
Xesar 2.0

Dostępne nowości 

Sieć 
wirtualna 

Wszechstronny system bezpieczeństwa z nową, ulepszoną wersją oprogramowania.



Sieć wirtualna Xesar 
Znajdujące się w obiegu nośniki identyfikacji 
rozsyłają informacje bezpieczeństwa po całym 
budynku i utrzymują system w stanie aktualnym. 

Nowa wersja 
 Liczne innowacje w skrócie 

NOWOŚĆ 



2.0
Wersja

EN
15684

Sieć wirtualna Xesar 
Większa przejrzystość, komfort i bezpie-

czeństwo. Dowiedz się, jak to działa. 

Automatycznie aktualizowany status 
bezpieczeństwa   

zapewnia klarowność i łatwość obsługi. 
Bezpieczeństwo jeszcze nigdy nie było tak 

przejrzyste.

Blokowanie nośników identyfikacji 
W skrócie: Czy ktoś próbuje otworzyć 

drzwi za pomocą zablokowanego nośnika 
identyfikacji?

Praktyczne szablony 
Czy to dla poszczególnych profilów cza-

sowych czy dla automatycznych trwałych 
odblokowań – szablony ułatwiają życie

Błyskawiczna instalacja 
Oprogramowanie Xesar 2.0 można 

zainstalować w zaledwie kilku krokach. 
Wiele z funkcji jest bezpłatnych.

Najlepsze nowe certyfikaty 
Najnowsze: Wkładka bębenkowa Xesar

posiada teraz certyfikat zgodności z normą 
EN 15684

Nowości  
w pigułce 

Wersja 2.0  
umożliwia korzystanie z wielu nowych 

funkcji zapewniających:
Większe bezpieczeństwo.

Większy komfort.
Prostsze procedury.

I co najlepsze: 
nie ma konieczności zastosowania 

nowego sprzętu.

Dostępne już teraz*

*dla wszystkich nowych klientów Xesar.  
Zaktualizowanie oprogramowania Xesar 1.1 

do najnowszej wersji możliwe będzie od jesieni 

2015 roku. 
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Xesar 2.0 | Wirtualna sieć  

Sieć wirtualna Xesar 
Większa przejrzystość, komfort i bezpieczeństwo
Wirtualna sieć 
Wirtualna sieć systemu Xesar wykorzystuje znajdujące się w obiegu nośniki identyfikacji, 
aby przesyłać informacje między oprogramowaniem i drzwiami – dzięki temu system 
utrzymywany jest zawsze w aktualnym stanie.

Dział to w ten sposób: 
Nośniki identyfikacji wraz z informacjami o aktualizacji (czarna lista) zapisywane są 
w centralnej stacji kodującej*. Informacje te są przesyłane do poszczególnych drzwi, gdy 
użytkownik przechodzi przez budynek. W ten sposób nośniki identyfikacji aktualizują 
status drzwi i zbierają informacje z nimi związane (stan baterii, wydarzenia dostępu, 
usuwanie zablokowanych nośników lub próby otwarcia dokonane za ich pomocą). 
Informacje te są przekazywane do stacji kodującej i analizowane, a następnie na ich 
podstawie przeprowadzana jest aktualizacja stanu bezpieczeństwa w oprogramowaniu.

*Od jesieni 2015 r. funkcję tę pełnić będą również czytniki naścienne.

Stan 
zabezpieczeń

Załadowano  
czarną listę!

Załadowano  
czarną listę!

Niski poziom 
naładowania 
baterii!

Odmowa  
dostępu!

Załadowano  
czarną listę!

Wprowadzanie nowych kart 
Gdy użytkownik przechodzi przez budynek 
karta rozprowadza wszelkie nowe infor-
macje oraz przekazuje zebrane wydarzenia 
i aktualizacje bezpieczeństwa do systemu.

Blokowanie starej karty 
Karta została zgubiona lub dostała się 
w niepowołane ręce? Taką kartę można 
zablokować i wpisać na czarną listę!

Aktualizacja 
kart zakończona 
pomyślnie!

Stacja 
kodująca

Dostępne nowości 

Sieć 
wirtualna 



Bezpieczeństwo | doskonała przejrzystość 
Dzięki wirtualnym sieciom Xesar kwestie bezpieczeństwa są teraz tak przejrzyste, jak nigdy 
dotąd. Dzięki automatycznej analizie w czasie rzeczywistym będziesz zawsze na bieżąco 
w kwestiach bezpieczeństwa w Twoim budynku. W dowolnym momencie, w mgnieniu oka. 

Już na pierwszy rzut oka wyraźnie widać następujące informacje: 

 ›  Stan drzwi – czy czarną listę przesłano do wszystkich drzwi?

 ›  Stan baterii – kiedy konieczna jest wymiana baterii?

 ›  Zablokowane nośniki identyfikacji – czy dokonano próby otworzenia drzwi za pomocą 
zgubionego nośnika identyfikacji?

Łatwa aktywacja 
Kartę Softwareplus można kupić u przedstawiciela firmy EVVA. 
Wystarczy po prostu zdrapać pasek na odwrocie karty, pod 
którym znajduje się kod, a następnie wprowadzić kod do 
oprogramowania Xesar w zakładce Pakiet Softwareplus  – 
to wszystko! Od tego momentu przez okres trzech lat będziesz 
dumnym posiadaczem nowej sieci wirtualnej. 

Wszystkie pozostałe funkcje oprogramowania Xesar 2.0 
dostępne są bezpłatnie. Dalsze informacje podano na 
kolejnej stronie.

Automatyczna dezaktywacja 
zablokowanych nośników 
identyfikacji 
W przypadku próby otworzenia 
drzwi za pomocą nośnika identy-
fikacji znajdującego się na czarnej 
liście, nośnik ten zostanie usunięty 
z listy komponentów przypisanych 
do danych drzwi. Za jego pomocą 
nie będzie możliwe już otworzenie 
żadnych drzwi, nawet tych, które 
nie posiadają w danym momencie 
żadnej czarnej listy. Pozostałe nośni-
ki identyfikacji odbiorą tę informa-
cję i prześlą ją do oprogramowania. 
Administrator ma dzięki temu 
pewność, że system jest bezpieczny.



Xesar 2.0 | Dalsze funkcje 

Przejrzystość | Lista protokołów danych 
W nowej wersji oprogramowania Xesar 2.0 wszystko jest niezwykle przejrzyste. 
Jedno kliknięcie wystarczy, aby dowiedzieć się kto i kiedy zamknął dane drzwi, 
kto zmienił jakie ustawienia oprogramowania, a kto skonfigurował nowe nośniki. 
Ze względu na wytyczne dotyczące danych osobowych można wybierać różne 
ustawienia.

Praktyczne funkcje | Tworzenie profili 
czasowych 
Za pomocą oprogramowania Xesar 2.0 można konfigurować profile czasowe oraz 
przypisywać je do określonej grupy osób. Można na przykład utworzyć specjalny 
profil czasowy dla wszystkich osób w danym oddziale. To znaczna oszczędność 
czasu i energii! W dalszym ciągu możliwa jest personalizacja ustawień dla poszcze-
gólnych osób. Profile czasowe przesyłane są na nośniki przez stację kodującą.

Łatwość użycia | Automatyczne trwałe 
odblokowanie 
W przypadku tej funkcji również wykorzystano praktyczne szablony, dzięki którym 
wszystko jest o wiele łatwiejsze. Szablon można utworzyć również dla automatycz-
nego stałego odblokowania. Funkcja ta ma na celu wyeliminowanie konieczności 
przypisywania statusu do każdych pojedynczych drzwi. Konfiguracji można 
dokonać za pomocą tabletu podczas włączania do systemu danych drzwi.

Przejrzystość informacji | Prace 
konserwacyjne 
Wszystkie konieczne prace konserwacyjne przedstawiono w postaci klarownej listy 
dzięki czemu na pewno nic nie umknie czujnym oczom administratora systemu. 
Czy drzwi mają zostać zsynchronizowane, ponieważ zmieniono okna czasowe 
stałego odblokowania? A może konieczne jest przesłanie aktualnej czarnej listy? – 
wszystkie zadania widoczne są na pierwszy rzut oka.

Bezpieczeństwo | Okres ważności 
To, jak bezpieczny jest Twój system Xesar, zależy również od Ciebie. Wyznaczenie 
krótkiego czasu przydatności dla nośników identyfikacji, sprawi, że wymiana 
informacji między stacją kodującą i nośnikami będzie odbywać się w regularnych 
odstępach. Pozwoli to zagwarantować, że system będzie zawsze działać zgodnie 
z aktualnym stanem zabezpieczeń. Okres przydatności odnawiany jest zawsze 
o wskazany czas. W sieci wirtualnej Xesar zalecamy ustawienie możliwie krótkiego 
okresu przydatności, nie dłuższego niż kilka dni.
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Instalacja | łatwa do 
przeprowadzenia 
Oprogramowanie Xesar 2.0 można zainstalować już w kilku 
krokach.

Bezpłatny program Xesar 2.0 można pobrać ze strony interne-
towej firmy EVVA www.evva.com. Pakiet do pobrania zawiera 
wszystkie bezpłatne funkcje oprogramowania w wersji 2.0. 
Aby aktywować wirtualną sieć należy podać kod aktywacyjny 
znajdujący się na karcie Softwareplus.

Oprogramowanie Xesar 2.0 jest już dostępne dla wszystkich 
nowych klientów firmy EVVA*. Aktualizacji komponentów 
firmware oprogramowania Xesar w wersji 1.1 będzie można 
w łatwy sposób dokonać już jesienią. 

*Aktualizacja oprogramowania Xesar 1.1 do najnowszej wersji
będzie możliwa od jesieni 2015 roku.

EN15684 | certyfikacja 
Firma EVVA jest jednym z pierwszych dostawców elektro-
nicznych systemów zamknięć, którzy uzyskali zewnętrzny 
certyfikat EN15684 dla wkładki wykorzystywanej 
w jej systemach.

Norma EN 15684 stanowi uzupełnienie do normy na 
mechaniczne wkładki bębenkowe EN 1303 i ukazała się 
w roku 2012. Norma obejmuje wymagania w zakresie 
osiągów i metod badania mechatronicznych wkładek 
bębenkowych oraz określa klasę bezpieczeństwa 
i użytkowania.

SKG*** | certyfikacja 
Dopuszczenie do stosowania zgodnie z wytycznymi SKG 
daje klientom dodatkową pewność co do jakości systemu 
– produkty są testowane i certyfikowane w zakresie 
wymagań dla przeciwwłamaniowych elementów konstruk-
cyjnych (okuć, wkładek bębenkowych itp.).

Zatwierdzenie jest dowodem, że produkt, który ma zostać 
wbudowany w drzwi został przetestowany i jest zgodny 
z holenderskimi przepisami budowlanymi w zakresie 
zabezpieczeń przed włamaniami.
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