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Xesar
 Profesionálne riešenie pre Vašu firmu 

Všetko o Xesar –  
vysvetlené úplne jednoducho.



Xesar | Bezpečný a flexibilný
Xesar je mnohostranný elektronický uzamykací systém z dielne firmy 

 EVVA. Komplexné zadania úloh rieši Xesar jednoducho, bezpečne 

a individuálne. Rýchla montáž na mieste, ako aj bezplatný softvér 

Xesar, predstavujú iba niektoré z mnohých výhod Xesar. Ideálne sa 

hodí pre priemysel, úrady, školy a firmy, ktoré dávajú prednosť uzatvo-

renému systému s vlastnou IT infraštruktúrou.

Krátky prehľad Vašich výhod Xesar:
   Cenovo výhodný začiatok pre firmy

   Rozmanitý sortiment produktov

   Virtuálna sieť

 Profesionálne riešenie pre Vašu firmu 



Xesar | Prehľad systému

Funguje to takto

Všetky prístupové oprávnenia sa odovzdávajú v softvéri Xesar. Prenosom 

informácií na identifikačné médiá prostredníctvom editora sa jednodu-

chým spôsobom vytvárajú elektronické kľúče. 

Pomocou tabletu Xesar sa jednotlivé uzamykacie komponenty pri uve-

dení do prevádzky synchronizujú so softvérom Xesar. Vo Virtuálnej sieti 

Xesar identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu následne distribuujú 

bezpečnostné informácie (čierna listina) v budove.

Prístupové komponenty Xesar

Kovania, kľučky, cylindrické vložky a nástenné čítačky 

Xesar sa programujú prostredníctvom softvéru Xesar.

Identifikačné médiá Xesar

Identifikácia pri dverách pomocou karty, prí-

vesku na kľúče alebo kombinovaného kľúča.



USB 2.0

Editor

Riadenie | L
AN

Nástenná čítačka Xesar ako Updater

Bezpečnostné aktualizácie identifikačných 

médií, resp. dverí priebežne prostredníctvom 

Virtuálnej siete. 

Softvér Xesar

V softvéri Xesar

sa uskutočňuje všetka správa.

Editor a karta Admin-Card

Celkom jednoduché naprogramo-

vanie nových identifikačných médií. 

Karta Admin-Card tvorí dodatočnú 

bezpečnostnú úroveň. 

Tablet Xesar

Vždy vtedy, keď to musí ísť 

rýchlo, používajte na bezpeč-

nostnú aktualizáciu pri Vašich 

dverách tablet Xesar.



Xesar | Virtuálna sieť

Funguje to takto

Virtuálna sieť systému Xesar využíva identifikačné médiá nachá-

dzajúce sa v obehu na výmenu informácií medzi softvérom a dve-

rami, 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). 

Nová karta vydaná

Karta distribuuje bezpečnostné 

aktualizácie v budove prenesené 

prostredníctvom nástennej čítačky 

Xesar. 

Čierna listina | 

Karta zablokovaná

Karta stratená? Karta sa 

zablokuje a ide na čiernu 

listinu!

Čierna listina 
prenesená!

Odovzdávanie  
a preberanie bezpeč-
nostných aktualizácií



Bezpečnostný
status

Čierna listina 
prenesená!

Stav batérie 
slabá!

Prístup 
odmietnutý!

Čierna listina 
prenesená!



Kľučka Xesar
Kľučka Xesar je ideálnym riešením pre interiér. Vďaka možnosti 

výberu spomedzi rozličných kľučiek a povrchových úprav je 

k dispozícii vhodný variant pre každú situáciu. Montáž na 

mieste sa vykonáva rýchlo – jednoducho naskrutkujete 

a hotovo.

Cylindrická vložka Xesar
Cylindrická vložka Xesar je vybavená všetkými podstatnými 

bezpečnostnými prvkami pre interiér a exteriér. Modulová 

 konštrukcia cylindrickej vložky Xesar umožňuje dĺžkové 

prispôsobenie na mieste a zjednodušuje plánovanie.

Xesar | Štyri silné typy



Nástenná čítačka Xesar
Nástenná čítačka Xesar sa dodáva s vysoko kvalitnou sklenou 

prednou časťou a svoje využitie nachádza v interiéri alebo 

v exteriéri, vo výťahoch, posuvných alebo otočných dverách. 

Vďaka vybaveniu riadiacou jednotkou Updatera táto udržiava 

systém vo Virtuálnej sieti bezpečný a aktuálny.

Kovanie Xesar
Kovanie Xesar sa vyznačuje štíhlym dizajnom s jasnými líniami 

a čítacou jednotkou integrovanou v jeho forme. Má široké 

možnosti uplatnenia, napr. pri dverách s plným krídlom alebo 

rúrkovým rámom a tiež ako riešenie panikovej tyče alebo pri 

použití na protipožiarnych dverách.



 KeyCredits 10, 50, 100

Xesar | Nové prístupy za kredity  KeyCredit

Jednoduché aktivovanie Virtuálnej siete

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.



 KeyCredit Unlimited

Bezplatný 
softvér s

Pay per key

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

Na tento účel sú určené kredity  KeyCredit, ktoré si môžete

obstarať u Vášho partnera  EVVA. 

Na výber sú 2 varianty: 

Jedenkrát  KeyCredits 10, 50, 100, ktoré sú vhodné pre systémy 

s malým počtom osôb a/alebo zriedkavými zmenami prístupových 

oprávnení. A jedenkrát  KeyCredit Unlimited pre väčšie systémy a časté 

zmeny, s platnosťou na jeden až tri roky.

Na čo slúžia kredity  KeyCredit? 

Na nové elektronické kľúče alebo zmeny prístupových oprávnení sú pri 

Xesar potrebné kredity  KeyCredit. 

Kód zotretý na kartách  KeyCredit sa zadá do softvéru Xesar a už môže 

napr. osoba A spotrebovaním iba jedného kreditu  KeyCredit pri dve-

rách1 a dverách2 vchádzať a vychádzať v určitých časoch. 

Vymazanie prístupového oprávnenia je zadarmo. 
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www.evva.com


