a licencií Keycredit Xesar Lifetime  

Stiahnutie softvéru Xesar (Manažér inštalácie Xesar-) na webovej stránke EVVA (v 

záložke Software und Identmedien). 

 https://www.evva.com/sk-sk/xesar/ 

Manažér periférie Xesar 

Manažér periférie Xesar umožňuje prevádzku editora na klientskom počítači. 

Manažéra periférie na stiahnutie nájdete v softvéri Xesar pod dlaždicou Podpora / 

Aktualizácia. 

Stiahnutie - formulár požiadaviek (pozri obrázok): 

 Download Xesar-Software 

https://www.evva.com/at-de/xesar/
https://www.evva.com/at-de/produkte/elektronische-schliesssysteme-zutrittskontrolle/xesar/xesar-software-download/?no_cache=1
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Obrázok42: Stiahnutie softvéru Xesar 

Na e-mail dostanete dočasný link na stiahnutie.  

 Kliknite na link na stiahnutie a vyberte softvér Xesar.  
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Obrázok 43: Stiahnutie softvéru Xesar 

 Stiahnite vybraný súbor. 

 

Stiahnutie Manažéra inštalácie Xesar môže trvať až 2 minúty. 

5.1 Manažér inštalácie Xesar 

Po stiahnutí nainštalujte Manažéra inštalácie Xesar. Za týmto účelom postupujte 

nasledovne: 

 1. Krok: 

Rozbaľte súbor zip kliknutím pravým tlačidlom na súbor zip. V kontextovom menu 

vyberte Extrahovať všetky (resp. Rozbaliť tu). 

Vytvára sa nový odzipovaný priečinok s rovnakým názvom, ako mal súbor zip. 
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Rozbalenie môže trvať niekoľko minút 

 

Obrázok 44: Manažér inštalácie Xesar súboru zip 

 2. Krok: 

Otvorte adresár (dvojkliknutím) a spustite aplikáciu Installationmanager (súbor 

exe). 

 

Obrázok 45: Aplikácia Manažéra inštalácie Xesar 

 

Súbor s aplikáciou InstallationManager (.exe) sa nesmie 

vymazať alebo presunúť na iné miesto.  

 

Manažér inštalácie Xesar sa nesmie spúšťať zo siete, ale musí 

byť uložený na lokálnej pamäťovej jednotke. 
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Na spustenie Manažéra inštalácie Xesar z pracovnej plochy 

vytvorte prepojenie.  

Ak sa objaví zobrazené varovanie ohľadne inštalácie Manažéra inštalácie Xesar, 

povoľte zmeny vo vašom systéme. Potvrďte hlásenie Áno. 

 

Obrázok 46: Varovné hlásenie Manažéra inštalácie Xesar 

Otvára sa Manažér inštalácie Xesar. 

 

Obrázok 47: Manažér inštalácie Xesar 

 3. Krok: 

Načítanie čítacej jednotky v Manažérovi inštalácie Xesar 

Kliknite na kartu Administrátorská karta .  

Editor dokáže čítať a spracovávať tak dotykové (administrátorská karta), ako aj 

bezkontaktné smartkarty CL Smartcard (všetky identifikačné médiá Xesar). Pre 

Manažéra inštalácie Xesar a na čítanie administrátorskej karty je potrebná iba 

dotyková čítačka. 
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Ak  synchronizácia nefunguje, vyberte  dotykovú čítačku cez rozbaľovacie 

menu  a kliknite na Synchronizovať . 

 

Obrázok 48: Načítanie čítacej jednotky v Manažérovi inštalácie Xesar 

 4. Krok: 

Načítanie administrátorskej karty. 

Zastrčte administrátorskú kartu do slotu editora a kliknite na symbol Načítať . 

Uložte . 

 

Obrázok 49: Načítanie administrátorskej karty 
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Nasledujúci krok platí iba pre modernizácie zo Xesar 2.0 na Xesar 3.0. 

 

 Zastrčte administrátorskú kartu vášho systému Xesar 2.2 do editora. 

Keď sa objaví hlásenie, môžete importovať vaše dáta z Xesar 2.2. 

 

Obrázok 50: Manažér inštalácie Xesar - importovanie administrátorskej karty 

 5. Krok: 

Načítanie najnovšej verzie Xesar. 

Kliknite na kartu Konfigurácia ,  

potvrďte Skontrolovať TLS   a  

kliknite na Synchronizovať . 

Automaticky sa načíta najnovšia verzia a označí sa ako výber. Skontrolujte to v 

rozbaľovacom menu pod Verzia a kliknite na Uložiť . 

 

Obrázok 51: Načítať 
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 6. Krok: 

Pridanie nového systému 

Kliknite na kartu Inštalácie , 

kliknite na symbol Pridať  

 

Obrázok 52: Pridanie nového systému 

 7. Krok: 

Určenie špecifikácie systému 

Vložte názov systému   (sú povolené špeciálne znaky, znak $ je nepovolený) a 

pridajte doplnkový popis. 

Zapísané porty  musia byť v systéme voľné, opcia Local je vybraná ako 

prednastavená. 

Vyberte časové pásmo  z roletového menu. 

 

Časové pásmo sa už nedá meniť dodatočne! 

Vložte názov cesty na zálohovanie vašich dát  a urobte nastavenia pre 

automatické zálohovanie . 
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Kliknite na Potvrdiť  na spustenie inicializačného procesu. 

 

 8. Krok: 

Zaznamenajte si webový port.  

Tieto dáta budete potrebovať neskôr na konfiguráciu tabletu Xesar. 

 

Nasledujúci krok platí iba pre modernizácie zo Xesar 2.0 na Xesar 3.0. 

 

 Import dát z vášho systému Xesar 2.2: 

Vložte názov súboru aesssdb.h2 alebo aesssdb.h2.db do poľa Import 

. 

 

Obrázok 53: Manažéra inštalácie Xesar - import databázy 

 

 

Váš systém Xesar 3.0 bol úspešne nainštalovaný. 

 9. Krok: 

Informácie o inštalácii: Administrátor systému a heslo 

 

Po úspešnej inštalácii systému sa generuje a automaticky otvára 

prehľadový list s informáciami o inštalácii.  
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Vezmite na vedomie heslá pre administrátora systému (admin) a 

systémového administrátora (su).  

Prihláste sa v prihlásení s používateľským menom administrátora systému  

admin a príslušným heslom v časti Prihlásenie (Login). 

 

Obrázok 54: Informácie o inštalácii systému: 

 

Pozor! 

Vytlačte si informácie a uschovajte si výtlačok na bezpečnom 

mieste. 

V prípade straty alebo chyby administrátorskej karty sú totiž informácie na 

tomto hárku s informáciami o inštalácii jedinou možnosťou ako ďalej 

prevádzkovať systém. 

Ani EVVA nemôže obnoviť dáta, ak chýbajú  informácie o inštalácii 

systému! 
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Ak sa informačný hárok s informáciami o inštalácii neotvorí automaticky, 

postupujte nasledovne: 

Kliknite na kartu Konfigurácia , 

kliknite na symbol Exportovať . 

 
Obrázok 55: Exportovať informácie o systéme 

 

 

Tieto informácie sa uložia tiež aj ako súbor pdf na: C:\Users\Xesar\.xesar-

1.0.43\Anlagenname . 

 

Obrázok 56: Informácie o systéme 

 10. Krok:  

Spustenie systému 

Inštalácia je úspešne dokončená, keď sa systém objaví ako položka zoznamu. 

Symbol  znamená, že softvér ešte nebol spustený. 
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Označte riadok zoznamu vášho systému a kliknite následne na symbol Spustiť . 

 

Obrázok 57: Softvér nebol spustený 

Proces spustenia sa zobrazuje v informáciách o pokroku . 

 

Obrázok 58: Systém sa načítava 

Symbol ☺ znamená, že systém bol spustený. 

 

Obrázok 59: Systém beží 
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 11. Krok: 

Dobitie kreditov KeyCredit 

Kliknite na symbol Upraviť  

 

Obrázok 60: Dobitie  a aktivácia kreditov KeyCredit 

Kliknite na symbol Kontajner KeyCredits  

Vložte váš  Kód KeyCredit . (Kód KeyCredit sa nachádza na zadnej strane 

stieracej karty.)  

Kliknite na Potvrdiť . 

 

Obrázok 61: Zadať kód KeyCredit 
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Ak sa načítanie ukončilo úspešne, dostanete z licenčného servera EVVA 

nasledujúce hlásenie: 

 

Obrázok 62: Hlásenia z licenčného servera  EVVA 

 

Predpokladom využitia kreditov KeyCredit je existencia 

internetového spojenia s licenčnou službou EVVA! 

Pri aktivovaní licencie KeyCredit Xesar Lifetime sa objavuje nasledujúce hlásenie: 

 

Obrázok 63: KeyCredit Xesar Lifetime 

  12. Krok: 

Nástenka softvéru Xesar  

Symbol ☺ znamená, že systém bol spustený. 

Kliknite na symbol Šípka  na prechod na panel Xesar.  

Zavrite Manažér inštalácie Xesar . Aplikácia beží ďalej na pozadí. 

 

Symbolom Stop  ukončíte prevádzku systému (servera).  

Na účely spustenia a zastavenia servera musí byť v editore 

zastrčená administrátorská karta! 
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Obrázok 64: Funkcie manažéra inštalácie Xesar 

 13. Krok: 

Načítanie webovej stránky 

 

Varovné upozornenie vášho prehliadača: 

Len čo sa Xesar spustí prostredníctvom šípky z Manažéra 

inštalácie Xesar, objavujú sa varovné upozornenia v použitom 

prehliadači! 

Zobrazenie upozornení závisí od použitého prehliadača. 

Kliknite na podrobnosti  

 

Obrázok 65: Varovné upozornenie prehliadača: 
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 14. Krok: 

Kliknite na Napriek tomu načítať internetovú stránku 

 

Obrázok 66: Varovné upozornenie prehliadača 

 15. Krok: 

Prihlásenie do softvéru Xesar 

Prihláste sa  používateľským menom administrátora a heslom v prihlásení. 

Kliknite na symbol Šípka . 

Príklad: 

Používateľské meno: admin  

Heslo:  FmJeWgKcFA 

 

Obrázok 67: Okno na prihlásenie 
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Obrázok 68: Panel Xesar 

5.2 Výmena administrátorskej karty 

Ak je administrátorská karta chybná alebo sa stratila, môže sa táto nasledujúcim 

spôsobom vymeniť: 

 Zastrčte novú administrátorskú kartu do editora. 

 Vyberte v Manažérovi inštalácie Xesar želaný systém  a kliknite na symbol Kľúč 

.  

 

Obrázok 69: Vymenenie administrátorskej karty 
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 Zvoľte v okne Operácie administrátorskej karty funkciu Vymeniť kartu a zadajte 

inštalačný kľúč, číslo karty a podpis karty. (Dáta sa nachádzajú v informačnom 

hárku s informáciami o inštalácii.) 

 

Obrázok 70: Vymenenie administrátorskej karty 

Po potvrdení sa vygeneruje nový hárok s informáciami o inštalácii. 

Vytlačte si tento hárok s informáciami o inštalácii a bezpečne si ho uchovajte.  

 

Pozor! 

Vytlačte si informácie a uschovajte si výtlačok na 

bezpečnom mieste. 

V prípade straty alebo chyby administrátorskej karty sú totiž 

informácie na tomto hárku s informáciami o inštalácii jedinou 

možnosťou ako ďalej prevádzkovať systém. 

Ani EVVA nemôže obnoviť dáta, ak chýbajú  informácie o 

inštalácii systému! 
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Po výmene administrátorskej karty bezpodmienečne vykonajte manuálnu 

zálohu v Manažérovi inštalácie Xesar. Takto zabránite tomu, že  sa už 

obnovenie nehodí k novej administrátorskej karte. 

5.3 Aktualizácia softvéru Xesar 

Ak je k dispozícii nová verzia softvéru Xesar, potom sa v Manažérovi inštalácie Xesar 

zobrazuje nová verzia softvéru v riadku systému  v stĺpci Aktualizácia . 

 

Aktualizácie sa od verzie 3.0.212 môžu vykonávať aj s ešte otvorenými 

údržbovými úlohami. 

 

Pred aktualizáciou softvéru sa všetky tablety systému musia odhlásiť.  

 Potvrďte, že všetky tablety sú odhlásené. 

 

Obrázok 71: Odhlásenie tabletu Xesar 

 Zvoľte si systém, na ktorom chcete urobiť aktualizáciu. 
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 Kliknite na symbol Upraviť . 

Otvorí sa stránka s nastaveniami. 

 

Obrázok 72: Aktualizácia softvéru Xesar 

 Kliknite na symbol Stiahnutie aktualizácie  . 

 

Obrázok 73: Vykonanie aktualizácie firmvéru 



 

 

Xesar 3.0 | V 3.0.216  94 / 217 

 

Pred aktualizáciou sa na účely zálohovania dát automaticky 

vykonáva záloha. Ak sa aktualizáciu nepodarilo úspešne vykonať, 

potom sa pomocou tohto súboru zálohy môže vykonať nová 

inštalácia (obnovenie) systému. (Pozri k tomu kapitolu 3.12.4 

Obnovenie) 

V aktualizácii softvéru sa zobrazujú všetky zmeny verzií.  

 Kliknite na Potvrdiť na spustenie aktualizácie. 

 

Obrázok 74: Aktualizácia softvéru Xesar 

Automaticky sa vykoná zálohovanie dát systému a potom aktualizácia. Zobrazuje 

sa pokrok. 

 

Obrázok 75: Zálohovanie inštalácie 
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Obrázok 76: Aktualizácia softvéru Xesar 

Keď je aktualizácia softvéru Xesar dokončená, dostanete príslušnú správu. 

 

Obrázok 77: Hlásenie aktualizácia  dokončená 

 Ak potvrdíte hlásenie, otvorí sa Manažér inštalácie Xesar. 
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Obrázok 78: Inštalovaná verzia po aktualizácii 

 Aktualizácia Manažéra inštalácie Xesar 

Ak je k dispozícii nová verzia Manažéra inštalácie Xesar, tak sa pri spustení Manažéra 

inštalácie Xesar objaví toto hlásenie: 

 

Obrázok 79: Aktualizácia Manažéra inštalácie Xesar 

 Uveďte cieľový adresár na inštaláciu nového Manažéra inštalácie Xesar. 

 Odzipujte stiahnutý súbor 

 Spustite nového Manažéra inštalácie Xesar. 

Používajte do budúcnosti už iba najnovšiu verziu Manažéra inštalácie Xesar. 
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5.4 Manažér periférie Xesar 

Manažér periférie Xesar umožňuje prevádzku editora na klientskom počítači. Pomocou 

editora sa vytvárajú, popisujú, čítajú a aktualizujú identifikačné médiá systémov. 

 1. Krok: 

Otvorenie podpory 

Manažér periférie Xesar sa nachádza na paneli Xesar pod kartou Support Xesar. 

 

Obrázok 80: Panel Xesar – zvolenie podpory 

 

Obrázok 81: Karta support 
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 2. Krok: 

Stiahnutie manažéra periférie Xesar 

 

Obrázok 82: Vybrať manažéra periférie Xesar 

 3. Krok: 

Rozbaliť súbor zip 

 

Obrázok 83: Rozbalenie súboru zip Manažéra periférie Xesar 
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Obrázok 84: Rozbalenie súboru ZIP Manažéra periférie Xesar 

 4. Krok: 

Spustiť aplikáciu 

Otvoriť periphery-manager x.x.x adresár (x.x.x. znamená zobrazené čísla – v 

našom prípade 1.0.16).  

Dvojité kliknutie na súbor aplikácie xesarPeriphery. 

 

Obrázok 85:  Aplikácia Xesar-Periphery 
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 Ak sa zobrazí varovné hlásenie Počítač bol ochránený Windowsom kliknite na 

Ďalšie informácie . 

 

Obrázok 86:  Aplikácia Xesar-Periphery – Varovné hlásenie 

 Kliknite na Napriek tomu spustiť . 

 

Obrázok 87:  Manžér periférie Xesar, varovné hlásenie 

Ak sa zobrazia ešte ďalšie varovania ohľadne inštalácie Manažéra periférie Xesar, 

potvrďte ich. 
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Program sa nainštaluje, Manažér periférie Xesar sa otvorí a je pripravený na použitie. 

 

Obrázok 88: Manažér periférie Xesar 

5.5 Prepojenie editora so softvérom Xesar 

Spojte editor so softvérom Xesar Za týmto účelom postupujte nasledovne: 

 

Obrázok 89: Editor na paneli Xesar 
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 1. Krok: 

Kliknite na dlaždicu editory 

 

Obrázok 90: Dlaždica Editory 

 2. Krok: 

Pridanie editora 

Kliknite na symbol +  na pridanie editora. 

 

Obrázok 91:  Pridanie názvu editora 

 3. Krok: 

Pomenovanie editora 

Vložte názov  a prípadne aj popis a kliknite na symbol Potvrdiť . 

 

Obrázok 92: Stav editora 
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Editor je teraz zapísaný v prehľadnom zozname, avšak ešte nie je spojený s 

klientským počítačom . 

 

Obrázok 93: Stiahnutie konfiguračného súboru editora 

 4. Krok: 

Aktivovanie editora a stiahnutie konfiguračného súboru 

Kliknite na položku zoznamu editora  

Zvoľte si možnosť Použiť editor v tomto prehliadači  

Kliknite na symbol Download  a stiahnite si  konfiguračný súbor editora. 

Na uloženie vami zadaných informácií kliknite na symbolPotvrdiť . 

 

Obrázok 94: Pridanie konfiguračného súboru Manažéra periférie 
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 5. Krok: 

Importovanie konfiguračného súbora  

Kliknite v Manažérovi periférie Xesar  na symbol +  na import konfiguračného 

súboru.  

 

Obrázok 95: Výber konfiguračného súboru Manažéra periférie Xesar 

.properties  je sufix konfiguračného súboru. 

 

Obrázok 96: Systém Xesar v Manažérovi periférie Xesar 
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Vaša inštalácia (názov vášho systému) sa teraz zobrazuje ako položka zoznamu v 

Manažérovi periférie. 

 

Obrázok 97:  Manažér periférie Xesar, výber editora 

 6. Krok: 

Zvolenie čítacej jednotky 

Vyberte čítaciu jednotku s označením OMNIKEY s CL  . 

Na uloženie vami zadaných informácií kliknite na symbolPotvrdiť . 

 

Obrázok 98: Spustenie Manažéra periférie Xesar 
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 7. Krok: 

Spustenie Manažéra periférie Xesar 

Vyberte kartu „Run“ a  kliknite na symbol Startna spustenie Manažéra periférie. 

 

Obrázok 99: Zastavenie Manažéra periférie Xesar 

 8. Krok: 

Spojenie editora so softvérom Xesar. 

Aktualizujte rozhranie Xesar v prehliadači (pomocou tlačidla F5 alebo Ctrl+R). 

Editor je teraz spojený s prehliadačom. ( Stav Spojený: Áno) 

Zatvorte Manažéra periférie Xesar (tento ďalej beží na pozadí). 

 

Obrázok 100: Spojenie editora so softvérom Xesar. 
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Obrázok 101: Editor - Stav Spojený - Áno 

Váš editor je teraz pripravený na použitie. 

5.6 Zapojenie tabletu Xesar do systému 

Tablet Xesar sa expeduje s aktuálnou aplikáciou Xesar. Zriadenie tabletu (prvotná 

synchronizácia) so systémom (PC) sa uskutočňuje cez spoločnú sieť WLAN (Wireless 

Local Area Network).  

V prevádzke sa tablet Xesar synchronizuje so softvérom Xesar taktiež cez spoločnú 

sieť WLAN.  

 

Nasledujúci krok platí iba pre modernizácie zo Xesar 2.0 na Xesar 3.0. 

Najprv si pripravte váš tablet Xesar.  

(Pozri 5.7 Manuálne odinštalovanie a nainštalovanie aplikácie Xesar ) 

IP adresa počítača v sieti WLAN sa uvádza ako adresa servera v tablete s príslušným 

číslom portu (napr.: https:// 172.31.16.85:8080). 

 1. Krok: 

Nájdenie správnej  IP adresy 

Ak vo vyhľadávacom okne zadáte cmd, otvorí sa príkazový riadok Windows. 

Zadajte do príkazového riadku príkaz ipconfig a potvrďte ho tlačidlom Enter.  

Scrolujte potom dole až k bezdrôtovému LAN adaptéru bezdrôtovému 

sieťovému spojeniu (alebo v závislosti od hardvéru - napr. bezdrôtovému LAN 

adaptéru WiFi.) 

Zapíšte si IP adresu vášho PC v riadku Adresa IPv4 (príp. IPv6), ktorá je na 

vašom počítači. (v našom príklade je to 172.31.16.85.) 
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Obrázok 102: Windows Command-line CLI 

 2. Krok: 

Nájdenie čísla webového portu 

Pre tablet Xesar potrebujete dodatočne k IP adrese číslo portu. Toto je identické s 

číslom nastaveným v Manažérovi inštalácie Xesar (alebo odpíšte číslo z 

prehliadača. napr.: https:// 172.31.16.85:8080.) 

Alternatívne nájdete číslo webového portu v Manažérovi inštalácie Xesar: 

 Kliknite na symbol Upraviť v Manažérovi inštalácie Xesar. Zapíšte si číslo 

webového portu . 

 

Obrázok 103: Manažér inštalácie Xesar, konfigurácia 

 

Obrázok 104: Manažér inštalácie Xesar, webový port tabletu 
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 3. Krok: 

Otvorte vo vašom tablete Xesar aplikáciu Xesar. 

Kliknite na Synchronizovať a vložte dáta: 

o do poľaXesar server pred tým odpísanú adresu IP https://IPv4-Adressevášho 

počítača:PortNr-vášho systému Xesar napr.: https://172.31.16.85:8080 

o Názov tabletu Xesar , napr. technik údržby 1  

o Používateľské meno a heslo , napr. Admin + heslo.  

 

Aby používateľ mohol používať tablet, musí byť priradený ku skupine 

oprávnení Admin alebo Technik údržby. 

 

Obrázok 105: Prihlásenie do tabletovej aplikácie 

 4. Krok: 

Inštalácia certifikátu 

Kliknite na „Áno“ na inštaláciu certifikátu. 

 

Obrázok 106: Tablet Xesar - certifikát 1 
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Autentifikácia trvá len niekoľko sekúnd. 

V závislosti od množstva synchronizovaných dát si synchronizácia môže vyžadovať 

až niekoľko minút. 

   

Obrázok 107: Synchronizácia tabletu Xesar 

 

Obrázok 108: Tablet App Home 
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Na dlaždici tabletu Xesar na paneli Xesar sa zobrazuje počet tabletov Xesar 

pridaných v systéme . 

 

Obrázok 109: Dlaždica tablet Xesar  

Týmto ste váš tablet Xesar integrovali do systému!  

Teraz váš systém môžete konfigurovať v softvéri Xesar. 

Riaďte sa informáciami v kapitole 7 o vkladaní dát a správe systémových nastavení, 

časových profilov, profilov oprávnení, miestach inštalácie komponentov, 

identifikačných médiách a osobách.  

5.7 Manuálne odinštalovanie  
a nainštalovanie aplikácie Xesar 

(Modernizácia z Xesar 2.2 na Xesar 3.0) 

Pri modernizácii zo Xesar 2.2 na Xesar 3.0 sa musí pri tablete so Xesar 2.2 manuálne 

odinštalovať aplikácia Xesar 2.2 a manuálne nainštalovať aplikácia  Xesar 3.0. 

 Spustite váš tablet Xesar a vykonajte nasledujúce kroky: 

 1. Krok: 

Kliknite na Nastavenia  v hlavnom menu 

 

Obrázok 110: Nastavenia tabletu Xesar 
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 2. Krok: 

Kliknite na Aplikácie . 

 

Obrázok 111: Aplikácia nastavenia tablet Xesar 

 3. Krok:  

Odinštalujte  aplikáciu 2.2.  

 

Obrázok 112: Odinštalovanie aplikácie Xesar tabletu Xesar 
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 4. Krok:  

Kliknite na Ok. 

 

Obrázok 113: Odinštalovanie aplikácie tabletu Xesar OK 

 5. Krok: 

Otvorte manažéra súborov vo vašom tablete Xesar . 

 

Obrázok 114: Správca súborov tabletu Xesar 
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 6. Schritt:  

Kliknite na adresárDownload a vymažte tam súbor .apk . 

 

Obrázok 115: Vymazanie aplikácie tabletu Xesar 

 7. Krok:  

Kliknite na paneli Xesar na dlaždicu Support. 

 

Obrázok 116: Pracovná plocha – Zvolenie Podpory 
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Obrázok 117: Dlaždica Podpora 

 8. Krok:  

Stiahnuť tablet Xesar: 

Stiahnite si aktuálnu aplikáciu Xesar na Aktualizácia . 

Kliknite na Stiahnuť tablet Xesar .   

 

Obrázok 118: Vybrať manažéra periférie Xesar 

 9. Krok:  

Pripojte tablet Xesar cez USB k vášmu počítaču a potiahnite myšou súbor do 

Správcu súborov vášho tabletu Xesar. 

 

Obrázok 119: Súbot apk pre tablet Xesar 
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 10. Krok:  

Kliknite na súbor apk , na inštalovanie aplikácie Xesar na vašom tablete Xesar. 

Kliknite na Inštalovať . 

 

Obrázok 120: Tablet Xesar – Aplikácia Xesar 3.0 

 

Obrázok 121: Tablet Xesar – Aplikácia Xesar 3.0 
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 11. Krok:  

Synchronizujte následne tablet Xesar so softvérom Xesar. 

 

Obrázok 122: Synchronizovanie tabletu Xesar 

 12. Krok:  

Dokončite integráciu tabletu Xesar do Xesar 3.0.  

Postupujte podľa krokov v kapitol 5.6, Integrácia tabletu Xesar do systému. 
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6 Zálohovanie dát systému Xesar v 

Manažérovi inštalácie Xesar  

 

Za účelom úspešného zálohovania dát musí byť uvedené dosiahnuteľné 

miesto uloženia zálohy. 

6.1 Manuálna záloha 

Kedykoľvek je možné vytvoriť manuálnu zálohu. Na tento účel musí byť 

administrátorská karta zasunutá v editore a zvolená. Keď je systém zastavený a v 

Manažérovi inštalácie Xesar sa stlačí tlačidlo zálohy, systém sa spúšťa, vykonáva sa 

záloha a systém sa po úspešnej zálohe znova zastavuje. 

Postupujte nasledovne: 

 1. Krok:  

Zvoľte v Manažérovi inštalácie Xesar systém, ktorý sa má zálohovať  a kliknite 

na symbol Upraviť   na otvorenie stránky s nastaveniami. 

 

Obrázok 123: Manuálna záloha 

 2. Krok: 

Zadajte cestu na zálohovanie  pre vaše súbory a  

kliknite na Backup .  

 

Keď nezadáte žiadnu alebo nedosiahnuteľnú cestu pre zálohu, objaví sa 

chybové hlásenie. 
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Keď pri výbere cesty zálohy prítomné sieťové pamäťové jednotky nie sú vo 

výbere viditeľné, závisí to možno od vašich IT práv, resp. mapovania 

pamäťovej jednotky.  

V tomto prípade sa, prosím, obráťte na vašu IT podporu. 

 

Odporúčame zálohovať zálohované dáta nie na počítači systému, resp. 

pamäťovej jednotke systému, ale v externom dátovom úložisku. V prípade 

poškodenia počítača systému potom nebudú zasiahnuté zálohované dáta.  

 

Obrázok 124: Manuálne zálohovanie - zálohovanie inštalácie 

Zálohovanie je možné kedykoľvek počas prevádzky systému. 

 3. Krok: 

Zálohovanie beží a zobrazuje sa jeho priebeh. 

Po ukončení zálohovanie kliknite na symbol Potvrdiť . Kliknutím na  sa znova 

dostanete na stránku systému Manažéra inštalácie Xesar. 
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Obrázok 125: Manuálne zálohovanie – 

zálohovací program beží 

 

Obrázok 126: Manuálne zálohovanie - 

zálohovací proces bol ukončený 

Dáta z manuálneho zálohovania sú v adresári, ktorý ste udali v rámci cesty na 

zálohovanie. Dáta manuálnej zálohy sú označené koncovkou názvu súboru M na 

konci . Všetky manuálne zálohy zostávajú uložené. 

 

Obrázok 127: Manuálna záloha 

6.2 Automatická záloha 

V Manažérovi inštalácie Xesar môžete vytvárať aj automatické zálohy. Na tento účel 

zvoľte na stránke nastavení systému  jednu alebo viacero možností pod 

Automatická záloha. 

Na automatické zálohovanie máte k dispozícii nasledujúce varianty: 

Pri spustení : Pri spustení systému 

Pri zastavení : Pri zastavení systému 

Denne o : K nastavenému časovému bodu (čas je voľne zvoliteľný ) 

 

Obrázok 128: Automatická záloha 
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Záloha pri spustení a zastavení systému je možná iba so zastrčenou a 

zvolenou administrátorskou kartou. 

Pri výbere časového okamihu na automatické zálohovanie zohľadnite: Záloha 

k definovanému času je možná iba vtedy, keď systém a Manažér inštalácie 

Xesar bežia. 

Administrátorské PC nesmie ísť do pohotovostného režimu, keď sa majú 

vykonávať automatické zálohy. Po pohotovostnom režime sa musí Manažér 

inštalácie Xesar inštalácie reštartovať. 

6.3 Súbory zálohy 

Dáta z manuálneho zálohovania sú v adresári, ktorý ste udali v rámci cesty na 

zálohovanie. Dáta automatickej zálohy  sú označené písmenom A na konci názvu 

súboru  .  

 

Pre každý deň zostáva uložená len (posledná) automatická záloha. Vo 

všeobecnosti zostávajú uložené len posledné 3 automatické zálohy. 

 

Obrázok 129: Súbory zálohy 

 

Pred každou aktualizáciou sa automaticky vykonáva záloha. Tieto 

automaticky vytvorené zálohové dáta sú uložené v adresári, k ktorému ste 

uviedli cestu na zálohovanie. Zálohové dáta aktualizácie softvéru sú 

označeném písmenom U na konci názvu súboru  

 

Obrázok 130: Súbory zálohy 
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6.4 Obnovenie 

V prípade technickej chyby alebo pri výmene hardvéru (PC) sa softvér Xesar musí 

nainštalovať znova.  

 

Pred výmenou hardvéru si vytvorte pre bezpečnosť vašich dát zálohu. 

Na obnovenie systému bude potrebný posledný zálohový súbor vašich 

systémových dát. 

  

Zálohy vášho systému Xesar si vytvárajte pravidelne.  

Použite na to možnosť automatickej zálohy nastavení.  

Najmä po rozsiahlych zmenách si vytvorte minimálne jednu manuálnu 

zálohu. 

Všetky zmeny, ktoré urobíte po zálohovaní a nezálohujete ich, sú v prípade obnovy 

neobnoviteľné. Tieto zmeny potom musíte urobiť ešte raz. 

Po obnovení zo zálohy (na rovnakom počítači) alebo migrácii (na iný počítač) sa v 

nastaveniach softvéru Xesar musí skontrolovať, resp. skorigovať IP adresa servera. 

 Výmena systémového hardvéru (PC) 

 1. Krok: 

Ukončenie systému 

Vyberte v Manažérovi inštalácie Xesar systém. 

Kliknite na symbol Ukončiť (systém bol ukončený, ak sa zobrazuje symbol  ). 

 2. Krok:  

Odstránenie systému 

Zvoľte si systém a 

kliknite na symbol Odstrániť . 

 

Obrázok 131: Odstránenie systému 
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Potvrďte nasledujúce varovné upozornenie 

 

Obrázok 132: Hlásenie - inštalácia sa odstraňuje 

Keď sa vymažú systémové údaje, dostanete o tom hlásenie.  

 3. Krok:  

Znova nainštalujte Manažéra inštalácie Xesar a   

spustite Manažéra inštalácie Xesar. 

Zastrčte administrátorskú kartu jestvujúceho systému do editora. 

Zvoľte dotykovú čítaciu jednotku editora. 

kliknite na symbol Načítať  na načítanie administrátorskej karty. 

 

Obrázok 133: Zobrazenie čísla administrátorskej karty 

Zobrazuje sa číslo administrátorskej karty. 

 4. Krok: 

Kliknite na symbol Pridať  na pridanie nového systému. 

 

Obrázok 134: Obnovenie 
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Nový systém musí mať rovnakú verziu softvéru Xesar ako zálohový 

súbor. Prípadne sa v Manažérovi inštalácie Xesar musí pre novú 

inštaláciu zálohy zvoliť staršia verzia z výberu verzie (register). 

Aktualizácia softvéru Xesar sa môže vykonať po ukončení inštalácie 

zálohy. 

Verzia zálohy je popísaná v názve súboru zálohy. 

V názve súboru zálohy sú popísané tieto informácie: 

• Interný názov systému  

• Verzia softvéru zálohy napr. 3.0 verzia 207)  

• Dátum a čas zálohy  

• Spôsob zálohy (Manuálny, Automatický automatický pred Update)  

 

Obrázok 135: Obnovenie 

 5. Krok:  

Zadajte nastavenia systému nového systému do zodpovedajúcich polí. 

o Názov systému  

o Cesta k poslednému platnému zálohovému systému, ktorý sa má inštalovať  

o nová cesta pre budúce zálohy  

o Automatické nastavenia zálohy   

Pri spustení: Pri spustení systému 

Pri zastavení: Pri zastavení systému 

Denne o: K nastavenému časovému bodu (čas je voľne zvoliteľný) 

Kliknite na symbol Potvrdiť  
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Obrázok 136: Obnovenie 

Nasledujúce indikácie uvádzajú stav pokroku 

 

Obrázok 137: Obnovenie 
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Obrázok 138: Obnovenie 

 6. Krok: 

Spustenie systému 

Kliknite na symbol Potvrdiť , keď sa systém úspešne vytvoril. 

Prepnite na Manažéra inštalácie Xesar, 

vyberte na stránke Inštalácie  systém a  

spustite systém. 

Týmto je systém obnovený na základe stavu použitých súborov zálohy (restored). 
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7 Uvedenie softvéru Xesar do 

prevádzky 

1. krok 

   

2. krok 

    

3. krok 

 

4. krok 

  

Obrázok 139: Jednotlivé kroky uvedenia do prevádzky 

7.1 Všeobecne k uvedeniu do prevádzky 

Nové nastavenia alebo zmeny sa pred opustením príslušnej stránky musia uložiť. Ak 

sa to neudeje, zostávajú zachované pôvodné nastavenia. 

Kliknite na sybmol csv alebo xls. Všetky zoznamy sa dajú exportovať ako súbor vo 

formáte .csv alebo .xls a vytlačiť. Ako pôvod súboru sa pri tom musí používať 65001: 

Unicode (UTF-8). 

Povinné polia sú označené *. 

Ak kliknite na symbol ?, zobrazí sa príslušný text s nápovedou. 

Dvojitým kliknutím na deliacu čiaru stĺpcov sa prispôsobí šírka stĺpca veľkosti nadpisu 

stĺpca.  

Výsledok pripraveného zoznamu je závislý od počtu stĺpcov a zobrazenia obrazovky.  
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7.2 Nastavenia 

 

Obrázok 140: Dlaždica nastavenia 

 Bezpečnostné nastavenia 

 

Obrázok 141: Bezpečnostné nastavenia 

 Trvanie platnosti a oprávnenia identifikačných médií 

 

  

 

  

 

Začiatok Obdobie oprávnenia Koniec 

  

Štandardné trvanie platnosti identifikačného 

média 

Štandardné trvanie platnosti identifikačného 

média 
 

 Prah predĺženia trvania 

platnosti 

 Prah predĺženia 

trvania platnosti 

 

 

Obrázok 142: Trvanie platnosti a oprávnenia 

 Najskoršia možná aktualizácia 

 Najneskoršia možná aktualizácia 

 Najskoršia možná aktualizácia 

 Najneskoršia možná aktualizácia 
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Štandardné trvanie platnosti identifikačného média: 

Štandardná doba platnosti je prednastavená doba, počas ktorej je identifikačné 

médium po aktualizácii na editore alebo online nástennej čítačke Xesar platné.  

Štandardná doba trvania sa môže pri vydávaní identifikačných médií nastaviť 

individuálne.  

Po uplynutí štandardnej doby trvania sa identifikačné médium stáva neplatným a 

musí sa znova aktualizovať na editore alebo na online nástennej čítačke Xesar.  

Čím kratšia je štandardná doba trvania, o to bezpečnejší je systém, keďže 

identifikačné médium sa skoršie stáva neplatným.  

 

Odporúčané trvanie platnosti je 14 dní. 

 

Maximálne nastaviteľné trvanie platnosti je 7300 dní (cca 20 rokov) 

Prah predĺženia trvania platnosti: 

Prah predĺženia trvania platnosti definuje časový rozsah, v ktorom sa znova predlžuje 

trvanie platnosti identifikačného média na online nástennej čítačke Xesar alebo 

editore. 

Štandardné trvanie oprávnenia náhradných identifikačných médií: 

Štandardné trvanie oprávnenia náhradných identifikačných médií je podľa 

prednastavenia v systéme 72 hodín. Štandardná doba trvania sa môže pri vydávaní 

identifikačných médií nastaviť individuálne (pozri kapitolu 7.11 Identifikačné médiá). 

Automatické odhlásenie používateľa: 

Po nastavenom čase v hodinách sa používateľ (napr. administrátor, recepcia, technik 

údržby) z bezpečnostných dôvodov odhlasuje z používateľského prihlásenia 

(používateľ a prihlásenie). Na ovládanie softvéru Xesar sa musí príslušný používateľ 

znovu prihlásiť. 
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 Systémové nastavenia 

 

Obrázok 143: Systémové nastavenia 

IP adresa servera:  

IP adresa je potrebná na spojenie editora so serverom ( IP adresa sa zapisuje do 

konfiguračného súboru). Okrem toho je IP adresa potrebná na pridanie editora k 

systému.  

Pri lokálnej inštalácii sa v tomto poli na vloženie dát automaticky zobrazuje IP adresa 

lokálnej inštalácie.  

Každodenný čas vykonania:  

Každodenný čas vykonania je časový okamih systémovej synchronizácie. Okrem toho 

sa každodenný čas vykonávania používa pre ďalšie nastavenia konfigurácie online 

nástennej čítačky Xesar pomocou softvéru Xesar (backend).  

 

Zvoľte ako čas každodenného vykonania stále taký časový okamih, v ktorom 

systém beží a online nástenná čítačka Xesar je online (napr. počas pracovnej 

doby)!  

Logo:  

Logo sa objavuje na paneli Xesar pred názvom inštalácie. Ak chcete pridať 

individuálne logo, musíte zohľadniť nasledovné zvláštnosti: 

Maximálna veľkosť súboru: 2 MB 

Možné typy súborov: jpg, png, gif, svg 

Nastavenia k osobnej referencii: 

Štandardné nastavenia k osobnej referencii definujú, či a na ako dlho sa ukladajú 

osobné údaje udalostí. 
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Pri týchto nastaveniach zoberte do úvahy interné predpisy o ochrane 

osobných údajov vo vašom podniku. 

 

Obrázok 144: Nastavenia k osobnej referencii 

Sú prítomné 3 nastavenia ukladania údajov pre osoby a montážne miesta: 

• Neukladať 

• Ukladať neobmedzene  

• Ukladať časovo obmedzene (s nastaviteľným rozsahom v dňoch) 

 

Obrázok 145: Štandardná hodnota pre montážne miesta (osobná referencia) 

Nastavenia špecifické pre osoby a komponenty sa nastavujú pri dlaždiciach Osoby 

alebo Montážne miesta - Komponent. 

 

Nastavenia pre programovací prístroj: 

Z bezpečnostnotechnických dôvodov je používanie tabletu Xesar na údržbové 

úlohy relevantné z hľadiska systému chránené PIN kódom. 

  

Zmeňte prednastavený PIN kód pri prvom uvedení tabletu Xesar do 

prevádzky. 
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Obrázok 146: Nastavenia pre programovací prístroj (tablet Xesar) 

7.3 Skupiny používateľov 

V skupinách používateľov sa definujú oprávnenia pre používateľov. 

 

Obrázok 147: Dlaždica Skupiny používateľov 

Používatelia spravujú systém Xesar pomocou softvéru Xesar. Môžete vložiť ľubovoľné 

množstvo používateľov s rozličnými oprávneniami (v závislosti od funkcie). Tieto 

rozličné oprávnenia sa definujú v skupinách používateľov. 

Náhľad všetkých preddefinovaných skupín používateľov:  

Tieto preddefinované skupiny používateľov sa môžu priraďovať používateľom. 

Preddefinované skupiny používateľov sa nedajú vymazať.  

Jednému používateľovi sa môžu priradiť viaceré skupiny používateľov.  

 

Dbajte na nasledovné: Pri odovzdávaní viacerých skupín používateľov sa 

sčítavajú oprávnenia pre príslušného používateľa. 
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Obrázok 148: Preddefinované skupiny používateľov 

Na výber sú tieto preddefinované skupiny používateľov: 

• Administrátor systému  

smie len meniť heslá používateľov 

• Správca inštalácie  

má všetky oprávnenia okrem oprávnenia meniť heslá používateľov 

• Technik údržby 

má obmedzené oprávnenia, ktoré sa týkajú len údržby  

• Distribučný správca: 

má obmedzené oprávnenia, ktoré sa týkajú len správy 

• Recepcia 

má obmedzené oprávnenia, ktoré sa týkajú len recepcie 

Príklad skupiny používateľov „Správca inštalácie“:  

Používatelia v skupine používateľov majú všetky práva na čítanie a spracovanie: 



 

 

Xesar 3.0 | V 3.0.216  134 / 217 

 

Obrázok 149: Skupina používateľov „Správca inštalácie“ 

 

Oprávnenia preddefinovaných skupín používateľov sa nedajú meniť.  

 

V prípade potreby skopírujte preddefinovanú skupinu používateľov a 

zmeňte oprávnenia. Túto samostatnú skupinu používateľov uložte pod 

príslušným názvom. 
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Obrázok 150: Oprávnenia skupín používateľov 

Oprávnenia sú zoskupené podľa 

dlaždíc na paneli Xesar.  

V každej skupine oprávnení sú 

definované tieto oprávnenia: 

• len práva na čítanie  

• výber všetkých oprávnení. 

Príklad Individuálna skupina používateľov „Recepcia v hlavnom vchode“ so základnou 

skupinou používateľov Recepcia  a dodatočnými právami na čítanie a spracovanie 

pre nastavenia osôb: 
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Obrázok 151: Skupina používateľov Recepcia v hlavnom vchode 

 

Na odovzdávanie oprávnení pre používateľov použite ako základ 

preddefinované skupiny používateľov. 

 

Podľa potreby sa môžu generovať špeciálne skupiny oprávnení. V tejto 

súvislosti kontaktujte technickú kanceláriu EVVA. 

Obmedzenie možnosti priradenia profilu oprávnenia: 

Používatelia so zodpovedajúcimi skupinami používateľov môžu priraďovať iba vybrané 

profily oprávnení.  

Príklad:  

Používatelia skupiny používateľov Recepcia smú priraďovať identifikačnému médiu 

napr. len profily oprávnení Zamestnanec, Praktikant, Upratovanie a Zmenový 

pracovník. Používatelia z iných skupín používateľov môžu okrem toho priraďovať 

identifikačnému médiu aj profily oprávnení Šéf a asistentka, Hasiči, ako aj profil 

oprávnení Master Key.  
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Obrázok 152: Príklad Obmedzenie možnosti priradenia profilu oprávnenia 

7.4 Používatelia 

 

Obrázok 153: Dlaždica Používateľ 

Správa používateľov systému Xesar pomocou softvéru Xesar. Môžete vložiť ľubovoľné 

množstvo používateľov s rozličnými oprávneniami (v závislosti do funkcie).  

Symbolom Pridať môžete pridať nového používateľa. Počet pridaných používateľov sa 

zobrazuje v dlaždici Používateľ. 

Používatelia môžu byť,  aj osoby, ktoré majú v systéme Xesar s priradenými 

identifikačnými médiami prístupové oprávnenia. 

V prehľadnom zozname používateľov sa zobrazujú všetci pridaní používatelia. 

Používatelia definovaní pri prvej inštalácii su (Superadministrator) a admin 

(Administrator) sa nedajú zmeniť alebo vymazať. 

• su  

mal len oprávnenie ako Systemový administrátor meniť heslá používateľov 

 

Obrázok 154: Skupiny používateľov 
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• admin 

má všetky oprávnenia 

 

Obrázok 155: Administrátorské práva 

 

Obrázok 156: Prehľad používateľov 

 Nový používateľ: 

Ak chcete pridať nového používateľa, máte na výber nasledujúce polia na vloženie 

dát: 

Povinné polia sú označené *. 

Používateľské meno 

nového používateľa, resp. správcu 1 

Popis  

doplnkové informácie o novom používateľovi  

Heslo 

heslo na prihlásenie (login). 

Minimálne 6 znakov; zobrazuje sa hodnotenie stupňa bezpečnosti hesla. 

Zopakovať heslo: 

Tu sa musí ešte raz zadať zvolené heslo. 



 

 

Xesar 3.0 | V 3.0.216  139 / 217 

Skupiny používateľov 

Výber definovaných skupín používateľov pre používateľa.  

Musí sa vybrať minimálne jedna skupina používateľov. 

Osoba 

(Toto pole sa zobrazuje až po prvom uložení) 

Funkcia používateľa sa môže priradiť osobe, napr. Technik údržby1 > Hans Huber.  

Osobná referencia má čisto informačnú hodnotu a žiadne funkčné účinky. 

Status 

Administrátor môže nastaviť používateľa ako aktívneho alebo neaktívneho.  

Neaktívni používatelia sa nemôžu prihlásiť. 

 

Obrázok 157: Nový používateľ 

Stiahnutie konfigurácie  

Sťahuje sa príslušný používateľský certifikát (konfigurácia). Používateľský certifikát je 

nutný kvôli zabezpečeniu činností týkajúcich sa rozhraní s ďalšími systémami ( napr. 

import osobných údajov cez rozhranie ďalšieho systému).   

 

Obrázok 158: Stiahnutie konfigurácie 
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7.5 Kalendár 

 

Obrázok 159: Dlaždica Kalendár 

Funkciou kalendára spravujete mimoriadne dni, ako sviatky alebo dovolenky v rámci 

kalendárneho roka. V tieto osobitné dni sú možné výnimky z časových profilov. Počet 

kalendárov sa zobrazuje v dlaždici kalendára.  

Môže si definovať maximálne 5 kalendárov so sumou 50 rozličných osobitných dní. 

 

Osobitný deň (napr. Vianoce) sa smie vyskytovať iba v jednom kalendári. 

 

Obrázok 160: Zobrazenie kalendárov 

 

Obrázok 161: Kalendár 
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Importovať kalendáre: 

Môžu sa importovať jestvujúce kalendáre vo formáte .ics alebo .csv a ďalej ich 

upravovať. 

 

Obrázok 162: Importovať kalendáre 

 

Nemôžu sa importovať žiadne kalendáre, v ktorých je aktuálny deň označený 

ako osobitný deň. 

7.6 Časové profily 

 

Obrázok 163: Kachlica časových profilov 

V oblasti „Časové profily“ sa definujú tak časové profily Office Mode (automatické 

trvalé otvorenie pre prístupové komponenty Xesar), ako aj časové profily pre profily 

oprávnení osôb, resp. identifikačných médií.  

Ďalej sa stanovujú časové body uzamykania k automatickému ukončeniu manuálneho 

Office Mode (manuálne trvalé otvorenie). 

Ak sa prístupovému komponentu Xesar nepriradí žiadny časový profil Office Mode, 

potom majú prístup iba oprávnené identifikačné médiá. 

Ak sa pri vytvorení identifikačného média nepoužije žiadny časový profil, potom pre 

toto identifikačné médium neplatí žiadne obmedzenie prístupového času - 

identifikačné médium má teda trvalý prístup. 
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Office Mode: 

Pod „Office mode“ sa v Xesar rozumie automatické a časovo riadené trvalé povolenie 

prístupových komponentov Xesar. Komponenty Xesar s Office Mode umožňujú v 

definovanom časovom okne prístup aj bez identifikačného média.  

Príklad:  

Obchodné priestory majú otváraciu dobu od 08:00 do 16:00. 

Časový profil Office Mode je od 08:00 do 16:00.  

Prístup cez vchodové dvere do obchodných priestorov s týmto časovým profilom by 

bol možný pre všetky osoby od 08:00 do 16:00 bez identifikačného média. Prístupový 

komponent Xesar prepne automaticky o 8:00 na  Otvoriť a o um 16:00 na 

Zamknúť.  

 

Office Mode sa môže hocikedy ukončiť manuálne pomocou oprávneného 

identifikačného média. 

Shop Mode: 

„Shop Mode“ je rozšírením k Office Mode. Pri tomto sa Office Mode nespúšťa 

automaticky k definovanému časovému bodu, ale až po jednorazovej identifikácii  

oprávneným médiom. 

Príklad: 

Obchod má Office Mode definovaný v časovom okne 08:00 až 16:00.  

Dodatočne je na prístupovom komponente Xesar vchodových dverí aktivovaný „Shop 

Mode“. 

Keď sa teraz zamestnanec s oprávneným médiom oneskorí a nie je v obchode pred 

alebo o 08:00, zostávajú vchodové dvere napriek Office Mode zatvorené. Až keď 

zamestnanec (aj po 08:00) príde do obchodu a otvorí s oprávneným identifikačným 

médiom, spúšťa sa aj Office Mode.  

Týmto sa zabraňuje, aby Office Mode automaticky otváral aj vtedy, keď v obchode nie 

je žiadny zamestnanec. 

Manual Office Mode: 

Pod „Manual Office Mode“ sa v Xesar rozumie manuálne aktivovanie trvalého 

povolenia prístupového komponentu Xesar. Pri tomto musia byť tak zodpovedajúci 

prístupový komponent Xesar, ako aj zodpovedajúce identifikačné médium 

prostredníctvom profilu oprávnenia oprávnené. Manual Office Mode si nastavíte v 

príslušno bode menu pod Montážne miesta a Profily oprávnení. 

Manual Office Mode sa spúšťa až dvojitým pridržaním oprávneného identifikačného 

média na prístupovom komponente Xesar. Dostanete k tomu príslušné akustické a 

optické potvrdenie (pozri 2.3 Signalizácia udalostí). 
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„Manual Office Mode“ sa ukončí automaticky v stanovenom časovom bode na 

uzamknutie alebo manuálne opakovaným dvojnásobným pridržaním oprávneného 

identifikačného média na prístupovom komponente Xesar. Dostanete k tomu 

príslušné akustické a optické potvrdenie (pozri 2.3 Signalizácia udalostí). 

Aktivovanie Manual Office Mode a Shop Mode: 

Otvorte Xesar > Montážne miesta > Hlavný vchod 

 

Obrázok 164: Aktivovanie Manual Office Mode / Shop Mode 

Otvorte Xesar > Profily oprávnení > Používateľ 

 

Obrázok 165: Aktivovanie Manual Office Mode 
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Náhľad časových profilov: 

 

Obrázok 166: Náhľad časových profilov 

 Pridanie časového profilu Office Mode  

Funkcia Trvalé otvorenie platí pre prístupové komponenty Xesar. 

V definovaných časoch je možný prístup bez oprávnenia. Prístupový komponent Xesar 

je teda pripravený na otvorenie dverí. 

 

Môže sa definovať maximálne 24 časových sérií. 

Celkovo sa môže pridať maximálne 5 rozdielnych časových okien alebo 

časových bodov na týždeň alebo kalendár. 

 

Obrázok 167: Chybové hlásenie časového okna 

Príklad pracovný čas - stránkové hodiny:  

Pondelok až piatok od 8:00 do 12:00 hod, ako aj 13:00 až 18:00 a sobota  

od 8:00 do 12:00 hod. 
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Obrázok 168: Manuálny kancelársky režim výnimky z časových sérií: 

Výnimky z časových sérií definujú odchýlky od časových sérií, ako napr. sviatky, 

počas ktorých platia zmenené prístupové časy alebo zákazy prístupu. 

Žiadna časová séria znamená žiadny prístup v definované sviatky v kalendári.  

Zobrazujú sa všetky prítomné kalendáre. 

 

Obrázok 169: Výnimky z časových sérií 

Série časových bodov: 

Série časových bodov sú časové body, v ktorých automaticky končí Manual Office 

Mode (manuálne trvalé povolenie). Toto zaručuje, že manuálne spustený Office Mode 

sa bezpečne ukončuje k definovanému časovému bodu.  

Manual Office Mode sa dá aktivovať iba na prístupových komponentoch Xesar 

definovaných na daný účel a s oprávnenými identifikačnými médiami dvojnásobným 

pridržaním na prístupovom komponente Xesar. 

 

Možných je maximálne 35 sérií časových bodov. 

Príklad: Časový bod uzamknutia pondelok až piatok vždy o 20:00 

 

Obrázok 170: Séria časových bodov 
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Výnimka zo sérií časových bodov: 

V osobitné dni alebo sviatky sa dá meniť časový bod uzamykania. 

 

Obrázok 171: Výnimky zo sérií časových bodov 

 Pridať časový profil 

Pridanie časového profilu je možné pre osoby a identifikačné médiá. 

 

Môže sa definovať maximálne 24 časových sérií. 

Obmedzenie oprávnenia: 

Príklad prístupové časy pre zamestnancov: 

Pondelok až piatok od 7:00 do 19:00 hod  

a sobota od 7:00 do 13:00 hod. 

 

Obrázok 172: Pridať časový profil 

Výnimky z časových sérií: 

Výnimky z časových sérií definujú odchýlky od časových sérií, ako napr. sviatky, 

počas ktorých platia zmenené prístupové časy alebo zákazy prístupu. 

 

Žiadna časová séria znamená žiadny prístup v definované sviatky v kalendári.  
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Zobrazujú sa všetky prítomné kalendáre. 

 

Obrázok 173: Výnimky z časových sérií 

7.7 Montážne miesta 

 

Obrázok  177 :174 Dlaždica Miesta montáže 

Všetky miesta montáže s prístupovými komponentmi Xesar systému Xesar sa 

pridávajú a definujú pod oblasťou Montážne miesta. Montážne miesto môžu byť 

dvere alebo tiež iné použitie, napr. výťah. 

 

Obrázok 175: Zobrazenie Montážne miesta 
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 Pridanie montážneho miesta: 

Zvoľte želaný prístupový komponent Xesar. 

 

Obrázok 176: Pridanie miesta montáže 

 Popísanie miesta montáže 

Ak chcete pridať nového používateľa, máte na výber nasledujúce polia na vloženie 

dát: 

Povinné polia sú označené *. 

ID  

Jednoznačná identifikácia (označenie), napr. číslo miestnosti podľa plánu budovy 

Názov:  

Jednoznačný názov, resp. označenie, napr. hlavný vchod 

Popis:  

Voľný popis montážneho miesta na účely lepšieho vysvetlenia, napr. Centrálny 

prístup, Úniková cesta k zhromaždisku Wienerbergstraße, …  
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Druh miesta montáže:  

Voľne definovateľné, napr. sklené dvere, šatňová skrinka, automatické dvere, …. 

 

Obrázok 177: Popísanie miesta montáže 

Trvanie sprístupnenia:  

Trvanie sprístupnenia: definuje čas, na ktorý prístupový komponent Xesar po 

oprávnení poskytuje prístup pred tým, než sa znova vypojí (uzamkne). Príslušné 

trvanie sprístupnenia je Krátke alebo Dlhé. Zodpovedajúce trvanie sprístupnenia sa 

definuje pri príslušnej osobe alebo identifikačnom médiu a pri oprávnení sa spúšťa na 

prístupovom komponente Xesar.  

Priradenie trvania sprístupnenia k osobe, resp. identifikačnému médiu sa uskutočňuje 

pri nastaveniach osôb a identifikačných médií. 

 

Obrázok 178: Trvanie sprístupnenia 

Časový profil:  

Výber časového profilu Office Mode 

Protokolovanie: 

Stanovenie druhu záznamu prístupovej udalosti a trvania záznamu údajov 

Manual Office Mode:  

Manuálny kancelársky režim je aktívny alebo neaktívny 
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Shop Mode:  

Shop Mode je aktívny alebo neaktívny 

 

Obrázok 179: Časový profil (montážne miesto) 

 

Office Mode je časovo riadené trvalé otvorenie prístupového komponentu 

Xesar. V definovanom období, napr. stránkových alebo otváracích hodinách 

je možný prístup bez oprávnenia.  

Shop Mode sa spúšťa až s pridržaním oprávneného identifikačného média na 

prístupovom komponente Xesar. 

7.8 Oblasti 

 

Obrázok 180: Dlaždica Oblasti 

Montážne miesta sa môžu spájať do oblastí. Toto má význam vtedy, keď viaceré 

montážne miesta majú rovnaké vlastnosti, ako napr. rovnaké oprávnenia, alebo 

organizačnú spolupatričnosť, ako napr. oddelenia alebo časti budovy. 

 

Na systém (partíciu) sa môže voľne definovať maximálne 95 oblastí. 

Oblasť Inštalácia sa vytvára automaticky pri vytvorení systému. Zahrňuje všetky 

montážne miesta a nemôže sa meniť ani vymazávať. 

Ak sa táto oblasť vyberie pre profil oprávnenia, potom sú dotknuté všetky miesta 

montáže. 
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Import systému so Xesar 2.2 s 96 oblasťami nefunguje. 

Odstráňte v systéme so Xesar 2.2 niektorú oblasť.  

 

Obrázok 181: Náhľad Oblasti 

Príklad zobrazenia Oblasť kancelárií: 

Povinné polia sú označené *. 

Názov:  

Názov oblasti 

Popis:  

Doplnkové informácie k názvu 

Montážne miesta:  

Zobrazenie vybraných montážnych miest 

 

Obrázok 182: Zobrazenie oblasti -Kancelárie 
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Výber montážnych miest: 

Vyberte si montážne miesta pre oblasť tak, že aktivujte pole v prvom stĺpci. 

 

Obrázok 183: Výber miest montáže 

7.9 Profily oprávnení 

 

Obrázok 184: Dlaždica Profily oprávnení 

Profily oprávnení popisujú priestorové a časové prístupové obmedzenia pre 

identifikačné médiá. Tieto identifikačné médiá sa môžu priraďovať osobám. T. j. 

osoba s identifikačným médiom má prístup iba v montážnych miestach a do oblastí 

definovaných v profile oprávnenia a iba v definovaných časoch. Na iných miestach a 

mimo definovaných časov sa prístup odmieta. 

Profil oprávnenia sa môže priradiť mnohým identifikačným médiám (napr. všetkým 

osobám jedného oddelenia s rovnakými oprávneniami). 

Každému identifikačnému médiu sa môže priradiť iba jeden profil oprávnenia. 

Dodatočne k tomuto profilu oprávnenia sa každému identifikačnému médiu môžu 

odovzdať ešte maximálne 3 individuálne oprávnenia pre miesta montáže, resp. oblasti 

s časovými profilmi. (To je napr. nutné pre prístup do šatňových skriniek 

zamestnancov.)  

Ak profilu oprávnenia nie sú priradené žiadne montážne miesta alebo oblasti, tak sa v 

prehľadnom zozname v stĺpci  Stav oprávnení objavíNie. 
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Obrázok 185: Profily oprávnení 

Profil oprávnenia: 

Povinné polia sú označené *. 

Názov:  

Názov profilu oprávnenia, napr. Zmenový pracovník 

Popis:  

Doplnkové informácie k názvu, napr. zmenový pracovník neskorej smeny  

Manual Office Mode:  

Keď je Manual Office Mode aktivovaný, potom majú všetky osoby, resp. identifikačné 

médiá oprávnenie aktivovať Manual Office Mode na oprávnených prístupových 

komponentoch Xesar. 

Štandardný časový profil: 

Výber z časových profilov 

 

Pre štandardný časový profil sa smú používať iba časové profily s maximálne 

12 časovými oknami. 
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Obrázok 186:  Profil oprávnenia príklad – zmenoví pracovníci 

Výber montážnych miest: 

 

Obrázok 187: Výber miest montáže 

Prístup na vybraných montážnych miestach: 

 

Obrázok 188: Prístup na vybraných miestach montáže 
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7.10 Osoby 

 

Obrázok 189: Dlaždica Osoby 

V oblasti „Osoby“ sa definujú všetky relevantné informácie osôb oprávnených v 

systéme. Osobám jedného systému sa môže priradiť jedno alebo viacero 

identifikačných médií s rozličnými profilmi oprávnení. Osoby môžu byť tiež 

používatelia so zodpovedajúcimi právami (podľa zodpovedajúcej skupiny 

používateľov). 

Zobrazenie zoznamu osôb: 

 

Obrázok 190: Zobrazenie zoznamu osôb 

Povinné polia sú označené *. 

Meno: 

Meno osoby 

Priezvisko:  

Priezvisko osoby 

ID:  

Skratka osoby, napr. iniciály 

Počet vydaných identifikačných médií:  

Počet danej osobe priradených identifikačných médií 
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Štandardný profil oprávnenia:  

Výber z profilov oprávnení; zapisuje sa ako štandardný profil oprávnenia na 

identifikačné médium, ktoré je priradené osobe. 

Externí:  

Áno – Dátový záznam osoby sa spravuje zo strany systému tretej strany 

prostredníctvom rozhrania systému tretej strany.  

Nie –  manuálna správa dátového záznamu osoby v softvéri Xesar 

Neaktuálne identifikačné médiá:  

Áno -minimálne jedno identifikačné médium osoby nie je aktuálne a musí sa 

aktualizovať pridržaním na online nástennej čítačke Xesar alebo priložením na editor.  

(Zobrazenie stavovej kachlice Identifikačné médiá neaktuálne je na paneli Xesar 

žlté.)  

Nie - všetky identifikačné médiá osoby sú aktuálne; nemusia sa aktualizovať 

pridržaním na online nástennej čítačke Xesar alebo priložením na editor. 

 Pridať osobu 

 

Obrázok 191: Pridať osobu 

Povinné polia sú označené *. 

Meno: 

Meno osoby 

Priezvisko:  

Priezvisko osoby 
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ID:  

Skratka osoby, napr. iniciály 

Profil oprávnenia:  

Výber z profilov oprávnení; zapisuje sa ako štandardný profil oprávnenia na 

identifikačné médium, ktoré je priradené osobe. 

Trvanie sprístupnenia:  

Trvanie sprístupnenia Krátko alebo Dlho a sa aktivuje sa pri oprávnenom prístupe 

na prístupovom komponente Xesar. 

Protokolovanie:  

Spôsob záznamu udalostí -Prístupy sa nemôžu zaznamenávať neobmedzene alebo 

časovo obmedzene. 

Trvanie:  

Vloženie údaju o trvaní záznamu v dňoch, ak sa definoval časovo ohraničený záznam. 

Externí:  

Áno – Dátový záznam osoby sa spravuje zo strany systému tretej strany 

prostredníctvom rozhrania systému tretej strany.  

Nie –  manuálna správa dátového záznamu osoby v softvéri Xesar 

Počet vydaných identifikačných médií:  

Počet danej osobe priradených identifikačných médií 

7.11 Identifikačné médiá 

 

Obrázok 192: Kachlica Identifikačné médiá 

Identifikačné médiá slúžia tak na otváranie dverí pri prítomnom oprávnení, ako aj na 

prenos bezpečnostných údajov špecifických pre systém medzi prístupovými 

komponentmi Xesar a administrátorským softvérom cez virtuálnu sieť XVN (Virtuálna 

sieť Xesar). 
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 Nové identifikačné médium 

Po priložení nového identifikačného média Xesar na editor sa objavuje nasledujúce 

zadávacie pole: 

 

Obrázok 193: Nové identifikačné médium 

ID: 

 (Identifikátor alebo identifikácia nie je povinné pole)  

Môžete dať identifikačnému médiu nejaké označenie (napr. Hans Huber garáž, 

návštevník 1 alebo Izba 23)  

Odovzdanie alebo zmena ID je možné kedykoľvek v detailnom náhľade 

identifikačného média v softvéri Xesar. 

 

Identifikácia identifikačného média sa neanonymizuje, keď sa prístupy 

(osobná referencia) nemajú zaznamenávať. T. j. identifikácia by nemala 

obsahovať žiadnu osobnú referenciu, napr. Hans Huber.  

Označenie je na zodpovednosti toho používateľa, ktorý udeľuje ID pre 

identifikačné médiá. 

Po potvrdení sa objavuje ďalšia strana s nasledujúcimi indikačnými a zadávacími 

poľami: 

 

Obrázok 194: Priradiť identifikačné médium 

Povinné polia sú označené *. 
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Stav:  

Aktuálny stav, čo sa týka platnosti a aktuálnosti. 

Interval platnosti:  

Výber časového intervalu, dokedy sa identifikačné médium musí znova aktualizovať 

(predĺži sa platnosť) na online nástennej čítačke  Xesar alebo editore. 

Trvanie platnosti:  

Informácia o časovom období, v ktorom je identifikačné médium platné. 

Štandardná hodnota:  

sa definuje vo všeobecných bezpečnostných nastaveniach. 

Individuálne:  

Vložený údaj môže byť od 1 dňa do 7300 dní (cca 20 rokov) 

Osoba:  

Identifikačné médium sa môže priradiť pridanej osobe.  

Jednej osobe sa môžu priradiť viaceré médiá. 

Identifikačné médium (náhradné médium): 

Na účely vytvorenia náhradného média sa tu môže vybrať nahrádzané identifikačné 

médium hore vybranej osoby s jej profilom oprávnenia. 

Profil oprávnenia:  

Výber želaného profilu oprávnenia 

Začiatok oprávnenia:  

Časový bod začiatku oprávnenia identifikačného média. Časový bod môže byť aj v 

budúcnosti, napr. hotelová rezervácia. 

Koniec oprávnenia: 

Koncový časový bod oprávnenia a platnosti identifikačného média (napr. koniec 

praxe). 

Po tomto časovom bode sa už viac nedá predlžovať platnosť identifikačného média. 

Individuálne oprávnenia: 

Identifikačnému médiu sa okrem profilu oprávnenia môžu odovzdať ešte 3 dodatočné 

individuálne oprávnenia.  

Môžu sa definovať 3 montážne miesta alebo oblasti zakaždým s jedným rozdielnym 

časovým profilom. 

 

Obrázok 195: Individuálne oprávnenie 
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 Prítomné identifikačné médium 

Po priložení jestvujúceho identifikačného média na editor sa zobrazí nasledujúce 

zadávacie okno: 

Stav identifikačného média: 

# Stav Vizualizácia Vysvetlenie 

1 
Nezabezpečené zablokované 

identifikačné médium  

Sú ešte prítomné nezabezpečené 

montážne miesta 

2 
Bezpečne zablokované 

identifikačné médium  

Už viac nie sú prítomné žiadne 

nezabezpečené montážne miesta. 

3 
Neoprávnené identifikačné 

médium  

Identifikačné médium nemá 

oprávnenie 

4 Aktuálne platné 
 

 

5 Aktuálne neplatné 
 

 

6 

Aktuálne platné identifikačné 

médium sa pri aktualizácii 

stáva neplatným 

identifikačným médiom 

 

 

 

7 

Aktuálne neplatné identifikačné 

médium sa pri aktualizácii 

stáva platným identifikačným 

médiom 

 

 

 

8 

Aktuálne neplatné identifikačné 

médium s intervalom platnosti 

na identifikačnom médiu, ktorý 

sa nachádza v budúcnosti 

 

 

 

9 
Deaktivované identifikačné 

médium  

Médium sa deaktivovalo. Už viac nie 

sú prítomné žiadne nezabezpečené 

montážne miesta a kalendár už nehrá 

žiadnu rolu. 

 

Tabuľka4: Stav identifikačného média 
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Interval platnosti:  

Výber časového intervalu, dokedy sa identifikačné médium musí znova aktualizovať 

(predĺži sa platnosť) na online nástennej čítačke  Xesar alebo editore. 

Trvanie platnosti:  

Informácia o časovom období, v ktorom je identifikačné médium platné. 

Štandardná hodnota:  

sa definuje vo všeobecných bezpečnostných nastaveniach. 

Individuálne:  

Vložený údaj môže byť od 1 dňa do 7300 dní (cca 20 rokov) 

Osoba:  

Osoba, ktorej je toto identifikačné médium priradené 

Začiatok oprávnenia:  

Od tohto časového bodu je identifikačné médium oprávnené na aktualizáciu 

oprávnenia, resp. platné 

Koniec oprávnenia:  

Od tohto časového bodu identifikačné médium už viac nie je oprávnené na 

aktualizáciu oprávnenia, resp. už viac nie je platné 

 

Obrázok 196: Identifikačné médium 

Individuálne oprávnenia:  

pre 3 montážne miesta, resp. oblasti sa tomuto identifikačnému médiu môžu 

odovzdať individuálne oprávnenia. (Napr. osobný šatník alebo garážové miesto.)  

Vyradiť:  

Ak stlačíte tlačidlo Vyradiť, vyradí sa identifikačné médium. Všetky nastavenia okrem 

ID sa vymažú. (Táto funkcia sa napr. používa pre identifikačné média používané 

zamestnancami, ktorí odchádzajú z pracovného miesta v podniku.) 
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Identifikačné médiá sa dajú znova použiť.  

Nepoužívajte preto pre ID označenie identifikačných médií žiadne osobné 

údaje. 

 

Obrázok 197: identifikačné médium - individuálne oprávnenie 

Vydávací protokol: 

Ak kliknete na tlačidlo Vydávací protokol, vygeneruje sa vydávací protokol 

identifikačného média so všetkými relevantnými dátami ako súbor vo formáte .pdf. 

Súbor pdf sa môže vytlačiť a príjemca ho svojím podpisom môže potvrdiť pri prevzatí 

identifikačného média.  

 

Pri zmenách oprávnení sa môže vytvoriť nový vydávací protokol. 

 

Obrázok 198: Identifikačné médium, vydávací protokol 
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7.12 Inicializovanie prístupových komponentov 
Xesar 

Prístupové komponenty Xesar sa expedujú v režime Stavba. Na účely fungovania v 

systéme Xesar sa komponent musí integrovať do systému („inicializovať“). 

Po definovaní montážneho miesta v softvéri Xesar je prístupový komponent Xesar 

pripravený na pridanie do systému. 

 

Obrázok 199: Prístupový komponent pripravený na pridanie 

Na účely pridania prístupového komponentu Xesar sa v softvéri Xesar generuje 

konfiguračná úloha. 

Táto sa synchronizuje na tablete Xesar a z tabletu prostredníctvom prípojného kábla 

vykonáva na prístupovom komponente Xesar. 

7.13 Uvedenie do prevádzky online sieťového 
adaptéra EXPERT EX9132CST online stenovej 
čítačky Xesar 

 

Skontrolujte, či používate model uvedený v návode na uvedenie do 

prevádzky skôr, ako začnete konfigurovať sieťový adaptér. 

Ďalšie návody na uvedenie do prevádzky pre sieťový adaptér: 

 EVVA Homepage Xesar Downloads 

Ak máte nejaké otázky alebo si želáte ďalšie informácie, obráťte sa, 

prosím, na technickú kanceláriu EVVA. 

 Konfigurácia PC 

Na konfiguráciu sieťového adaptéra Xesar môžete použiť počítač podľa vlastného 

výberu. Môže to byť aj počítač, na ktorom sa prevádzkuje softvér Xesar. 

Vopred nakonfigurujte nastavenia vášho sieťového adaptéra PC pred tým, než 

začnete s uvedením do prevádzky sieťového adaptéra Xesar. Tieto nájdete napríklad 
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pri Windows 7 alebo Windows 10 pod Centrum sietí a zdieľania > Zmeniť nastavenia 

adaptéra. 

 Otvorte okno Vlastnosti (kliknutie pravým tlačidlom myši na pripojenie LAN) 

 
Obrázok 200: Nastavenie adaptéra vo Windowse 

 

Prosím, pamätajte na to, že dodatočne aktívne sieťové pripojenia 

(WLAN atď.) môžu rušiť komunikáciu so sieťovým adaptérom Xesar. 

V prípade potreby ich vypnite. 

 Zvoľte v okne Internetový protokol, verzia 4 (TCP/IPv4)   a kliknite na 

Vlastnosti . 

 
Obrázok 201: Windows | Pripojenie LAN 
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 Teraz nakonfigurujte IP adresu a masku podsiete  PC 1, pomocou ktorého 

uskutočňujete konfiguráciu eternetového adaptéra. Použite na to nasledujúce 

adresy: 

IP adresa: 192.168.1.xxx (1-254) 

Maska podsiete: 255.255.255.0 

DNS server: - 

 

Obrázok 202: Windows – IP adresa (PC) 

 

Aby ste predišli konfliktu IP adries, dávajte pozor, aby ste 

NEPOUŽILI prednastavenú IP adresu sieťového adaptéra Xesar  

(192.168.1.100).  

(pri konflikte IP adries nie je možné uskutočniť spojenie.) 

 

Ak by ste mali ťažkosti s vytvorením sieťových nastavení, obráťte sa, 

prosím, na vášho administrátora IT systému. 
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 Uvedenie sieťového adaptéra Xesar do prevádzky 

 Spojte modul sieťového zdroja so sieťovým adaptérom Xesar. 

Podľa zelenej blikajúcej stavovej LED rozpoznáte, či je sieťový adaptér Xesar 

zásobovaný elektrickým prúdom. 

 Spojte sieťový adaptér Xesar s konfiguračným PC.  

Použite na to kábel RJ45 LAN a dbajte pri tom na to, aby bolo počuť zakliknutie pri 

zasunutí kábla. 

 

Obrázok 203: Sieťový adaptér Xesar – Prípojky 

 Otvorte internetový prehľadávač na vašom počítači. 
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 V prehliadači do riadku s adresou zadajte štandardnú adresu sieťového adaptéra 

Xesar – túto nájdete na spodnej strane zariadenia,  štandardne je nastavená na 

192.168.1.100. 

 

Obrázok 204: Sieťový adaptér Xesar - IP adresa (Updater) 

 

Ak by sa vám konfiguračná stránka nedala otvoriť,  skontrolujte, 

prosím, nastavenie firewallu PC, nastavenia IP a správne prepojenie 

sieťového adaptéra Xesar káblami. 

Dostanete sa k systémovej stránke sieťového adaptéra Xesar. 

 Stavová stránka 

 Na stavovej stránke pre istotu zadajte heslo. Je to však len možnosť a nie je to 

nutné. Prednastavené meno administrátora na prihlásenie je „admin“. Neprideľuje 

sa žiadne heslo. 

 Product Name (Názov zariadenia) sa môže konfigurovať voľne, avšak nemá žiadny 

vplyv na funkciu zariadenia. 

 Login password (Prihlasovacie heslo) obmedzuje prístup ku konfiguračnej stránke 

zariadenia.  

Štandardne sa neprideľuje žiadne heslo. 

 

Obrázok 205: Sieťový adaptér Xesar – Login 
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 RS485/422 

 Do poľa „Remote Adresse /URL“ zadajte IP adresu počítača alebo servera, na 

ktorom je nainštalovaný softvér Xesar. 

Táto adresa je zodpovedná za komunikáciu medzi sieťovým adaptérom Xesar a 

softvérom Xesar. Dôležité je, aby bol Remote Port (štandardne 9081) rovnaký, ako 

je uvedené v inštalačnom manažérovi Xesar (OCH Port). 

 

Obrázok 206: Sieťový adaptér Xesar - RS485/422 
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 Sieť 

 Na stránke siete musia byť polia vyplnené tak, ako je to zobrazené dole. 

IP adresa (IP adresa) definuje IP adresu sieťového adaptéra Xesar.  

 

Prosím, pamätajte na nasledovné: Ak túto adresu zmeníte a kliknete na 

Save (alebo potvrdíte tlačidlom ENTER), potom je možné sieťový 

adaptér zobraziť a konfigurovať už len cez túto adresu. 

 

Obrázok 207: Sieťový adaptér Xesar – sieť 

 Po dokončení parametrizovania kliknite na Save, aby sa dokončila konfigurácia 

sieťového adaptéra Xesar. 

 Na prenos dát na eternetový adaptér Xesar stlačte „Reboot“. 

 

Obrázok  211 :208 Sieťový adaptér Xesar -Nastavenie parametrov 
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 Po rebootovaní sieťového adaptéra odpojte sieťový adaptér Xesar od 

konfiguračného počítača. Pripojte potom sieťový adaptér Xesar na LAN sieť Xesar. 

Pri až typicky 150možných sieťových adaptéroch Xesar v jednom systéme musíte 

zvoliť až do 150 rôznych IP adries. 

Skontrolujte pri tom tiež sieťové nastavenie PC a dbajte na platný IP adresný rozsah 

vašej siete. 

• Subnet mask (Maska podsiete) definuje použitú podsieť. 

• Remote Address /URL zodpovedá IP adrese počítača, na ktorom sa prevádzkuje 

softvér Xesar. Táto adresa je zodpovedná za komunikáciu medzi sieťovým 

adaptérom Xesar a softvérom Xesar.  

Dôležité je, aby bol Remote Port (štandardne 9081) rovnaký, ako je uvedené v 

inštalačnom manažérovi Xesar (OCH Port). 

 

Remote IP (PC) a IP address (sieťový adaptér Xesar) sú rozdielne! 

Musia sa nachádzať v rovnakej sieti. 

Príklad konfigurácie: 

IP address 192.168.1.100 

Subnet mask 255.255.255.0 

Device Name Adapter1 

Login password passwordadapater1 

Remote IP 192.168.1.11 



 

 

Xesar 3.0 | V 3.0.216  171 / 217 

 Reset sieťového adaptéra 

Ak ste zabudli použité heslo alebo sieťový adaptér Xesar v dôsledku chybných 

zadaných dát nefunguje, môžete znovu resetovať sieťový adaptér Xesar na 

továrenské nastavenia (Reset). 

 Spojte modul sieťového zdroja so sieťovým adaptérom Xesar  

 Držte stlačený gobmík Reset minimálne 5 sekúnd. 

Heslo a nastavenia sa nastavia opätovne na továrenské nastavenia. 

 Ak by ste v prípade chyby vykonali reset sieťového adaptéra, následne znova 

skontrolujte ešte raz Parameter settings 

 

 Skontrolujte pri tom špeciálne Socket mode(TCP Client),Baudrate 

(115200) a  Port (9081 = OCH Port v inštalačnom manažérovi)! 

 

Obrázok 209: Port 
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8 Správa systému Xesar 

Všetky inštalácie, ako softvér Xesar, Manažér periférie Xesar boli úspešne vykonané. 

Správa systému poskytuje prehľad o každodenných úlohách softvéru Xesar a jeho 

rozhraní pre správu (panelov) a funkcií. 

8.1 Spustenie a ukončenie Xesar 

 Na spustenie a ukončenie Xesar kliknite na link poskytnutý vašim administrátorom 

(server)  

alebo  

 kliknite v Manažérovi inštalácie Xesar alebo periférie Xesar na symbol Ísť do   

 

Pred tým, než vypnete klientské PC, najskôr ukončite Manažéra periférie 

Xesar (dôležité pre editor). 

 Kliknite na symbol Stop  na rozpojenie spojenia medzi Manažérom periférie 

Xesar a prehliadačom. 

 Kliknite pravým tlačidlom na symbol Ukončiť  na ukončenie Manažéra 

periférie Xesar.  

Symbol Manažéra periférie Xesar  je na lište úloh. 

 

Manažér periférie Xesar sa neukončí, keď kliknete na x v programovom 

okne.  

Keď Manažéra periférie Xesar ukončíte nesprávne, pri ďalšom štarte 

Manažéra periférie Xesar môže dôjsť k chybe.  

Manažér periférie Xesar sa v tomto prípade musí zriadiť znova.  
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8.2 Panel Xesar 

Panel Xesar poskytuje prehľadné zobrazenie funkcií Xesar. 

Panel Xesar je pracovisko, na ktorom sa spravujú identifikačné médiá, osoby, dvere, 

oblasti a oprávnenia. Navyše sa na paneli Xesar zobrazujú varovania, ako sú 

nezabezpečené identifikačné médiá a montážne miesta a upozornenia, ako sú 

údržbové úlohy (stav batérie a stav firmvéru). 

 

Obrázok 210:  Panel Xesar 3 

Panel Xesar sa skladá z dlaždíc (polí), ktorých farba signalizuje rozličné funkcie: 

• Tmavosivé polia slúžia na správu, ako napr. vytvorenie oblastí, montážnych miest 

alebo profilov oprávnení.  

• Svetlosivé dlaždice znamenajú, že sa nemusí urobiť žiadna akcia. 

• Žlté dlaždice zobrazujú varovania alebo upozornenia. Akonáhle sú s tým spojené 

úlohy ukončené, znovu nadobudnú svetlosivú farbu. 

• V bielych dlaždiciach Support nájdete užitočné materiály na stiahnutie, ako 

podklady (napr. túto systémovú príručku) alebo súbory na výmenu s Technickou 

kanceláriou EVVA vo vašej krajine. 
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8.3 Funkcia filtra zoznamov 

Na účely podrobného vyhodnotenia alebo zjednodušeného zobrazenia sa zoznamy 

môžu filtrovať podľa jedného alebo viacerých kritérií. 

Nastavenia filtra, ktoré často potrebujete, sa môžu ukladať ako prednastavenia. 

 Manuálne filtrovanie 

 Kliknite na symbol Otvoriť oblasť filtra  

 Zvoľte si želané filtrovacie kritériá  

 Kliknite na filtrovať  

 

Obrázok 211: manuálny filter zoznamov 

 Prednastavenia filtra 

 Kliknite na symbol Otvoriť oblasť filtra  

 Zvoľte si želané filtrovacie kritériá  

 Dajte vašim prednastaveniam filtra názov  

 Kliknite na symbol Pridať  
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Kliknite na symbol x  v tlačidle poľa na vymazanie prednastavení. 

 

Obrázok 212: Vytvorenie prednastavenia filtra 

Použitie prednastavenia filtra: 

 Kliknite na aktivovanie na tlačidlo Prednastavenia fitlra  |  

Zobrazujú sa filtrovacie kritériá  

Výsledky filtrovania sa   v zozname 

 Kliknite znovu na tlačidlo na prednastavenie filtra |  alebo na tlačidlo Filtrovať  

 na ukončenie funkcie filtra. 

 

Obrázok 213: Použitie prednastavenia filtra 

 

Počet prednastavení filtra na zoznam nie je obmedzený. 
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 Stĺpcový náhľad 

Zoznamový náhľad sa môže prispôsobovať podľa potreby a veľkosti obrazovky.  

 Kliknite na symbol  na otvorenie okna na 

výber vyznačených alebo odznačených 

stĺpcov. Dodatočne môžete v okne výberu 

nastavovať počet maximálne zobrazovaných 

riadkov na stranu,  

Vykonané nastavenia sa dajú uložiť, resp. 

znova resetovať. Uložené nastavenia 

zostávajú uložené pri príslušnom 

používateľovi pre všetky zoznamy aj po 

opustení stránky. 

 

  

Obrázok 214: Prispôsobenie  

zoznamového náhľadu 
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8.4 Môj profil 

Položka menu Môj profil  sa nachádza v hornom pravom rohu panela Xesar. 

(Alternatívne sa cez pole Používateľ a výber používateľského úču dostanete k 

stránke Môj profil.) 

 

Obrázok 215: Môj profil 

 

Obrázok 216: Môj profil 

Môj profil poskytuje priame informácie o tom, ktorý používateľ je práve prihlásený 

(používateľské meno) a spravuje systém.  

V oblasti Môj profil  sa môžu uskutočňovať zmeny používateľského mena a hesla. Pri 

zmene hesla sa automaticky zobrazuje hodnotenie stupňa bezpečnosti hesla. 

Spektrum siaha od veľmi slabého (červené) po veľmi silné (zelené).  

 

Ak ste zabudli vaše používateľské heslo, nové heslo smie prideliť iba 

administrátor systému (su).  
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8.5 Kredity KeyCredit (kusové) 

Na paneli sa zobrazuje aktuálny kredit a kredity KeyCredit, ktoré sa majú odúčtovať 

.  

Spoplatnené zmeny zahrňujú 

• Vytvorenie nových identifikačných médií 

• Zmeny oprávnení 

 

Obrázok 217: Zobrazenie KeyCredit 

 

Zablokovanie alebo stiahnutie oprávnení je bezplatné. 

 

Obrázok 218: KeyCredit - bezo zmien 

Spoplatnené zmeny sa zobrazujú priamo pri vytvorení alebo zmene oprávnení na 

identifikačnom médiu. 

 

Obrázok 219:  Kredity KeyCredit – spoplatnená zmena 

 Potvrďte hlásenia.  

Môžete vykonať ďalšie zmeny oprávnení a na záver potvrdiť všetky zmeny pre 

odúčtovanie KeyCredit.  
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Informáciu o vašich KeyCredit nájdete na paneli Xesar. (Zoberte do úvahy informácie 

o nabíjaní KeyCredit z kapitoly 5.1 Manažér inštalácie) 

 

Obrázok 220:  Kredity KeyCredit – vykonanie spoplatnenej zmeny 

 

Pri Keycredit Xesar Lifetime sú všetky zmeny oprávnení a vytvorenia 

identifikačných médií zahrnuté a nemusia sa potvrdzovať. 

8.6 Podpora 

 

Obrázok 221: Dlaždica Podpora 

Na stránke podpory Xesar sa ponúkajú nasledujúce možnosti podpory: 

 

Obrázok 222: Stránka podpory Xesar 
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 O Xesar 

• EVVA Impressum  

• Nainštalovaná verzia Xesar s verziami Manažéra inštalácie, Manažérom periférie 

Xesar a aplikáciu pre tablet Xesar  

• Dodané verzie firmvéru prístupových komponentov Xesar  

• Link na Všeobecné licenčné podmienky EVVA (s možnosťou stiahnutia)  

 

Obrázok 223: O Xesar 

 Pomoc Xesar 

• Link na produktovú stránku Xesar na stránke EVVA . 

• Link k systémovej príručke Xesar na produktovej stránke Xesar na sťahovanie 

materiálov . 

• Link na produktovú stránku Xesar s informáciami o sťahovaní ovládačov pre editor 

. 

• Link na stránku EVVA pre podporu Xesar . 

 

Obrázok 224: Pomoc Xesar 
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 Aktualizácia 

• Stiahnutie aktuálnej aplikácie pre tablet Xesar . 

• Stiahnutie aktuálneho Manažéra periférie Xesar  

 

Obrázok 225: Aktualizácia 

 Stiahnutie informácií pre podporu 

Vy si určíte, ktoré informácie z podpory sa vám zhrnú. 

• Výber štatistických informácií v súbore podpory (napr. počet montážnych miest, 

oblastí, osôb, identifikačných médií, zablokovaných identifikačných médií, 

montážnych miest na oblasť) . 

• Všetky alebo len obmedzený počet udalostí .  

• Stiahnutie informácií podpory . 

 

Obrázok 226: Aktualizácia 

 

Stiahnuť v prípade potreby informácie podpory. Pre analýzu porúch sú 

potrebné anonymizované dáta o systéme. Po konzultácii tieto dáta zašlite 

technickej kancelárii EVVA. 
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9 Údržbové a konfiguračné úlohy 

 

Obrázok 227: Dlaždica Údržbové úlohy 

Údržbové úlohy sú všetky konfiguračné a údržbové úlohy ako: 

• Upozornenia na batériu a stavy 

• Prístupové komponenty Xesar  

o Konfigurovanie 

o Odstránenie 

o Pridanie 

o Aktualizácia firmvéru 

• Názov tabletu Xesar, ktorému bola priradená údržbová úloha 

Dlaždica Údržbové úlohy je žltá, ak sa vyskytne nová úloha. Táto sa vytvára 

automaticky zo strany systému, len čo sa musí uskutočniť údržba nejakého 

prístupového komponentu Xesar. 

 

Údržbové úlohy sa na komponentoch vykonávajú pomocou tabletu Xesar na 

prístupových komponentoch Xesar! 

Používateľ so zodpovedajúcim oprávnením skupín používateľov môže synchronizovať 

údržbové úlohy (všetky alebo podľa oblastí) na tablet Xesar. Na tento účel 

nepotrebuje prístupové oprávnenia k dotknutým montážnym miestam. Z 

pracovnotechnického hľadiska je však výhodou, keď technik údržby má prístupové 

oprávnenia k dotknutým montážnym miestam. Na tento účel sa mu musí odovzdať 

identifikačné médium so zodpovedajúcimi prístupovými oprávneniami. 

 

Aktualizácie softvéru sa môžu vykonávať aj s otvorenými údržbovými 

úlohami.  

(Pri modernizácii zo Xesar 2.2 na Xesar 3.x môžu byť údržbové úlohy 

otvorené.) 

Pozor: Toto neplatí pre modernizácie zo Xesar 2.2 na Xesar 3.x. 
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9.1 Aktualizácia firmvéru 

 

Obrázok 228: Dlaždica firmvér neaktuálny 

Dlaždica firmvér neaktuálny je svetlošedá, ak nie sú otvorené nijaké úlohy. 

Prípadne zožltne a indikuje, pri ktorých prístupových komponentoch Xesar sa má 

aktualizovať firmvér. Aktualizácia firmvéru ponúka tieto výhody: 

• Boli odstránené možné chyby 

• Prispôsobeniami bola predĺžená životnosť batérie 

• Boli pridané nové funkcie 

 

Údržbová úloha sa vytvára Automaticky, keď prístupový komponent Xesar 

nedisponuje aktuálnym firmvérom. 

 

Aktualizácia firmvéru sa môže vykonať aj bez Inicializácie alebo Pridania 

prístupového komponentu Xesar do systému. 

9.2 Upozornenie na batériu 

 

Obrázok  232 :229 Upozornenie na batériu 

Dlaždica Varovanie batérie zožltne a zobrazuje všetky prístupové komponenty 

Xesar, ktoré majú slabú batériu a treba ju nahradiť. 

 

Pre všetky dotknuté prístupové komponenty Xesar sa vytvára údržbová 

úloha. 
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9.3 Editory 

 

 

Obrázok 230: Dlaždica editory 

V dlaždici Editory sú uvedené všetky aktívne a neaktívne používané editory. 

 

Na to, aby ste mohli vytvárať alebo aktualizovať identifikačné médiá, je 

potrebný aktívny editor. 

 

Nainštalujte a nakonfigurujte Manažér periférie Xesar a softvér Xesar na 

spojenie vášho systému s editorom. 

(Pozri kapitolu 5.5 Spojenie editora so softvérom Xesar.) 

9.4 Online porucha 

 

Obrázok 231: Dlaždica online porucha 

Dlaždica Online porucha zožltne, keď sa vyskytne online porucha. Keď online 

nástenná čítačka Xesar nie je spojená so softvérom Xesar, nemôžu sa na tejto online 

nástennej čítačke Xesar aktualizovať žiadne identifikačné médiá. 

Prosím, skontrolujte, či: 

• je váš sieťový adaptér správne nastavený 

• je riadiaca jednotka Xesar správne spojená so sieťovým adaptérom Xesar 
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 Nezabezpečené montážne miesta 

 

Obrázok 232: Nezabezpečené montážne miesta 

Dlaždica Nezabezpečené montážne miesta sa zmení na žltú, keď bolo zablokované 

identifikačné médium a čierna listina na montážnych miestach nie je aktuálna.  

Aktualizácia čiernej listiny sa môže urobiť cez XVN  alebo prostredníctvom 

synchronizácie medzi softvérom Xesar a prístupovým komponentom Xesar pomocou 

tabletu Xesar. 

 

Automaticky sa vytvára údržbová úloha, len čo existuje nezabezpečené 

montážne miesto. 

 

9.5 Identifikačné médiá 

 

Obrázok 233: Identifikačné médiá 

Pre Xesar sú k dispozícii rôzne formy identifikačných médií (pozri kapitolu 2.8 

Identifikačné médiá Xesar). 

Počet zobrazovaných identifikačných médií je nezávislý od toho, či sú napr. 

zablokované alebo nepopísané. 
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 Identifikačné médiá – dávkové spracovanie 

V Xesar jestvuje v podobe dávkového spracovania funkcia umožňujúca rýchle a 

jednoduché pridávanie viacerých identifikačných médií do systému Xesar. Funkcia 

dávkového spracovania je v dlaždici Identifikačné médiá v položke menu Pridať– 

dávkové spracovanie . 

 

Obrázok 234: Zoznam identifikačné médiá 

Na to, aby ste mohli začať s dávkovým spracovaním, zadajte najskôr poradové číslo 

ID na pridelenie priebežného čísla identifikačným médiám v softvéri Xesar. Ak 

nezadáte žiadne číslo, potom systém Xesar použije predvolenú hodnotu a prideľuje 

čísla samostatne.  

 Kliknite na Aktivovať dávkové spracovanie a na editor priložte prvé 

identifikačné médium. 

 

ID je napr. osobné číslo. 

 

Obrázok 235: Aktivovať dávkové spracovanie 
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Cez Deaktivovať dávkové spracovanie dávkové spracovanie zastavíte. 

 

Obrázok 236: Deaktivovanie dávkového spracovania 

 Stiahnutie identifikačného média 

 

Obrázok 237: Vyradenie identifikačného média 

Identifikačné médium sa môže vyradiť iba vtedy, keď sa nachádza na editore. Iba 

vtedy je viditeľné tlačidlo Vyradiť . Pri tomto postupe sa vymazávajú údaje uložené 

na identifikačnom médiu; môže sa však znova popisovať.  

Zostáva zachované v zozname identifikačných médií. 

 

Vyradenie identifikačného média vymazáva všetky údaje, okrem kľúča jeho 

inštalácie v pamäti. 
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 Odobratie oprávnení identifikačného média 

Pre nekritické médiá (napr. identifikačné médiá osôb, ktoré už nemajú mať prístup, 

napríklad cudzie firmy v budove) jestvuje funkcia Odobrať oprávnenie . Pri 

odobratí oprávnenia identifikačného média sa nevytvára žiadny záznam do  čiernej 

listiny a na paneli sa nezobrazuje žiadne varovné hlásenie. 

 

Obrázok 238: Odobratie oprávnení identifikačného média 

 Kliknite na paneli Xesar na položku menu Identifikačné médiá a zvoľte dotknuté 

identifikačné médium. 

 Zablokovanie identifikačného média (Dať na čiernu 
listinu) 

Identifikačné médium, ktoré zablokujete , sa dá automaticky na čiernu listinu. 

Čierna listina sa považuje za zoznam bezpečnostného rizika. Osoby so zablokovanými 

identifikačnými médiami majú prístup dovtedy, kým nebol aktualizovaný každý 

jednotlivý dotknutý komponent Xesar. Toto sa môže uskutočniť buď prostredníctvom 

údržbových úloh pomocou tabletu Xesar alebo cez XVN. 

 

Obrázok 239: Zablokovanie identifikačného média (Dať na čiernu listinu) 

 

Najrýchlejšie sa systém zabezpečí cez XVN (virtuálna sieť Xesar). 
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Na paneli Xesar softvéru Xesar sa signalizujú ešte neaktualizované montážne miesta. 

Pre každé montážne miesto sa vytvára údržbová úloha, ako aj polia montážne 

miesta a nezabezpečené identifikačné médiá menia svoju farbu na žltú. 

 

Obrázok 240: Čierna listina na paneli Xesar 

 Identifikačné médiá, na ktoré sa nedá zapisovať 

Položka menu Identifikačné médiá, na ktoré sa nedá zapisovať signalizuje, že 

pri určitých identifikačných médiá je interná kartová pamäť (aktuálne: 4 kB) úplne 

zapísaná. Dlaždica má ako bezpečnostné opatrenie žlté sfarbenie, ak sa v obehu 

nachádzajú identifikačné médiá, na ktoré sa nedá zapisovať. Vpravo sa zobrazuje 

počet identifikačných médií, na ktoré sa nedá zapisovať. 

 

Obrázok 241: Dlaždica identifikačné médiá, na ktoré sa nedá zapisovať 

 

Segment Xesar na identifikačnom médiu potrebuje približne 2 kb. 
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Ak sa prekročí pamäťová kapacita identifikačného média uvoľnená pre Xesar, 

pole sa sfarbí na žlto. Na identifikačné médium sa dá nahrať maximálne 96 

oblastí. Ak sa má vykonať rozšírenie oprávnenia identifikačného média, 

objaví sa varovanie. 

 

Zhrnutie oblastí zvyšuje pamäťovú kapacitu identifikačného média. 

 Nezabezpečené identifikačné médiá 

 

Obrázok 242: Dlaždica nezabezpečené identifikačné médiá 

Nezabezpečené identifikačné médiá vznikajú zablokovaním identifikačných médií. V 

tomto stave môže zablokované identifikačné médium napriek tomu ešte otvárať 

prístupové komponenty. (Pozri9.5.4 Zablokovanie identifikačného média (dať na 

čiernu listinu) 

 Identifikačné médiá neaktuálne 

 

Obrázok 243: Dlaždica identifikačné médiá neaktuálne 

Po určitých funkciách, napr. po zmenách oprávnení sa musia identifikačné médiá 

aktualizovať. Pole sa sfarbí na žlto a týmto indikuje, že identifikačné médiá nie sú 

aktuálne a musia sa aktualizovať.  

 

Identifikačné médiá sa dajú aktualizovať prostredníctvom editora alebo 

online nástennej čítačky Xesar. 
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 Sprístupnenia so zablokovanými identifikačnými 
médiami 

 

Obrázok 244: Dlaždica sprístupnenia so zablokovanými identifikačnými médiami 

 Kachlica Sprístupnenie so zablokovanými identifikačnými médiamiukazuje, či 

a kde sa uskutočnili sprístupnenia so zablokovanými identifikačnými médiami.  

 

Udržujte systém Xesar pomocou údržbových úloh a funkcie XVN v aktuálnom 

stave.  

9.6 Protokoly 

V Xesar sa rozlišujú dva druhy protokolov: 

• Protokol udalostí 

• Systémový protokol 

 Protokol udalostí 

 

Obrázok 245: Dlaždica Protokol udalostí 

Protokol udalostí zobrazuje všetky záznamy denníka udalostí, ktoré sa spúšťajú 

prostredníctvom interakcie s elektromechanickým uzamykacím systémom (napr. 

prístupy alebo odmietnutia na prístupových komponentoch Xesar). 
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Protokolovanie udalostí je závislé od nastavení k osobnej referencii pod 

nastaveniami, ako aj od príslušných nastavení protokolovania na 

prístupových komponentoch Xesar, pod montážnymi miestami a 

nastaveniami protokolovania pri jednotlivých osobách. 

 

Obrázok 246: Zoznam protokolovanie udalostí 

 Systémový protokol 

 

Obrázok 247: Systémový protokol 

Systémový protokol dokumentuje všetky akcie, ktoré vykonávajú používatelia. To 

znamená, že zaznamenáva udalosti, ktoré sa spúšťajú prostredníctvom 

administratívnych úloh. Na rozdiel od protokolu udalosti nezaznamenáva žiadne 

udalosti, ktoré sa spúšťajú z interakcie s elektromechanickým uzamykacím 

systémom. 

 

Obrázok 248: Systémový protokol náhľad zoznamov 

 Kliknite na tlačidlo  na priame zobrazenie montážneho miesta a uskutočnenie 

zmien. 
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9.7 Tablet Xesar (programovací prístroj) 

 

Obrázok 249: Dlaždica tablet Xesar (programovací prístroj) 

V tablete Xesar sa nachádzajú všetky programovacie prístroje spojené so systémom. 

Kliknite na tlačidlo Nahlásiť stratu , na vybratie tabletu Xesar zo systému. 

 

Obrázok 250: Hlásenie straty 

 Aplikácia pre tablet Xesar 

Na domovskej obrazovke sú všetky otvorené údržbárske úlohy, číslo verzie, ako aj 

tlačidlo Synchronizovať. 

Obrazovka Domov poskytuje prehľad o všetkých otvorených údržbových úlohách, 

zobrazenie čísla verzie, ako aj tlačidlo „Synchronizovať“. 

 

Obrázok 251: Domovská obrazovka aplikácia Xesar 
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Kliknutím na tri body  sa otvára rozbaľovacie menu pre: 

• Zobraziť všetky 

Zobrazujú sa všetky úlohy 

• Skryť vykonané 

Už vykonané úlohy sa skrývajú 

• Skrytie synchronizačných úloh 

Synchronizačné úlohy (vyzdvihnutie 

protokolov, nastavenie času) sa skrývajú. 

Zobrazujú sa iba konfiguračné úlohy 

(zmeny konfigurácie) 

• Rozpoznať dvere 

Automaticky rozpoznáva dvere, pri 

ktorých je uskutočnené zasunutie 

• Zobraziť stav batérie 

Zobrazí sa stav batérií prístupových 

komponentov Xesar 

• Aktualizovať firmvér 

Aktualizovanie firmvéru cez spojovací 

kábel 

• Resetovať komponent 

Resetuje prístupový komponent Xesar do 

jeho pôvodného stavu 

• Dopytovať verzie 

Zobrazuje verziu firmvéru 

• Nastavenia 

Nastavenie, že sa má vždy vyzdvihovať 

protokol udalostí prístupových 

komponentov Xesar 

• Odhlásiť 

Tu sa odhlasujú aktívni používatelia 

 

Obrázok 252: Funkcie aplikácie Xesar 
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 Aktualizácia firmvéru 

Aktualizácia firmvéru prístupového komponentu Xesar sa môže vykonať tak v režime 

Stavba, ako aj v zabudovanom stave. 

Ak je prístupový komponent Xesar v režime Stavba, spojte za účelom aktualizácie 

firmvéru tablet Xesar spojovacím káblom s prístupovým komponentom Xesar a zvoľte 

Aktualizovať firmvér . 

Ak sa komponent nachádza v režime Systém, potom sa aktualizácia firmvéru 

vykonáva cez údržbovú úlohu. 

 

Verzia firmvéru Xesar prístupového komponentu Xesar  sa dá zobraziť v 

položke menu Zistiť verziu   

 

Obrázok 253: Aktualizovať firmvér  

Obrázok 254: Zistenie verzie firmvéru 

 Stave batérií prístupových komponentov Xesar 

Spojte tablet Xesar s prístupovým komponentom Xesar na manuálne zistenie stavu 

batérií. 

Zvoľte v rozbaľovacom menu tlačidlo Zobraziť stav batérie . 

 

Obrázok 255: Zobraziť stav batérie 
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Na tablete Xesar sa zobrazuje stav batérie. 

 

Obrázok 256: Tablet Xesar – stav batérie OK 

 Inicializovanie prístupového komponentu Xesar 

Ak chcete prístupový komponent Xesar v režime Stavba spojiť so systémom Xesar, 

musí sa tento inicializovať. Predtým sa musí pridať montážne miesto s prístupovým 

komponentom Xesar. 

 Spojte tablet Xesar s prístupovým komponentom Xesar 

 Zvoľte údržbovú úlohu a inicializujte prístupový komponent Xesar tak, že zvolíťe 

funkciu Vykonať . 

 

Obrázok 257: Inicializovať prístupový komponent 

Vložte inicializačný PIN  a kliknite na OK. Ukáže sa vám priebeh procesu, kde 

môžete sledovať prenos. 

 

Obrázok 258: Inicializovanie prístupového 

komponentu Xesar 

 

Obrázok 259: Inicializovanie prístupového 

komponentu Xesar 
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9.8 Virtuálna sieť Xesar (XVN) 

 

Obrázok 260: Prehľad systému - Virtuálna sieť 

Na centrálnom mieste (editor alebo online nástenná čítačka Xesar) sa na identifikačné 

médiá nahrávajú aktualizačné informácie (čierna listina). Cestou cez budovu sa tieto 

prenášajú na dvere. Pri tomto identifikačné médiá aktualizujú stav dverí a zbierajú 

informácie dverí (stav batérie, prístupové udalosti, vymazania alebo otvorenia 

zablokovaných identifikačných médií). Na editore sa tieto informácie odovzdávajú, 

vyhodnocujú a aktualizuje sa bezpečnostný status v softvéri. 

 

Do jedného systému možno zapojiť až 150 nástenných online čítačiek Xesar. 
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 Prenos prístupových udalostí  
prostredníctvom identifikačných médií 

Pri každom druhom identifikačnom procese, napríklad pri otvorení prístupového 

komponentu Xesar prostredníctvom identifikačného média, sa posledné prístupové 

udalosti (otvorenia, odmietnutia, slabá batéria) prístupového komponentu Xesar 

prenášajú na identifikačné médium. 

Ak sa identifikačné médium pridrží na editore alebo online nástennej čítačke Xesar, 

udalosti sa prenášajú do softvéru Xesar a médium sa očisťuje. 

Na tento proces nie je potrebné prihlásenie do softvéru Xesar, stačí spustený 

program. 

 Prenos záznamov čiernej listiny prostredníctvom 
identifikačných médií 

Záznam v čiernej listine obsahuje informácie o identifikačnom médiu zablokovanom v 

softvéri Xesar. Tieto záznamy v čiernej listine sa prostredníctvom editora alebo online 

nástennej čítačky Xesar zapisujú na všetky identifikačné médiá, ktorými sa tieto 

informácie prenášajú na všetky navštívené prístupové komponenty Xesar.  

Na jednom identifikačnom médiu je k dispozícii 10 záznamov do čiernej listiny. Len čo 

sa identifikačné médiá znova pridržia na editore alebo online nástennej čítačke Xesar, 

softvér Xesar rozpoznáva, na ktoré prístupové komponenty Xesar už bola 

prostredníctvom príslušného identifikačného média prenesená čierna listina a 

vizualizuje zodpovedajúci stav na paneli Xesar softvéru Xesar. 

 

Preneste čiernu listinu prostredníctvom tabletu Xesar, ak sa naraz stratí 

alebo odcudzí viac ako 10 identifikačných médií. 

Identifikačné médium zablokované v softvéri Xesar sa môže zneplatniť, resp. 

vymazať, keď 

• sa dosiahol dátum, kedy vyprší, 

• prekročí trvanie platnosti, 

• sa médium prirdržalo na editore alebo online nástennej čítačke Xesar  

• sa niekto pokúsi o otvorenie prístupového komponentu Xesar, na ktorom je 

aktuálna čierna listina. 
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 Prenos informácií  
Otvorenie zablokovaným médiom 

Kým je médium zablokované v softvéri Xesar ešte platné, môže naďalej otvárať 

príslušné prístupové komponenty Xesar. Tieto informácie kritické z hľadiska 

bezpečnosti sa zbierajú prostredníctvom iných identifikačných médií v systéme Xesar 

a prostredníctvom editora alebo online nástennej čítačky Xesar sa odovzdávajú 

softvéru Xesar.   

Signalizuje sa to na paneli Xesar. Dlaždica Uvoľnenia prístupu so zablokovanými 

identifikačnými médiamije sfarbená na žlto, keď sa uskutočnili otvorenia s už 

zablokovanými identifikačnými médiami 

 

Obrázok 261: Dlaždica panelu Xesar  - otvorenie zablokovaným médiom 

 Prenos informácií  
Identifikačné médium vymazané dverovým 
komponentom 

Pri pokuse o otvorenie prístupového komponentu Xesar s aktuálnou čiernou listinou 

identifikačným médiom zablokovaným v softvéri Xesar  prístupový komponent Xesar 

vymaže identifikačné médium.  

Následne toto identifikačné médium nedokáže otvárať už ani prístupové komponenty 

Xesar bez aktuálnej čiernej listiny. Toto identifikačné médium týmto stratilo svoju 

platnosť.  

Informácie o zablokovanom, vymazanom identifikačnom médiu sa prenášajú inými 

identifikačnými médiami cez virtuálnu sieť späť do softvéru Xesar. Na tento účel sa 

musia identifikačné médiá priložiť na editora alebo na online nástennú čítačku Xesar. 

Používatelia softvéru Xesar týmto automaticky dostávajú informáciu, že systém Xesar 

je znova bezpečný, hoci čierna listina možno ešte vôbec nebola aktualizovaná na 

všetkých prístupových komponentoch Xesar. 

 

Dbajte preto na pokyny k prípadným údržbovým úlohám na paneli Xesar a 

udržujte vaše prístupové komponenty Xesar v najaktualizovanejšej podobe. 
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 Prenos stavu batérie prostredníctvom identifikačných 
médií 

Identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu prenášajú prostredníctvom virtuálnej 

siete do softvéru Xesar taktiež informácie o batérii. Administrátor systému takto v 

pravý čas vie, kedy a ktoré batérie treba vymeniť. 

Administrátor systému má nepriamo možnosť ovplyvňovať cykly aktualizácie 

prostredníctvom trvania platnosti identifikačných médií. Každým pridržaním 

identifikačného média na editore alebo online nástennej čítačke Xesar sa doba 

platnosti automaticky predlžuje o nastavenú hodnotu.  

Ak sa napríklad trvanie platnosti nastaví na 3 dni, potom každá osoba s 

identifikačným médiom musí v rámci tohto času vykonať aktualizáciu na editore alebo 

na nástennej online čítačke Xesar, aby sa predĺžila platnosť. Takto dostáva 

administrátor systému najneskôr po 3 dňoch prostredníctvom identifikačných médií 

nachádzajúcich sa v obehu  zodpovedajúce informácie (napr. udalosti alebo prenosy 

čiernej listiny atď.). Ak sa platnosť nastaví napríklad na 30 dní, trvá analogicky dlhšie, 

kým sa informácie dostanú späť do softvéru Xesar. 

 

Pri používaní virtuálnej siete si zvoľte trvanie platnosti čo najkratšie, 

najlepšie menej ako dní.  

9.9 Nahradenie administrátorskej karty 

Ak je administrátorská karta chybná alebo sa stratila, môže sa táto nasledujúcim 

spôsobom vymeniť: 

 Zastrčte novú administrátorskú kartu do editora  

 Otvorte v manažérovi inštalácie kartu Administrátorská karta a načítajte novú 

administrátorskú kartu. 

 Uložte nastavenia a prejdite na kartu Inštalácie  
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 Vyberte želaný systém  a kliknite na symbol kľúča  

 

Obrázok 262: Nahradenie administrátorskej karty - Manažér inštalácie Xesar 

 Zvoľte v okne operácie s administrátorskou kartou funkciu Vymeniť kartua  

 a zadajte inštalačný kľúč, číslo karty a podpis karty.  

Tieto údaje nájdete na liste s informáciami o inštalácii, ktorý ste si vytlačili pri 

prvej inštalácii. 

 

Obrázok 263: Nahradenie administrátorskej karty - informácie o systéme 



 

 

Xesar 3.0 | V 3.0.216  202 / 217 

 

Obrázok 264: Nahradenie administrátorskej karty 

Po potvrdení sa vygeneruje nový list s informáciami o inštalácii. 

 Vytlačte si prehľadový hárok s informáciami o inštalácii. 

 

Po výmene administrátorskej karty bezpodmienečne vykonajte manuálnu 

zálohu v Manažérovi inštalácie Xesar, aby prípadná obnova bola v súlade s 

administrátorskou kartou. 
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9.10 Vrátenie späť pridania komponentu 

Ak ste pri montážnom mieste pridali nesprávny komponent, môžete komponent 

znova odstrániť.  

 Kliknite na tlačidlo Znova odstrániť pridané komponenty EVVA Komponente 

na konci poľa na zadávanie dát. 

 

Obrázok 265l: Vrátenie späť pridania komponentu 

Navyše nemusíte montážne miesto znova vytvárať, ale môžete jednoducho vybrať 

nový prístupový komponent Xesar. 

 

Toto funguje iba pred inicializáciou a ak je to potrebné po resetovaní do 

režimu Stavba. 

9.11 Vymontovanie komponentu (resetovanie do 
režimu Stavba) 

Keď sa niektorý prístupový komponent Xesar znova demontuje a má sa ešte ďalej 

používať, zvoľte „Odstrániť komponent EVVA“. 

 

Obrázok 266: Demontovať prístupový komponent Xesar 
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Keď chcete komponent znova namontovať do systému, neklikajte na 

Odstrániť chybný komponent EVVA. 

Keď ste prístupový komponent  Xesar odstránili v softvéri, potom automaticky vzniká 

údržbová úloha. Prístupový komponent Xesar sa musí demontovať pomocou tabletu 

Xesar. Spojte prístupové komponenty Xesar s tabletom Xesar a zvoľte prístupový 

komponent Xesar. Kliknite v podmenu na „Odstrániť prístupový komponent“. 

 

Obrázok 267: Tablet Xesar – odstránenie komponentu 

9.12 Vynútené vymontovanie komponentu  
(pokazený komponent) 

Ak je prístupový komponent Xesar pokazený, zvoľte v menu Miesta montáže príslušné 

Miesto montáže. V zozname vyberte prístupový komponent Xesar, ktorý sa má 

odstrániť a kliknite na Odstrániť pokazené komponenty EVVA. 

 

Obrázok 268: Chybný komponent – vynútené vymontovanie 
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9.13 Online nástenná čítačka Xesar 

 

Obrázok 269: Online nástenná čítačka Xesar 

Online nástenná čítačka Xesar ponúka nasledovné funkcie: 

• Aktualizácia identifikačných médií 

• v reálnom čase 

• Prístupový protokol v reálnom čase 

• Aktualizácia oprávnenia komponentu v reálnom čase 

• Nájdenie prístupového komponentu Xesar: hľadaná nástenná čítačka Xesar vydáva 

opakovane optický a akustický signál, až kým sa funkcia znova nedeaktivuje. 

• Spustenie Office Mode: Štart Manual Office Mode (protokoluje sa) 

• Ukončenie Office Mode: Ukončenie Manual Office Mode (protokoluje sa). 

• Nastavenie času: manuálna časová synchronizácia s online nástennou čítačkou 

Xesar (po výpadku prúdu = offline) (protokoluje sa). 

• Otvorenie na diaľku: protokolované otvorenie na diaľku pomocou online nástennej 

čítačky Xesar  

• Normálne sprístupnenie (štandardné trvanie sprístupnenia, protokoluje sa) 

• Predĺžená doba sprístupnenia (predĺžené trvanie sprístupnenia, napr. pre 

hendikepované osoby, protokoluje sa) 

• Odchodové tlačidlo dverí sa používa na otváranie automatických dverí alebo 

oddeľovaní. Každé stlačenie odchodového tlačidla dverí sa protokoluje v protokole 

udalostí. 

• Monitorovanie stavu dverí umožňuje dopytovanie stavu (Otvorený alebo 

Zatvorený) dverového kontaktu. Pri sériovom zapojení dverového kontaktu so 

závorovým kontaktom sa môže monitorovať stav dverí zatvorený a 

zablokovaný. 

 

Obrázok 270: Protokol udalostí monitorovania stavu dverí 
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V protokole udalostí a v systémovom protokole sa dokumentujú rôzne funkcie. 

 

Obrázok 271: Protokol online nástenná čítačka Xesar 

 

Funkcionalita Xesar 3.0 online nástennej čítačky Xesar nie je v Xesar 2.2 k 

dispozícii (napr. online konfigurácia, časovo riadená online konfigurácia, 

dverový kontakt).  

Tlačidlo na dverách sa môže používať aj v Xesar 2.2, udalosť sa však v 

softvéri Xesar 2.2 nezobrazuje. 

9.14 Možné poruchy, ktoré sa môžu vyskytnúť 

 Zobrazenie varovania certifikátu (toto nie je chyba) 

Varovanie certifikátu sa zobrazuje pri prvom spojení a po aktualizácii na novšiu 

verziu. Nový (novo vytvorený) certifikát sa musí znova akceptovať, aby mohla byť 

možná práca so Xesar 3.0. 

 Docker sa nespúšťa sám od seba (automatický štart) 

Automatický štart pre docker musí byť deaktivovaný. Ak bol deaktivovaný Fast 

Startup, môže sa stať, že sa prostredníctvom aktualizácie Windows 10 (napr. ako v 

prípade Creators Update 2017) znova aktivuje.  

 

Skontrolujte nastavenie po každej aktualizácii Windows, aby Docker ďalej 

spoľahlivo fungoval. 

 

Opustite a reštartujte docker 
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 Aktualizácia na Xesar 3.0 

 

Po importovaní systému Xesar 2.2 do Xesar 3.0 sa prístupové komponenty 

Xesar už viac nemôžu synchronizovať so systémom Xesar 2.2. Po úspešnom 

importe sa smie pracovať už iba so Xesar 3.0. 

 Počet oblastí v Xesar 3.0 

(Porovnanie s Xesar 2.2) 

Zo Xesar 2.2 sa má importovať maximálne 95 oblastí. 96. oblasť Inštaláciasa pri 

všetkých montážnych miestach v Xesar 3.0 vytvorí automaticky. 

 Import Xesar 2.2 (časové pásmo) 

Systém Xesar 2.2 sa smie importovať a prevádzkovať iba v rovnakom časovom 

pásme. 

 Import kalendára 

Nemôžu sa importovať žiadne kalendáre (iCal alebo CSV), v ktorých je definovaný 

aktuálny deň. Toto by sa stalo, ak napr. vytvoríte kalendár v sviatočný deň. 

 

Mali by sa importovať iba kalendáre, ktoré obsahujú budúce záznamy od 

zajtrajšieho dňa. 

 Chyba pri konfigurácii   

portov COM pod Windows 10 

Vo Windows 10 je prítomná známa chyba vzhľadom na automatickú konfiguráciou 

portov COM   

 https://www.tenforums.com/general-support/109079-event-id-

10016-distributedcom-windows-securitycenter-

wscbrokermanager.html 

https://www.tenforums.com/general-support/109079-

event-id-10016-distributedcom-windows-securitycenter-

wscbrokermanager.html 

https://www.tenforums.com/general-support/109079-event-id-10016-distributedcom-windows-securitycenter-wscbrokermanager.html
https://www.tenforums.com/general-support/109079-event-id-10016-distributedcom-windows-securitycenter-wscbrokermanager.html
https://www.tenforums.com/general-support/109079-event-id-10016-distributedcom-windows-securitycenter-wscbrokermanager.html
https://www.tenforums.com/general-support/109079-event-id-10016-distributedcom-windows-securitycenter-wscbrokermanager.html
https://www.tenforums.com/general-support/109079-event-id-10016-distributedcom-windows-securitycenter-wscbrokermanager.html
https://www.tenforums.com/general-support/109079-event-id-10016-distributedcom-windows-securitycenter-wscbrokermanager.html
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Kým táto chyba u Windows nie je odstránená, môžu sa použiť opatrenia v uvedenom 

článku s cieľom vynútiť novú konfiguráciu portom COM pod Win10 vymazaním 

rôznych záznamov registra. Navyše chyba Win10 popisuje chýbanie oprávnení 

používateľa tohto portu COM, ktoré sa na základe tohto článku môžu priradiť – 

http://blog.ronnypot.nl/?p=843)..  

Poslednou možnosťou je odinštalovanie a opätovné nainštalované ovládačov všetkých 

portov COM. 

 Vypršanie certifikátov (tablet Xesar, prehliadač) 

Certifikáty pre spojenia medzi kontajnermi, resp. sú platné jeden rok. Ak sa niektorý 

systém nadpriemerne dlhý čas (> 1 rok) nespustí cez Manažéra inštalácie Xesar, ich 

platnosť vyprší. 

V tomto prípade potrebujete obnovenie certifikátu, ktoré sa vykoná pri prvom štarte. 

(Systém Xesar sa v softvéri Xesar nedá riadne používať a zobrazia rozličné hlásenia o 

chybách. Tento jav sa po niekoľkých minútach sám regeneruje.) 

 Docker sa nedá spustiť 

Docker sa dá prevádzkovať iba na počítačoch s aktivovanou virtualizáciu Hyper-V. 

 Xesar-Lifetime v Xesar 2.2 

Xesar Lifetime sa NESMIE aktivovať už v Xesar 2.2 (teda pred exportom/importom do 

Xesar 3.0)! Inak by sa v Xesar 2.2 dobilo iba 17 kreditov KeyCredits. 

 Zablokovanie firewallu / Zabránenie importu 

Dodržte nasledujúce body: 

• Osobný firewall musí zásadne dovoľovať spustenie, resp. nemá blokovať potrebné 

porty (virtuálny počítač, 10.0.75.2, musí mať prístup k hostiteľovi Windows, 

10.0.75.1:445).  

• Pamäťová jednotka C: musí byť v nastaveniach Dockera uvoľnená. 

• V nastaveniach sieťového adaptéra Dockera odinštalujte a znova nainštalujte 

službu „Zdieľanie súborov a tlačiarní pre siete Microsoft“ („File and Print Sharing 

Service“). 

• Súčasne sa musí aktivovať port 445 pre sieť Dockera   
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 https://docs.docker.com/docker-for-windows/#firewall-rules-for-

shared-drives
 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/ - firewall-

rules-for-shared-drives 

 Chyba čítania identifikačných médií 

Ak sa v nejakom systéme Xesar častejšie vyskytujú problémy s rozpoznaním 

identifikačných médií pri priložení na editor, príčinou môže byť, že počítač má 

problém s komunikáciou s príslušným rozhraním. Na potvrdenie tohto sa po 

vyskytnutí chyby musí navigovať do Prehliadača udalostí Windows (zadajte Štart -> 

Prehliadač udalostí) a skontrolovať, či nie sú prítomné chybové hlásenia týkajúce sa 

portov COM. Ak áno, kliknutím na toto sa môže zobrazovať GUID príslušného portu. 

Potom sa musí nájsť tento GUID v registri systému Windows (Štart -> zadajte regedit 

a otvorte -> vyhľadajte GUID). Všetky záznamy, ktoré obsahujú tento GUID, vymažte 

a reštartujte počítač. 

 Chyba tabletu Xesar (ARES FX716M) 

 

Keď sa tablet  odpája od PC a už sa viac nedá zapnúť, stlačte tlačidlo Reset 

na zadnej strane tabletu Xesar a reštartujte tablet Xesar. 

 Časové oneskorenie pri XVN 

Aktualizácia čiernej listiny Delta môže trvať až 60 sekúnd. 

 Indikácia chyby tabletu Xesar XTDE17 

Chyba XTDE17 sa vyskytuje vtedy, keď zlyhalo resetovanie komponentu. 

 Manažér inštalácie Xesar už viac nerozpoznáva žiadny editor 

Riešenie: zatvorte Manažéra inštalácie Xesar a znova ho spustite 

 Žiadna indikácia panela Xesar v prehliadači 

Ak softvér Xesar 3.0 nezobrazuje žiadne údaje na paneli Xesar, je príčina možno v 

nezvyčajne vysokom vyťažení CPU.  

Pomoc: Zastavte inštaláciu v Manažérovi inštalácie a znova ju spustite. 

https://docs.docker.com/docker-for-windows/#firewall-rules-for-shared-drives
https://docs.docker.com/docker-for-windows/#firewall-rules-for-shared-drives
https://docs.docker.com/docker-for-windows/#firewall-rules-for-shared-drives
https://docs.docker.com/docker-for-windows/#firewall-rules-for-shared-drives
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 Modrá obrazovka po odstránení média z editora 

Na počítačoch s Windows 7 pri použití editora HID OmniKey 5421 môže dôjsť k 

prípadom chyby modrej obrazovky. 

 Problémy pri rozpoznaní médií s verziou Windows 10 Pro x64  

Version Build 1709  

Ak sa vyskytne táto chyba, má sa vykonať aktualizácia na Windows 10 Pro x64 build 

1803. 

 Synchronizovanie tabletu Xesar 

Keď sa konfiguračná údržbová úloha synchronizuje späť do softvéru Xesar, trvá 

niekoľko sekúnd, kým synchronizačná údržbová úloha tohto montážneho miesta príde 

na tablet Xesar. 

 Synchronizovanie tabletu Xesar 

Odporúča sa synchronizovať častejšie. Keď sú na tablete Xesar uložené mnohé 

protokoly, môže synchronizácia trvať niekoľko minút. 

 Deaktivovanie Certificate Propagation Service 

Deaktivujte Certificate Propagation Service na počítačoch s Windows, ktoré 

prevádzkujú Manažéra periférie a/alebo Manažéra inštalácie  

 https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-

pro/windows-server-2012-R2-and-2012/dn579263(v%3dws.11)).  

Stručný návod: 

 Stlačte naraz Tlačidlo Windows a R  

 Napíšte services.msc a potvrďte Enter  

 V novom okne v stĺpci Názov vyhľadajte položku Služba distribúcie certifikátov 

a kliknite na ňu pravým tlačidlom myši 

 Zvoľte Vlastnosti 
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 V novom dialógu v riadku Typ spustenia vyberte údaj Deaktivované a potvrďte 

pomocou OK 

 Zatvorte všetky okná a reštartujte počítač. 

 Server sa nesmie prepnúť do pohotovostného režimu. 

 Jedna riadiaca jednotka s 2 nástennými čítačkami Xesar 

Keď namontujete jednu riadiacu jednotku s 2 nástennými čítačkami Xesar, sú obe 

montážne miesta navzájom spojené. Toto spojenie zostáva existovať aj vtedy, keď sa 

odstránia prístupové komponenty Xesar. Hneď po odstránení oboch prístupových 

komponentov Xesar sa týmto znova dosiahne stav  pripravené na namontovanie. 

Ak by ste chceli obe montážne miesta vymazať, potom sa musí pre jedno z oboch 

montážnych miest kliknúť na Vrátanie späť pridania komponentu. Potom sa 

aktivuje tlačidlo na vymazanie montážneho miesta a prostredníctvom jedného 

montážneho miesta sa vymazáva aj druhé montážne miesto. 

 Zablokovanie identifikačných médií 

Keď sa zablokovávajú identifikačné médiá, môže trvať až 60 sekúnd, kým sa aktuálna 

čierna listina Delta úplne prenesie na identifikačné médiá. Ak sa od časového bodu 

zablokovania do 60 sekúnd potom aktualizuje nejaké médium (na editore alebo na 

online nástennej čítačke Xesar), je veľmi pravdepodobné, že sa na identifikačné 

médiá nezapisuje najaktuálnejšia verzia. 
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