Xesar
De veelzijdige beveiliging

Xesar

De professionele oplossing

Alles over Xesar –
heel eenvoudig toegelicht.

voor uw bedrijf

Xesar | Veilig en flexibel
Xesar is het veelzijdige elektronische sluitsysteem van EVVA. Complexe
taken worden door Xesar eenvoudig, veilig en individueel opgelost.
Een snelle montage op locatie en de kosteloze Xesar-software zijn
slechts enkele van de vele voordelen van Xesar. Ideaal voor fabrieken,
overheden, scholen en bedrijven die de voorkeur geven aan een gesloten systeem met eigen IT-infrastructuur.

Uw Xesar-voordelen in een oogopslag
voordelige instap voor bedrijven
v eelzijdig productassortiment
v irtueel netwerk mogelijk

Xesar | Overzicht van het systeem

Zo werkt het
Alle toegangsrechten worden verstrekt in de Xesar-software. Door overdracht van de informatie via het codeerstation naar de identificatiemedia
worden op een eenvoudige manier elektronische sleutels aangemaakt.
Met de Xesar-tablet worden de afzonderlijke sluitcomponenten bij de
inbedrijfstelling gesynchroniseerd met de software. In het virtuele netwerk
van Xesar verspreiden vervolgens de beschikbare identificatiemedia alle
veiligheidsgegevens (blacklist) in het gebouw.

Xesar-identificatiemedia
Met kaart, sleutelhanger of combisleutel
bij de deur identificeren.

De Xesar-toegangscomponenten
Xesar-beslagen, -deurkrukken, -cilinders en -wandlezers
worden geprogrammeerd via de Xesar-software.

Codeerstation en Admin-Card
Heel eenvoudig nieuwe identificatiemedia programmeren. De AdminCard is een extra beveiliging.

USB 2.0

Codeerstation

N

ng

ri
stu

Be

| LA

Xesar-software
In de Xesar-software wordt het
hele beheer uitgevoerd.

De Xesar-wandlezer als updater
Continu veiligheidsupdates van identificatiemedia
of deuren via het virtuele netwerk.

Xesar-tablet
Altijd als u snel moet handelen,
gebruikt u daarnaast de
Xesar-tablet voor een veiligheidsupdate bij uw deuren.

Xesar | Het virtuele netwerk

Zo werkt het
Het virtuele netwerk van Xesar gebruikt de digitale sleutels die in
omloop zijn voor de gegevensuitwisseling tussen de software en
de deuren. Op die manier blijft het systeem altijd up-to-date.
Via de Xesar-wandlezer met updater-besturing worden de identificatiemedia verlengd met de ingestelde geldigheidsduur en voorzien van de gegevens van de update (blacklist).

Blacklist
overgedragen!

Afgeven en overnemen
van veiligheidsupdates.

Nieuwe kaart afgegeven
De kaart verspreidt de veiligheids
updates die via de Xesar-wandlezer
zijn ontvangen in het gebouw.

Blacklist | Kaart
geblokkeerd
Kaart verloren? De kaart
wordt geblokkeerd en komt
op de blacklist!

Blacklist
overgedragen!
Batterijstatus
zwak!

Toegang
geweigerd!
Blacklist
overgedragen!

Veiligheidsstatus

Xesar | Vier krachtpatsers

De Xesar-deurkruk
De Xesar-deurkruk is optimaal geschikt voor binnengebruik.
Dankzij de ruime keuze aan deurkrukken en oppervlakken is er
voor iedere situatie een geschikte variant. De montage kan ter
plaatse snel worden uitgevoerd: gewoon vastschroeven en klaar.

De Xesar-cilinder
De Xesar-cilinder voor binnen- en buitengebruik is voorzien van
alle essentiële veiligheidskenmerken. Het modulaire systeem
van de Xesar-cilinder maakt het mogelijk om de lengte ter
plaatse aan te passen en vereenvoudigt de planning.

Het Xesar-beslag
Het bijzondere aan het Xesar-beslag is het slanke, strakke
design en de geïntegreerde leeseenheid. Het is geschikt voor
diverse toepassingen, bv. bij massieve deuren of deuren met
een buisframe, bij paniekstangen of branddeuren.

De Xesar-wandlezer
De Xesar-wandlezer is uitgevoerd met een hoogwaardig
glasfront en is binnen en buiten bruikbaar, alsook bij
liften, schuif- of draaideuren. Wanneer hij is voorzien van de
updater-besturing, dan houdt hij het systeem via het virtuele
netwerk veilig en up-to-date.

Xesar | Nieuwe toegangsrechten zijn
verkrijgbaar met KeyCredits

KeyCredits 10, 50, 100

Virtueel netwerk eenvoudig vrijgeven.
De optionele Softwareplus-kaart is verkrijgbaar bij de EVVAvakhandel. De code op de achterzijde van de kaart vrijkrassen,
in de Xesar-software invoeren onder Softwareplus-pakket en u
bent meteen de trotse bezitter van het nieuwe virtuele netwerk
gedurende een periode van drie jaar.

Gratis
software met
Pay per key

KeyCredit Unlimited

Pay per key: alleen betalen wat nodig is.
Daarvoor zijn KeyCredits bestemd, verkrijgbaar bij uw EVVA-partner.
U kunt 2 varianten kiezen:
ten eerste KeyCredits 10, 50, 100, bestemd voor systemen met weinig
personen en/of weinig aanpassingen van toegangsrechten. En ten
tweede KeyCredit Unlimited voor grotere systemen die veelvuldig
worden aangepast, geldig voor een periode van één en drie jaar.
Waarom KeyCredits?
Voor nieuwe elektronische sleutels of toegangsrechten zijn bij Xesar
KeyCredits nodig.
De code die u op de KeyCredit-Card vrij krast, wordt ingevoerd in de
Xesar-software. Onmiddellijk daarna kan bv. persoon A door slechts
één KeyCredit te verbruiken op bepaalde tijdstippen toegang krijgen
tot deur 1 en 2.
Het intrekken van identificatiemedia is gratis.
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