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Xesar | Uzamykací systém pre komplexné použitie

Xesar

Mnohotvárne bezpečnostné riešenie
pre profesionálne použitie

Xesar je inovácia z dielne firmy EVVA. Tento elektronický uzamykací systém, vyvinutý a vyrábaný v Rakúsku, ponúka firmám rozmanité produkty a možnosti nasadenia, ako aj nadčasový dizajn.
Jednoduchá montáž, ako aj bezplatný softvér Xesar a jedinečné
kredity KeyCredit firmy EVVA sú iba niekoľkými z mnohých výhod
Xesar.

Krátky prehľad výhod Xesar

››Cenovo výhodný začiatok pre firmy
››Rozmanitý sortiment produktov
››Inovatívny dizajn
››Virtuálna sieť
››Flexibilná a jednoduchá montáž na mieste

Všetko o Xesar – vysvetlené úplne jednoducho.

KeyCredits 10, 50, 100

KeyCredit Unlimited

Pay per key – platí sa iba za to,
čo je potrebné

Bezplatný
softvér s
Pay per key

Karty KeyCredit | Prehľad
Čo robí Xesar ako elektronický uzamykací systém tak jedinečným?
Bezplatný softvér Xesar v spojení s revolučnými kreditmi KeyCredit
od firmy EVVA garantujú: platíte iba za to, čo skutočne potrebujete. Úplne nezávisle od veľkosti systému alebo používateľa sú pre
každú potrebu k dispozícii tie správne kredity K
 eyCredit.

Pomocou kreditov KeyCredit udelíte oprávnenia
jednoducho:
Chceli by ste vytvoriť alebo zmeniť prístupové oprávnenia pre
identifikačné médium? Potom potrebujete kredit KeyCredit.
Vymazanie oprávnenia je zadarmo.

››KeyCredits 10, 50, 100

1.

Zakúpenie kreditov KeyCredit
Kredity KeyCredit si môžete zaobstarať výlučne u Vášho
EVVA-Partnera. Nadobudnutý zostatok sa dobíja do softvéru
Xesar.

2.

Vytvorenie prístupových oprávnení
V softvéri Xesar pohodlne vytvárate prístupové oprávnenia.
Napríklad: osoba 1 smie pri dverách 1 a dverách 2 vchádzať
a vychádzať v určitých časoch.

3.

Odpočítanie kreditu KeyCredit
Za zhotovenie alebo zmenu prístupových oprávnení sa
odpočítava jeden kredit KeyCredit. Oprávnenia sa prenášajú
na identifikačné médium pri ďalšej aktualizácii.

Pre systémy s malým počtom osôb a/alebo zriedkavými zmenami prístupových práv sú vhodné KeyCredits 10, 50 alebo
100. Nové a ďalšie kredity KeyCredit si môžete kedykoľvek
flexibilne dobiť.

››KeyCredit Unlimited

 eyCredit Unlimited ponúka systémom s viac ako 50 používaK
teľmi a častými zmenami neobmedzené zmeny prístupových
oprávnení na 1, resp. 3 roky.

Prechod z KeyCredits 10, 50, 100 na KeyCredit Unlimited je
možný kedykoľvek. Jednotlivé zostatky zostávajú zachované.
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Funguje to takto
Všetky prístupové oprávnenia sa odovzdávajú v softvéri Xesar.
Prenosom informácií na identifikačné médiá prostredníctvom
editora sa jednoduchým spôsobom vytvárajú elektronické kľúče.
Pomocou tabletu Xesar sa jednotlivé uzamykacie komponenty
pri uvedení do prevádzky synchronizujú so softvérom Xesar.
Vo Virtuálnej sieti Xesar identifikačné médiá nachádzajúce sa
v obehu následne distribuujú bezpečnostné informácie (čierna
listina) v budove.

Software plus

Jedinečné kredity KeyCredit
Bezplatný softvér s Pay per key – platí sa iba za
to, čo je skutočne potrebné. Nezávisle od veľkosti
systému a počtu osôb sú pre každú potrebu k
dispozícii vhodné kredity KeyCredit.
Na aktivovanie Virtuálnej siete je k dispozícii karta
Softwareplus.

Prístupové komponenty Xesar
Kovania, kľučky, cylindrické vložky
a nástenné čítačky Xesar sa programujú
prostredníctvom softvéru Xesar.

Nástenná čítačka Xesar

Cylindrická vložka Xesar

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

Identifikačné médiá Xesar
Pomocou rozličných médií (karta, prívesok na
kľúč, kombinovaný kľúč) sa osoby môžu identifikovať pri dverách.

Väčší komfort a bezpečnosť
s Virtuálnou sieťou
Čierna listina
prenesená!
Stav batérie
slabá!

Prístup
odmietnutý!
Čierna listina
prenesená!

Čierna listina
prenesená!

Odovzdávanie a preberanie
bezpečnostných aktualizácií

Čierna listina | Stará karta
zablokovaná
Došlo k strate karty alebo sa dostala do
neoprávnených rúk? Karta sa zablokuje
a ide na čiernu listinu!

Virtuálna sieť
Virtuálna sieť systému Xesar využíva identifikačné médiá nachádzajúce sa
v obehu na výmenu informácií medzi softvérom a dvermi, a takto systém
neustále udržuje v aktuálnom stave.
Prostredníctvom nástennej čítačky Xesar s riadiacou jednotkou Updatera sa
identifikačné médiá predlžujú o nastavené trvanie platnosti a nahrávajú sa na
ne aktualizačné informácie (čierna listina).
Jednoduché aktivovanie
Kartu Softwareplus je možné získať u špecializovaného predajcu EVVA. Jednoducho zotrite kód na zadnej strane karty, zadajte ho v softvéri Xesar v rámci
balíka Softwareplus a od daného okamihu ste hrdým vlastníkom novej Virtuálnej siete na dobu troch rokov.

Bezpečnostný status

Softvér Xesar
Rovnako jednoduchý ako uzamykací systém Xesar je aj softvér Xesar. Pozostáva z PC softvéru Xesar
a aplikácie pre tablet Xesar. Početné inteligentné funkcie umožňujú pohodlnú každodennú správu.
Softvér Xesar poskytuje všetko, čo potrebuje moderný uzamykací systém: správa dverí a používateľov, časovo riadené otvárania, ako aj dokonalé protokolovanie udalostí.

Praktický tablet Xesar
Na uvedenie prístupových
komponentov do prevádzky,
zmeny konfigurácie a rýchly
prenos čiernej listiny.

Transparentná bezpečnosť
So softvérom Xesar 2.1
neustále držíte krok s najaktuálnejším stavom bezpečnosti.
Vždy a na prvý pohľad.

Prehľadný riadiaci panel
Na prvý pohľad: Sú všetky dvere
bezpečné? Je potrebná výmena
batérie? Boli zablokované identifikačné médiá vymazané?

Jednoduché protokolové
zoznamy
Boli vystavené nové médiá? Kto
mal kedy a kde prístup? Všetko
jediným kliknutím a prehľadne.

Editor
Pomocou editora sa celkom jednoducho programujú
nové identifikačné médiá (karty, prívesky na kľúče).
Karta Admin-Card
Karta Admin-Card potrebná na programovanie tvorí
dodatočnú bezpečnostnú úroveň. Bez karty Admin-Card
sa nedajú odovzdávať žiadne prístupové oprávnenia.

USB 2.0

Nástenná čítačka Xesar
ako Updater
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Softvér Xesar
V softvéri Xesar sa uskutočňuje všetka správa.
Tu sa pridáva personál, odovzdávajú prístupové
oprávnenia, spravujú časy a oveľa viac.

Aktualizovať
Prostredníctvom pripojenia LAN je
nástenná čítačka spojená so softvérom Xesar na účely pravidelnej
výmeny bezpečnostný dát.

Nástenná čítačka Xesar ako Updater
Prostredníctvom nástennej čítačky Xesar, vybavenej
riadiacou jednotkou Updatera, sa prostredníctvom
Virtuálnej siete viackrát denne uskutočňujú bezpečnostné aktualizácie identifikačných médií, resp.
dverí.

Tablet Xesar
Vždy vtedy, keď to musí ísť rýchlo, používajte na bezpečnostnú aktualizáciu pri
Vašich dverách tablet Xesar.
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Ideálne riešenie
pre interiér
Kľučka Xesar
Kľučka Xesar je ideálnym a ekonomicky efektívnym riešením
pre dvere s plným krídlom a sklené dvere v interiéri.
A to pri jednoduchom a všestrannom využití.
Vďaka možnosti výberu spomedzi rozličných kľučiek a povrchových úprav je k dispozícii vhodný variant pre každú situáciu.
Na účely jednotného dizajnu v rámci jedného systému je kľučka
Xesar k dispozícii aj bez elektroniky.
Vďaka svojej jednoduchej koncepcii montáže a vysokej kompatibilite zámku je kľučka Xesar ideálna na účely dovybavenia
jestvujúcich dverí. Jednoducho naskrutkujete a hotovo.

Bezpečnostný výrobok
s nadčasovým dizajnom
pre interiér a exteriér
Cylindrická vložka Xesar
Cylindrická vložka Xesar je bezpečnostným výrobkom na
uzamknutie dverí pre interiér a exteriér. Je vybavená všetkými
podstatnými bezpečnostnými prvkami vysoko kvalitnej uzamykacej cylindrickej vložky, akými sú napr. ochrana proti odvŕtaniu
a vytiahnutiu jadra. Voľne sa otáčajúca vonkajšia hlava ponúka
vysokú ochranu proti manipulácii.
Jedinečná je tiež modulová konštrukcia cylindrickej vložky Xesar.
Umožňuje prispôsobenie dĺžky priamo na mieste a zjednodušuje
plánovanie. Toto je obzvlášť praktické vtedy, keď si želáte použiť
cylindrickú vložku v iných dverách, pričom pri výmene je vložku
možné jednoducho a flexibilne prispôsobiť.
Mimochodom: S cylindrickou vložkou Xesar je možné kombinovať mnohé moduly z mechanického sortimentu firmy E VVA.

Dizajnová špička
spomedzi všestranných
talentov
Kovanie Xesar
Elektronické kovanie Xesar je optimálnym riešením pre každé
dvere. Zjednocuje výhody mechanického kovania a elektronického uzamykacieho systému.
Zvláštnosťou kovania Xesar je štíhly dizajn s čistými líniami
a čítacou jednotkou integrovanou v jeho forme.
Navyše kovanie Xesar umožňuje nasadenie v širokom rozsahu.
Napr. pri dverách s plným krídlom alebo rúrkovým rámom
v interiéri a exteriéri, ako aj riešeniach panikovej tyče. Dodatočne
je k dispozícii široká škála príslušenstva, ktorá zabezpečí, že
kovanie v každej situácii vyzerá dobre. Vďaka jeho inovatívnej
a jednoduchej koncepcii montáže je obzvlášť vhodné použitie
na protipožiarnych dverách.

Jednoduché použitie,
vysoká bezpečnosť
a podmanivý vzhľad
Nástenná čítačka Xesar
Nástenná čítačka Xesar má univerzálne použitie v interiéri
i exteriéri. Vyznačuje sa vysoko kvalitným dizajnom a ušľachtilým
materiálom.V kombinácii s riadiacou jednotkou nástennej čítačky
je vhodná na ovládanie elektronických uzamykacích prvkov vo
všetkých typoch dverí a mnohého ďalšieho. Napr. pri posuvných
a otočných dverách, ako elektronický otvárač dverí, vo výťahoch,
v elektronických turniketoch atď.
Po vybavení riadiacou jednotkou Updatera sa stáva bezpečnostným rozhraním vo Virtuálnej sieti Xesar. Tu sa identifikačné
médiá predlžujú o nastavené trvanie platnosti, resp. sa uskutočňuje výmena bezpečnostných informácií medzi identifikačnými
médiami a softvérom.
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