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1 Inleiding
Het huidige XESAR-systeemhandboek bevat informatie over de bediening van de Xesar-software
en de bijbehorende Xesar-systeemcomponenten.
De producten of de systemen die het Xesar-systeemhandboek beschrijft, mogen alleen worden
bewerkt/gebruikt door personen die gekwalificeerd zijn. Gekwalificeerd personeel is op basis van
kennis in staat om bij de omgang met producten of systemen risico's te herkennen en mogelijk
gevaar te vermijden.

1.1 Algemene wettelijke aanwijzingen
EVVA sluit de overeenkomst over het gebruik van Xesar uitsluitend af op basis van haar Algemene
Zakelijke Voorwaarden (EVVA-AGB) en haar Algemene Licentiebepalingen (EVVA-ALB) met
betrekking tot de software van het product. Deze kunnen worden ingezien op:
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http://www.evva.nl/algemene-voorwaarden/nl
De koper wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het gebruik van het huidige sluitsysteem kan
leiden tot wettelijke verplichtingen met betrekking tot vergunningen, rapportages en registraties,
met name op het vlak van de Wet Gegevensbescherming (bv. wanneer een systeem ontstaat dat
informatie beheert), en bij gebruik in de onderneming tot het recht op inspraak van medewerkers.
De verantwoordelijkheid voor de rechtmatige toepassing van het product ligt geheel bij de koper
of de klant en de eindgebruiker.
In overeenstemming met de in de productaansprakelijkheidswet vastgelegde aansprakelijkheid van
de fabrikant voor zijn producten, dient gelet te worden op de bovenstaande informatie die aan de
exploitant en gebruikers ter beschikking moet worden gesteld. Het niet opvolgen ervan ontslaat
EVVA van haar aansprakelijkheid.
Onoordeelkundig of niet-contractconform gebruik, niet nadrukkelijk door EVVA vrijgegeven
herstelwerkzaamheden of aanpassingen, alsook ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen
leiden tot storingen en zijn derhalve verboden. Iedere, niet nadrukkelijk door EVVA vrijgegeven
wijziging leidt tot het verlies van de rechten op aansprakelijkheid, garantie en afzonderlijk
overeengekomen garantievorderingen.
Architecten en adviserende instanties dienen alle vereiste productinformatie bij EVVA op te vragen
om hun wettelijk vastgelegde informatie- en instructieplicht volgens de
10

productaansprakelijkheidswet na te komen. Partners en installateurs dienen de aanwijzingen in de
EVVA-documentatie in acht te nemen en ze indien nodig aan hun klanten door te geven.
Andere, buiten deze belangrijke gebruiksaanwijzingen geldende, aanwijzingen kunt u vinden in de
Xesar-productcatalogus. Deze zijn beschikbaar ophttp://www.evva.nl/producten/elektronische-
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sluitsystemen/xesar/systeemoverzicht/nl/
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1.2 Klantenservice
U kunt ons online-formulier onder http://support.evva.at/xesar/nl/ gebruiken voor vragen over de
onderstaande punten.

U heeft de invoer van het maximum aantal mogelijke foutieve tegoedcodes
overschreden
Uw tegoed kan niet worden opgeladen
Er is een KeyCredit opgenomen, maar het tegoedsaldo is niet toegenomen
Gaat u voor verdere vragen a.u.b. naar een door u gewenste EVVA partner, een lijst met alle bij u
in de buurt zijnde EVVA (Certified) Partners vindt u hier:http://www.evva.nl/partners-innederland/zoek-een-vakhandel/nl/
Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Selecteer eerst bv. een postcode/stad, type daarna bv. de postcode of naam van de stad in de
buurt, selecteer eventueel het gewenste aantal km en klik op Zoeken. U kunt uw zoekopdracht
daarna desgewenst beperken tot alleen elektronica-partners.
Een van onze partners bij u in de buurt geeft u graag advies.
Algemene informatie over Xesar vindt u op onze homepage onder:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/systeemoverzicht/nl/
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Colofon
1e Nederlandse uitgave, maart 2017
Vanaf het moment van verschijning van een nieuw systeemhandboek is deze versie niet meer
geldig.
Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag dit
systeemhandboek in geen enkele vorm, geheel noch gedeeltelijk, worden gereproduceerd of door
gebruik van elektronische, mechanische of chemische procedures worden vermenigvuldigd of
verwerkt.
Voor technische of druktechnische fouten en de gevolgen hiervan aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid. De informatie in dit systeemhandboek wordt regelmatig gecontroleerd en
gecorrigeerd.
Alle handelsmerken en auteursrechten worden erkend. Wijzigingen in het kader van technische
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vernieuwingen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden uitgevoerd.
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1.3 Betekenis van de symbolen
Opdrachten worden op deze manier weergegeven.
Bijvoorbeeld Menu Personen > Persoon aanmaken of voor commando's en buttons als Opslaan

Let op; risico op materiële schade wanneer de betreffende
voorzorgsmaatregelen niet worden nageleefd.
Aanwijzingen en extra informatie

Tips en adviezen

Foutmeldingen
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Opties
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2 Systeemoverzicht

Afbeelding 1: Systeemarchitectuur(symboolfoto)

Xesar is een eigen innovatie van EVVA.
Het elektronische sluitsysteem is ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk en biedt
ondernemingen een groot aantal producten. Elke Xesar-deurcomponent heeft zijn eigen specifieke
pluspunten. Bij elkaar opgeteld zorgen ze er voor dat volledig is voldaan aan al uw
veiligheidsbehoeften. Het optimale product voor de betreffende situatie wordt vooral bepaald
door de plaats waar het toegepast wordt, de veiligheidseisen en de behoefte aan comfort.

15

2.1 Xesar-deurcomponenten in vogelvlucht

Afbeelding 2: Xesar-deurcomponenten (symboolfoto)

Xesar-beslag
De allrounder met een hoog bedieningsgemak. Het onovertroffen design is universeel
inzetbaar. Het Xesar-beslag is uiterst geschikt voor gebruik op buitendeuren.
Xesar-kruk
De Xesar-kruk is de ideale oplossing voor vrijwel iedere binnendeur, van massief hout tot
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glas. Een comfortproduct dat aan al uw eisen kan voldoen.
Xesar-cilinder
Als beveiliging of eenvoudig uitbreiden een hoofdrol spelen, is de Xesar-cilinder ideaal.
Het zorgt voor een veilige afsluiting en is gelijktijdig gemakkelijk te monteren.
Xesar-wandlezer (in combinatie met de besturing)
Scoort onder alle wandlezers met het hoogwaardige glas-design. Samen met de besturing
vormt hij een onverslaanbaar team op het vlak van de bediening van elektronische
sluitcomponenten (bv. een automatische schuifdeur).
Xesar-wandlezer als updater (in combinatie met de updater-besturing (control-unit))
De Xesar-wandlezer bedient niet alleen elektronisch aangestuurde sluitelementen,
motorcilinders, etc. Uitgerust met de updater-besturing houdt deze samen met de
beschikbare identificatiemedia (sleutels) het systeem altijd actueel en goed beveiligd.
Er kunnen max. 123 updater-wandlezers in een installatie (systeem) worden opgenomen.
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2.2 Xesar-systeemvoorwaarden


PC, min. 1,2 GHz of hoger



Minstens 2 GB RAM (32 bit) / 4GB RAM (64 bit)



2x USB-host 2.0 voor codeerstation en Xesar-tablet



1x 100/1000-Ethernet aansluiting voor de netwerkverbinding met de onlineupdater



Besturingssysteem Windows 7-32 bit, Windows 7-64 bit, Windows 8.1-32 bit,
Windows 8.1-64, Windows 10-32 bit of Windows 10-64



De installatie moet lokaal worden uitgevoerd; een installatie op de server is nog
niet mogelijk.
Voor de installatie is ca. 1 GB beschikbare schrijfruimte nodig.



In-/output mogelijkheden:
Toetsenbord | Muis | Minimum resolutie monitor 1366 × 768
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Internetaansluiting om de KeyCredits op te waarderen.

Wanneer ondanks een intacte internetverbinding geen contact kan
worden gemaakt met de Xesar-software, controleer dan de instellingen
van de configuratie van de firewall:
Server:

licence.evva.com

Poort:

8072

Protocol:

https
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2.3 Xesar-functie kenmerken
2.3.1 Gebruik van beheerders (users)


Beheerders van de software kunnen extra rechten krijgen



Per type beheerder kunnen verschillende softwarefuncties worden vrijgegeven

2.3.2 Xesar-deurcomponenten


Handmatige continue opening (office functie) -> Wordt door een bevoegd Xesaridentificatiemedium bij de Xesar-deurcomponent in- of uitgeschakeld.



Tijdelijke continue opening (automatisch open) -> Aangestuurd door in de
software ingestelde tijdprofielen



Maximaal 96 zones definieerbaar -> Het combineren van verschillende deuren om
makkelijker rechten te kunnen verstrekken



Blacklist -> Lijst van geblokkeerde identificatiemedia (tags, kaarten, combisleutels)



DeleteKey-functie -> Geblokkeerde identificatiemedia worden ongeldig bij een
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poging toegang te verkrijgen bij de betreffende deurcomponent


Automatische tijdomschakeling -> Zomer-/wintertijd



Pakket Softwareplus -> Gegevensuitwisseling via de sleutels
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2.3.3 Beheer van sleutels/personen


Tot 65.000 personen per database



Per persoon kan één Xesar-identificatiemedium (kaart/tag/combisleutel) en een
vervangend medium worden toegewezen



Identificatiemedia kunnen van een tijdprofiel worden voorzien:
-

7 weekdagen, 5 speciale dagen

-

Er zijn 50 speciale dagen definieerbaar (tijdprofiel)

-

Automatisch actualiseren van het Xesar-identificatiemedium door het bij het
Xesar-codeerstation te houden

Let op:
Xesar ondersteunt momenteel MIFARE DESFire EV1 met AES 128-bitcodering. Elk Xesar-identificatiemedium heeft een geheugen van 4 kB. Het
Xesar-segment neemt in de versie 1.1.x.x 384 byte in beslag. De resterende
opslagruimte van het Xesar-identificatiemedium kan worden gebruikt voor
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andere applicaties (meer informatie op aanvraag).
Met het Softwareplus pakket worden 1365 byte extra beschikbaar voor
logboekvermeldingen.

2.3.4 Protocol/gebeurtenissen


Per Xesar-deurcomponent worden 1.000 gebeurtenissen geprotocolleerd.



De gebeurtenissen worden via de Xesar-tablet van de deur naar de software
overgedragen.



De gegevens worden via de sleutels van de deur naar de software overgedragen
(Softwareplus)



Deactiveren van het opslaan van persoonsgegevens is mogelijk.



Gebeurtenissen die kunnen worden opgeslagen:
-

passages (persoon, datum + tijd, deur)

-

continue openingen (automatisch en handmatig)

-

batterij waarschuwingen

-

omschakelen zomer-/wintertijd

-

firmware-update

-

vervanging van batterijen
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-

onderscheiden tussen de sleutels, vervangende sleutel of masterkey

-

Waarschuwing wanneer de passage met een reeds geblokkeerde sleutel gebeurde

-

afwijzen van onbevoegde sleutels in het systeem

-

deactiveren van een geblokkeerde sleutel door een component

-

continue openingen (automatisch en handmatig)

-

onderscheiden tussen begin/eind

-

waarschuwing wanneer de continue opening met een reeds geblokkeerde sleutel
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is geactiveerd
-

gegevens in de deurconfiguratie

-

code sleutelsysteem gewijzigd

-

code firmware-update gewijzigd

-

wijzigen tijd toegestaan

-

tijd gewijzigd

-

deur-ID ingesteld

-

zone ingesteld

-

Speciale dagen geannuleerd

-

speciale dagen, continue opening ingesteld

-

configuratie voor verandering zomer-/wintertijd geactualiseerd

-

toestemming voor handmatige continue opening ingesteld

-

lijst van de geblokkeerde sleutels ingesteld

-

tijd van {datum/tijd} in {datum/tijd} veranderd

-

firmware-update mislukt of geslaagd

-

nieuwe deurcomponent geïnitialiseerd

-

informatie, waarschuwingen en fouten

-

opnieuw opstarten van de component

-

batterij leeg

-

niet te negeren storingen

-

Event Log opnieuw geformatteerd

-

storing in de realtime-klok

2.3.5 Soorten rechten


Continue toegang (zonder tijdprofiel)



Periodieke toegang (met tijdprofiel)



Handmatige continue opening (per sleutel te activeren)



Automatische continue opening (met tijdprofiel)



Instelbaar einde van de bevoegdheid



Instelbare geldigheidsduur (wordt periodiek verlengd)
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Noodsleutel-rechten

2.3.6 Te selecteren talen
Duits



Engels



Frans



Italiaans



Nederlands



Pools



Slowaaks



Tsjechisch



Spaans



Portugees
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3 Systeemtoebehoren
3.1 Xesar-codeerstation

Afbeelding 3: Xesar-codeerstation (afbeelding)

Het Xesar-codeerstation is bestemd voor het contactloos lezen en schrijven van gegevens op alle
Xesar-identificatiemedia, alsook voor het directe contact met de Admin-kaart, die behoort tot de
systeemkaarten (zie hoofdstuk:Admin-kaart). Voor de Admin-kaart is een invoersleuf aan de
voorzijde van het Xesar-codeerstation beschikbaar. Installeer de bijbehorende driver en sluit het
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Xesar-codeerstation via de USB-interface aan op uw pc met de geïnstalleerde Xesar-software.
Let op:
De voor het Xesar-codeerstation benodigde driver, kan op onze homepage
gedownload worden in de kolom "Drivers":
http://www.evva.nl/producten/elektronischesluitsystemen/xesar/systeemoverzicht/nl/.
Let op:
overige specificaties kunt u in de betreffende datasheet onder
http://www.evva.nl/producten/elektronischesluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technische-data/nl/
vinden.
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3.2 Xesar-tablet

Afbeelding 4: Xesar-tablet (afbeelding)

De Xesar-tablet is bestemd voor het synchroniseren en doorgeven van informatie tussen de Xesarsoftware en de Xesar-deurcomponenten.
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In de verpakking van de Xesar-tablet is een eigen EVVA-aansluitsnoer meegeleverd. Gebruik dit
aansluitsnoer om uw Xesar-deurcomponenten te verbinden met de Xesar-tablet. U kunt het
aansluitsnoer herkennen aan het EVVA-logo dat zichtbaar is op de USB-stekker.
Op alle Xesar-deurcomponenten bevindt zich aan de voorzijde, achter het EVVA-logo, een
connector. Deze is toegankelijk wanneer u het EVVA-logo links naast de letters (bij de E)
voorzichtig met een vinger naar binnen drukt en het aan de rechterzijde (bij de letter A)
openklapt.
De ingebouwde connector van de Xesar-deurcomponenten dient in combinatie met de Xesartablet uitsluitend voor het synchroniseren van de Xesar-software met de Xesar-deurcomponenten.
Sluit na het gebruik de connectorafdekking (EVVA-logo) van uw Xesar-deurcomponent weer
zorgvuldig af, zodat de connector goed beschermd blijft tegen het binnendringen van stof en
vocht.
Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen om eventuele beschadigingen te voorkomen.
Overige specificaties kunt u in de betreffende datasheet onder
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/
vinden.
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installeer geen extra applicaties omdat EVVA in dat geval de veiligheid en het juiste
functioneren van het product niet meer kan garanderen!
Denkt u er aan dat voor elk systeem slechts één Xesar-tablet is bestemd. Het
gebruik van meerdere Xesar-tablets binnen hetzelfde Xesar-sluitsysteem kan leiden
tot storingen.
Het synchroniseren van verschillende Xesar-sluitsystemen met dezelfde Xesar-tablet
kan leiden tot storingen. Gebruik daarom voor elk Xesar-sluitsysteem een eigen
Xesar-tablet.
De Xesar-tablet kan niet worden gebruikt om de op batterijen werkende Xesardeurcomponenten van noodstroom te voorzien.
We adviseren om regelmatig de gegevens van elke Xesar-deurcomponent te
synchroniseren zodat de gebeurtenissen zo snel mogelijk in de software kunnen
worden bijgewerkt (let op: max. 1.000 gebeurtenissen per deurcomponent, daarna
worden de oudste gebeurtenissen overschreven). Om de tijd van de
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deurcomponenten synchroon te houden, moet het synchroniseren minstens één
keer per jaar worden uitgevoerd.

3.2.1 Meerdere tablets in een Xesar-systeem
Met de versie Xesar 2.2 kunt u nu ook meerdere Xesar-tablets binnen een Xesar-systeem
gebruiken. Dit draagt bij dat het noodzakelijk onderhoud tot een minimum wordt beperkt en
updates door meerdere monteurs efficiënt verdeeld kunnen worden.
Gebruik hiervoor de onderhoudsgroepen die over de tablets worden verdeeld en synchroniseer uw
tablets regelmatig met de software.

3.2.2 Nieuwe tablet in een bestaand Xesar-systeem
Het gebruik van een nieuwe tablet in een bestaand Xesar-systeem is relatief eenvoudig, wanneer
de software-versie van de nieuwe tablet identiek is, of lager dan die van de actuele tablet. Volg
hiervoor de onderstaande procedure.
1.

Vervolgens synchroniseert u de tablet met de software. Hierdoor wordt de nieuwste versie van de
Xesar-app op de tablet geladen en kan deze vervolgens geïnstalleerd worden.
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2.

Hierna kan de nieuwe tablet met de nieuwe software worden gebruikt.

3.2.3 Eén tablet in meerdere Xesar-systemen
Een tablet die al eens in een systeem is gebruikt, kan onder bepaalde voorwaarden ook in een
ander systeem worden gebruikt.
Als eerste stap moeten hiervoor de softwareversies van de betreffende systemen worden
vergeleken.
Is de software-versie van het nieuwe systeem identiek of hoger dan die van het actuele systeem,
dan dienen de hieronder beschreven stappen in acht genomen te worden.
1.

Voer alle bestaande onderhoudstaken in het actuele systeem uit.

2.

Synchroniseer de tablet met de software van het actuele systeem om alle gegevens in de
software opnieuw te synchroniseren.

3.

Hierna moeten alle bestaande gegevens van het actuele systeem worden verwijderd van
de tablet alvorens het nieuwe systeem gesynchroniseerd mag worden. Dit gebeurt op de
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Xesar-tablet via de menustructuur Apps beheren / Xesar-tablet / Gegevens wissen.
Verdere specificaties staan u in het betreffende datablad ter beschikking onder
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/

Installeer geen andere applikaties aangezien EVVA dan de product stabiliteit en
bijbehorende funkties niet meer kan waarborgen!
Installeer geen systeemupdates en gebruik de tablet alleen in de "vliegtuig modus"!

De Xesar-Tablet kan niet als noodstroom adapter worden gebruikt om batterijgevoede componenten van spanning te voorzien.
Wij adviseren om regelmatig alle Xesar-componenten van een synchronisatie te
voorzien om tijdig alle protocol gegevens terug in de software te synchroniseren
(let op: max. 1.000 gebeurtenissen per component, daarna worden de oudste gebeurtenissen overschreven). Om de tijd in de componenten synchroon te laten lopen,
25

zou de synchronisatie minstens één keer per jaar gedaan moeten worden.

3.2.4 De praktische werking
Bij het synchroniseren van het Xesar-tablet met de Xesar-software worden altijd alle
onderhoudstaken en andere opgaven voor de betreffende Xesar-deurcomponent geladen
en opgesomd.
Via het aansluitsnoer dat is meegeleverd met uw Xesar-tablet, kunt u contact maken met
de Xesar-deurcomponent om vervolgens via de Xesar-app gegevens over te dragen.
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De volgende acties kunnen worden uitgevoerd:


Het allereerste initialiseren van Xesar-deurcomponenten (bij de inbedrijfstelling)



het synchroniseren van gewijzigde parameters bij Xesar-deurcomponenten



doorgeven van de blacklist aan de Xesar-deurcomponenten



opvragen van de batterijstatus



Het uitvoeren van een firmware-update (Xesar-deurcomponenten die op batterijen
werken worden tijdens de firmware-update via de Xesar-tablet van spanning voorzien)



het opvragen van gebeurtenissen uit de Xesar-deurcomponenten



Het resetten van Xesar-deurcomponenten in de uitlevermodus



Het automatisch synchroniseren van de tijd in de deurcomponenten bij de
communicatie met de tablet.

3.2.5 Xesar-applicatie (app)
De Xesar-applicatie is al geïnstalleerd op uw Xesar-tablet. Wanneer een nieuwere versie
van de applicatie beschikbaar is, bv. na de eerste installatie van de Xesar-software of na
een software-update, dan wordt de Xesar-applicatie bij het eerstvolgende synchroniseren
van de Xesar-tablet met de Xesar-software automatisch bijgewerkt.

Voor de Xesar-tablet wordt een eigen gebruikershandleiding door de producent
meegeleverd. U vindt deze in de verpakking van het betreffende product.

26

Laad uw Xesar-tablet voor het eerste gebruik volledig op.

3.3 Noodstroomadapter

Afbeelding 5: Noodstroomadapter (afbeelding)

Aan alle deurcomponenten bevindt zich aan de voorzijde, onder het EVVA-logo, een connector.
Deze is toegankelijk wanneer u het logo links naast de letters (bij de E) voorzichtig naar binnen
drukt en het aan de rechterzijde (bij de letter A) openklapt. Tevens is de ingebouwde connector
bestemd voor de noodstroomvoorziening in combinatie met de noodstroomadapter en is bij
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normaal gebruik niet nodig.
De noodstroomadapter voorziet de deurcomponent van spanning zodat deze in geval van lege
batterijen nog bediend kan worden. U sluit de verbindingskabel van de noodstroomadapter aan
op de betreffende connector en schakel het vervolgens in. Verdere handelingen aan de
noodstroomadapter zijn niet nodig. Voor het bedienen van de Xesar-deurcomponent is nog
steeds een sleutel met geldige noodsleutelrechten nodig. Meer informatie hierover vindt u in het
hoofdstuk:
Noodsleutel-rechten.
Vervang na een noodstroomopening onmiddellijk de batterijen van de deurcomponent en
actualiseer deze vervolgens met de Xesar-tablet om de toegang met alle bevoegde
identificatiemedia weer mogelijk te maken.
De noodstroomadapter is optioneel verkrijgbaar.
Productcode: E.ZU.NG.V1
Let op:
Denkt u er aan dat voor het openen van uw Xesar-deurcomponent op noodstroom
een Xesar-identificatiemedium met noodsleutel rechten nodig is, want bij een te
lange onderbreking van de spanning gaat de tijd verloren en functioneren de
'standaard' identificatiemedia niet meer.
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4 Systeem toebehoren
4.1 Admin-kaart

Afbeelding 6: Admin-kaart (afbeelding)

De Admin-kaart is een elektronische chipkaart van standaard grootte, die werkt via direct contact.
Hiermee is de volledige toegang tot de Xesar-software mogelijk en wordt het systeem herkend.
De KeyCredits die u voor het wijzigen van rechten heeft aangeschaft (niet geldig voor KeyCredits
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Unlimited) worden hierop opgeslagen.
De Xesar-software kan nu volledig worden beheerd wanneer er zich een
geldige Admin-kaart in het Xesar-codeerstation bevindt en deze is opgeladen met voldoende
tegoed.
de Admin-kaart kan niet worden overgedragen en is dan ook niet bruikbaar voor
andere systemen.
u kunt bij verlies of defect uw Admin-kaart vervangen.
(zie hoofdstuk:Admin-kaart vervangen).
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5 Xesar-identificatiemedia
Xesar-identificatiemedia zijn contactloze RFID-chips op basis van MIFARE DESFire EV1
met een totale opslagruimte van 4 kB.
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Overzicht van de verkrijgbare Xesar-identificatiemedia
Xesar-EVVA-Kaart

Xesar-Partner-Kaart

Afbeelding 7: Xesar-EVVA-kaart (afbeelding)

Afbeelding 8: Xesar-Partner-Kaart (afbeelding)

Xesar-sleutelhanger (keytag)

Xesar-combisleutel1

Afbeelding 9: Xesar-sleutelhanger (afbeelding)

Afbeelding 10: Xesar-combisleutel (afbeelding)

plaats nooit meer dan één Xesar-identificatiemedium op het Xesar-codeerstation.
Anders kunnen de identificatiemedia verkeerd geprogrammeerd worden.
Zorg dat er geen metalen voorwerpen op of nabij het codeerstation liggen, want
deze kunnen een negatief effect hebben op het uitlezen.

1

In voorbereiding
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Overige specificaties kunt u in de betreffende datasheet onder
http://www.evva.nl/producten/elektronischesluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technische-data/nl/
vinden.
Wanneer uw systeem zich na de inbedrijfstelling niet meer in de uitlevermodus bevindt, kunt u
Xesar-deurcomponenten bedienen met de Xesar-identificatiemedia die geprogrammeerd zijn met
het Xesar-codeerstation.
Met de uitlevermodus wordt de modus bedoeld waarin de Xesar-deurcomponenten
nog niet elektronisch zijn toegewezen aan een bepaald sluitsysteem. In de
uitlevermodus is dit van toepassing op elke Xesar-deurcomponent.
Elk type Xesar-identificatiemedium wordt geprogrammeerd met het Xesarcodeerstation door ze te plaatsen op het codeerstation en vervolgens de
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betreffende actie in de software uit te voeren.

Maximum opslagruimte per sleutel:
op een sleutel kunnen maximaal 36 zones en 32 deuren worden opgeslagen.
.
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5.1 Opleverkaart

Afbeelding 11: Opleverkaart (afbeelding)

De Opleverkaart is een contactloze RFID-chip op basis van MIFARE DESFire EV1, waarmee Xesardeurcomponenten in de uitlevermodus bediend kunnen worden
Met de uitlevermodus wordt de modus bedoeld waarin de Xesar-deurcomponenten
nog niet elektronisch zijn toegewezen aan een bepaald sluitsysteem. In de
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uitlevermodus is dit van toepassing op elke Xesar-deurcomponent.
Behalve de gebruikelijke bediening van deurcomponenten is ook een handmatige continue
opening mogelijk (zie hoofdstuk:Handmatige continue opening). De opleverkaart is na ontvangst
meteen gebruiksklaar en hoeft niet met het Xesar-codeerstation te worden geprogrammeerd.
denk er aan dat uw systeem in de uitlevermodus met elke opleverkaart kan worden
bediend! Initialiseer uw systeem daarom zo snel mogelijk.

5.2 Toegang met een Xesar-sleutel
De bediening van alle Xesar-deurcomponenten met een Xesar-sleutel functioneert volgens
hetzelfde principe. In het zwarte kapje met de stekkerafdekking (EVVA-logo) bevindt zich de lezer.
Wanneer een bevoegde sleutel binnen het bereik van deze lezer wordt gehouden, reageert de
betreffende deurcomponent als geconfigureerd.
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5.2.1 Eenmalige toegang (standaardconfiguratie)
Hierbij schakelt de betreffende Xesar-deurcomponent na het aanbieden van een bevoegd
Xesar-identificatiemedium 5 seconden vrij. De vrijgave wordt bevestigd met een optisch en
een akoestisch signaal. Vervolgens wordt de vrijgave automatisch beëindigd. Dit wordt
eveneens bevestigd met een optisch en akoestisch signaal.

5.2.2 Handmatige continue opening
Iedere Xesar-deurcomponent beschikt over de modus handmatige continue opening.
Hierbij kan een deurcomponent vrijgeschakeld of open gehouden worden. Deze functie is
ook in de uitlevermodus beschikbaar in combinatie met de opleverkaart.
De handmatige continue opening wordt in- of uitgeschakeld door het identificatiemedium
binnen 2 seconden twee keer bij de betreffende Xesar-deurcomponent op te houden. De
Xesar-deurcomponent geeft de statuswijziging zowel met een akoestisch als een optisch
signaal weer (Signalen van de gebeurtenissen).
Wanneer Xesar-deurcomponenten al aan het systeem zijn toegewezen (geïnitialiseerd), dan
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moet deze functie in de Xesar-software worden geconfigureerd.

denk er aan dat het identificatiemedium voor het in- of uitschakelen van de
continue opening binnen 2 seconden twee keer moet worden aangeboden en
daarbij in en uit het bereik van de lezer (ca. 20 cm) moet worden bewogen.
Zodra de batterij te weinig lading heeft, wordt een batterij-waarschuwing afgegeven. Onder deze
omstandigheden kan geen automatische of handmatige continue opening worden gestart.
Maar een bestaande continue opening (automatisch of handmatig) kan nog wel worden
afgesloten. Daarnaast wordt een duidelijke registratie gemaakt om te wijzen op de niet gestarte
automatische continue openingen.

5.2.3 Automatische continue opening (tijdgestuurd)
Xesar-componenten kunnen naast de handmatige continue opening ook automatisch
continu worden geopend. Hiertoe kan de betreffende periode in de Xesar-software worden
aangemaakt. De Xesar-deurcomponent geeft de statuswijziging bij de aanpassing van de
automatische continue opening zowel met een akoestisch als een optisch signaal weer
(zie Signalen van de gebeurtenissen).
Een automatische continue opening in de uitlevermodus is in combinatie met de
opleverkaart niet mogelijk.
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5.2.4 DeleteKey-functie
Elke Xesar-deurcomponent ontvangt bij het actualiseren met de Xesar-tablet een
blacklist (= lijst van alle geblokkeerde media in het systeem). Wanneer een van
deze media bij de deurcomponent wordt gehouden, wordt deze gewist, ongeacht
of het rechten voor de betreffende deur bezit.

handmatige en automatische continue openingen hebben 'dezelfde rechten'. Met
de bijbehorende rechten kan een automatische continue opening dan ook
handmatig worden onderbroken of voortgezet. Bovendien kan een handmatige
continue opening ook automatisch worden beëindigd, wanneer de configuratie in
de software dienovereenkomstig is uitgevoerd.
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5.3 Aansluiten van de Xesar-deurcomponenten
Alle Xesar-deurcomponenten hebben een connector waarmee ze kunnen worden geactualiseerd.
Deze connector kan bij alle Xesar-deurcomponenten op batterijen ook worden gebruikt voor de
noodstroomverzorging.
De connector bevindt zich bij alle Xesar deurcomponenten aan de voorzijde, achter het EVVAlogo. Deze is toegankelijk wanneer u het EVVA-logo links naast de letters (bij de E) voorzichtig
met een vinger naar binnen drukt en aan de rechterzijde (bij de letter A) openklapt.
Doe na het gebruik van de connector de connectorafdekking (EVVA-logo) weer zorgvuldig dicht,
zodat uw Xesar-deurcomponenten goed beschermd blijven tegen het binnendringen van stof en
vocht.
gebruik voor het openen en sluiten geen scherpe voorwerpen om eventuele
beschadigingen te voorkomen.
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6 Xesar-software

Afbeelding 12: Xesar-software (afbeelding)

De Xesar-software is kosteloos en wordt door EVVA ter beschikking gesteld voor administratie en
beheer om diverse vereisten te kunnen realiseren. Hiertoe behoren onder meer: beheren van
persoonsrechten, aanmaken en wissen van elektronische sleutels, beheren van verschillende
deurcomponenten, instellen van tijdzones met specifieke rechten, aanmaken en adminstreren van
zones, beheer van tijdelijke mogelijkheden voor continue opening en vele andere functies.
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Om de veiligheid van uw Xesar-systeem nog verder te vergroten, heeft de Xesar-software naast de
beveiliging met een wachtwoord nog een andere veiligheidskenmerk, de Admin-kaart.
(zie hoofdstuk:Admin-kaart)
Nadat u zich online heeft aangemeld, kunt u de Xesar-software downloaden:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/demand-xesar-software/nl/
de installatie van de Xesar-sofware moet lokaal worden uitgevoerd; een installatie
op de server is niet beoogd. Voor de installatie is ongeveer 200 MB beschikbare
schrijfruimte nodig.

6.1 EVVA-KeyCredits

Afbeelding 13: KeyCredits (afbeelding)
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U maakt gratis gebruik van alle eigenschappen van een uitgebreide toegangssoftware en betaalt
met de KeyCredits alleen wat u echt nodig heeft. Voor het aanmaken of wijzigen van een
identificatiemedium met een willekeurig aantal toegangsrechten is maar één KeyCredit nodig.

6.1.1 Tegoedsystemen
De onderstaande tegoedsystemen zijn beschikbaar:


Kwantitatief tegoed (10/50/100 KeyCredits)



Tijdtegoed (KeyCredit Unlimited met een onbeperkt aantal wijzigingen van
toegangsrechten voor een periode van 12/36 maanden)



Softwareplus-pakket (voor gebruik van het virtuele netwerk XVN

6.1.2 Een kwantitatief en een tijdtegoed kunnen met elkaar worden gecombineerd
De flatrate van het actieve tijdtegoed dekt alle te betalen wijzigingen van rechten. Pas
nadat het tijdtegoed is verbruikt, wordt voor de wijziging van rechten betaald met EVVA-
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KeyCredits uit het kwantitatieve tegoed.

6.1.3 De praktische werking
EVVA-KeyCredits worden online vrijgeschakeld en lokaal op de Admin-kaart opgeslagen,
zodra de codes die zich op de kaart bevinden zijn ingevoerd in de Xesar-software.
Flatrate-KeyCredits met een beperkte geldigheidsduur van bv. 12 of 36 maanden, worden
op de EVVA-server bewaard, niet op de Admin-kaart.
Bij verlies of defect van de Admin-kaart met een tijdtegoed kan de resterende tijd van de
12- of 36-maandelijkse flatrate, die op de server is opgeslagen, na het aanmaken van een
vervangende kaart worden opgeroepen en geheractiveerd. Het heractiveren van een
resterend tegoed bij 10/50/100 KeyCredits die zich bevinden op een defecte of verloren
Admin-kaart, is niet mogelijk.

let er op dat voor het vrijschakelen van de opgeladen KeyCredits een
internetaansluiting nodig is.

36

6.1.4 Wijzigingen die een KeyCredit kosten (alleen relevant bij kwantitatief
tegoed)
De volgende wijzigingen kosten één KeyCredit:


toegangsrechten voor deuren/zones wijzigen



tijdprofiel (continue toegang / periodieke toegang) wijzigen



vervaldatum van een identificatiemedium wijzigen

er wordt altijd een KeyCredit afgeschreven na het opslaan (na het aanmaken of
wijzigen van rechten).
Voor het vervangen van een Admin-kaart moet al tegoed zijn ingewisseld

6.1.5 Wijzigingen die geen KeyCredit kosten
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De volgende wijzigingen kosten geen KeyCredit:


handmatige continue opening voor een persoon activeren/deactiveren



Persoon blokkeren (blacklist)



gegevens op een medium opslaan of bijwerken



wijziging van de stamgegevens van de personen



verlengen van de geldigheidsduur van identificatiemedia (update)

6.1.6 Meer informatie over de EVVA-KeyCredits


Bij het opladen van KeyCredit Unlimited wordt de nieuwe periode achter het reeds
lopende product van KeyCredit Unlimited toegevoegd.



Een KeyCredit-code kan maar een keer worden verzilverd.



Alle KeyCredit-codes die bij de marktintroductie beschikbaar zijn, kunnen zowel voor Xesar
als voor AirKey worden gebruikt.



De Xesar-software waarschuwt de beheerder op tijd voordat het KeyCredit-tegoed is
verbruikt
De SoftwarePlus-tegoedcode is alleen vanaf Xesar versie 2.0.x.x te gebruiken.Bij
inwisseling bij een eerdere versie verliest de code zijn waarde.
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Neem het codeerstation tijdens het opladen van KeyCredits in geen geval van
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de Xesar-computer om te zorgen dat het opladen correct wordt afgesloten.
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6.2 Softwareplus-pakket

Afbeelding14 : Softwareplus-pakket (symboolfoto)

Dankzij het activeren van het Softwareplus-pakket hoeven gebeurtenissen niet meer voortdurend
met de Xesar-tablet van de component naar de software doorgegeven te worden. Ze worden
voortaan 'opgehaald' door de sleutels. Wanneer een sleutel bij een deurcomponent wordt
gehouden, dan kopieert de component de gebeurtenissen naar de sleutel. Wanneer de
betreffende sleutel daarna op het codeerstation wordt gelegd, dan worden de gegevens weer
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doorgegeven aan de software.

Meer informatie over het Softwareplus-pakket


De Softwareplus-kaart is verkrijgbaar bij de EVVA-Xesar partner.



Op het dashboard (beginpagina) wordt een mededeling over het Softwareplus-pakket
weergegeven.
Door te klikken op Softwareplus-pakket opladen kan (extra) tegoed worden
opgeladen.



Een Softwareplus-pakket is 3 jaar geldig. Meerdere geïnstalleerde Softwareplus-pakketten
worden chronologisch achter elkaar gezet.



Het Softwareplus-pakket (XVN-functionaliteit) kan ook zonder het plaatsen van een
Admin-kaart worden gebruikt (indien de software actief is).

Een Softwareplus-pakket blijft ook behouden als de Admin-kaart wordt vervangen (maar het tegoed
van het betreffende pakket vervalt).
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7 Xesar-deurcomponenten
7.1 Xesar-beslag

Afbeelding 15: Xesar-beslag (afbeelding)

Het Xesar-beslag is een deurcomponent op batterijen en geschikt voor buiten- en binnengebruik.
Bij buitengebruik of toepassing in een vochtige omgeving dient u de meegeleverde dichtingen te
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gebruiken.
Het Xesar-beslag is geschikt voor gewone deuren met een buisframe of voor massievedeuren met
een krukslag tot max. 40°. Het is ook geschikt voor zelfsluitende nooduitgangen overeenkomstig
EN 179/EN 1125, voor branddeuren alsook in een uitvoering voor paniekdeuren en nooduitgangen
met een paniekbalk of duwstang overeenkomstig EN 11251.
Controleer zorgvuldig of het gekozen Xesar-product geschikt is voor het gewenste gebruik.
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7.1.1 Functiebeschrijving van het Xesar-beslag
Optische signalen
Lezer

Connector
Deurkruk

Afbeelding 16: Xesar-beslag (afbeelding)

Optische en akoestische signalen
Het Xesar-beslag geeft gebeurtenissen akoestisch en optisch weer. Hiervoor bevindt zich
een LED aan de bovenzijde van de lezer van het Xesar-beslag. Een opsomming van alle
signalen vindt u in hoofdstuk:Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-

Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

deurcomponenten.

Leesveld:
De sensor van de lezer bevindt zich aan de buitenzijde van het Xesar-beslag, tussen de
connector (EVVA-logo) en de LED.

Connector (synchroniseren, update, noodstroomvoorziening)
Het Xesar-beslag heeft een eigen connector die te vinden is onder de stekkerafdekking
(EVVA-logo). Deze is toegankelijk wanneer u het EVVA-logo links naast de letters (bij de E)
voorzichtig met een vinger naar binnen drukt en het aan de rechterzijde (bij de letter A)
openklapt.
De connector dient zowel voor het synchroniseren met de Xesar-tablet, als voor de
noodstroomvoorziening met de optionele noodstroomadapter.
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Doe na het gebruik de afdekking (EVVA-logo) weer zorgvuldig dicht, zodat de connector
goed beschermd blijft tegen het binnendringen van stof en vocht. Gebruik hiervoor geen
scherpe voorwerpen om eventuele beschadigingen te voorkomen.

De praktische werking
De buitenkruk is standaard inactief. Bij het bedienen van de buitenkruk blijft de positie van
de dagschoot ongewijzigd. Door een bevoegd Xesar-identificatiemedium voor de lezer te
houden, wordt de buitenkruk 5 seconden lang gekoppeld. Wanneer in deze tijd de
buitenkruk wordt ingedrukt, dan kan de deur worden geopend.
De binnenkruk is altijd actief en kan op elk gewenst moment worden bedient. De deur kan
dus altijd geopend worden.
Het Xesar-beslag heeft ruimte om de laatste 1.000 gebeurtenissen op te slaan. Wanneer
dit geheugen vol is, worden de oudste vermeldingen door nieuwe overschreven.
Synchroniseer de gebeurtenissen daarom regelmatig om te vermijden dat ze verloren
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gaan.
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Overige specificaties vindt u in de betreffende datasheet:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/
Let ook op de functie voor continue opening (hoofdstuk:Xesar-identificatiemedia)
en de verschillende akoestische en optische signalen (hoofdstuk:Signalen van de

gebeurtenissen door Xesar-deurcomponenten)
Let er bij een montage op branddeuren op dat de certificaten alleen geldig zijn in
combinatie met een vrijgave door de betreffende producent van de deur.
Neem de volgende belangrijke gebruiksinstructies in acht.
Gebruiksvoorwaarden
Omgevingstemperatuur -20°C tot +60°C (afhankelijk van de batterij) | Luchtvochtigheid < 90%,
niet condenserend | voor ≥ 200.000 cycli overeenkomstig EN 19061
Klimaat- en omgevingsinvloeden
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Neem de geschiktheid van het beslag voor de betreffende omgeving overeenkomstig de IPclassificatie en de de gespecificeerde temperaturen in acht.
Gebruik het beslag niet in ruimten waar zich veel stof bevindt.
Gebruik het beslag alleen in ruimten waarin de luchtvochtigheid minder dan 90% bedraagt.
Bij montage van beslagen in ruimten met een bijzonder hoge elektrostatische lading, dient u de
toepassingsmogelijkheden vooraf af te stemmen met een deskundige vakhandelaar.
Gebruik het beslag niet in een corrosieve atmosfeer (bv. in de buurt van chloor, ammoniak, kalkof zeewater).
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Instructies voor de installatie m.b.t. de juiste montage-omgeving
De installatie van het beslag dient te worden uitgevoerd door deskundigen, overeenkomstig de
aanwijzingen in de met het product meegeleverde montagehandleiding. EVVA aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet vakkundig uitgevoerde
montagewerkzaamheden.
Let er op dat voor een correct functioneren van het Xesar-beslag de corrigerende instelling van
het krukgat van het insteekslot maximaal 2° mag bedragen, omdat storingen anders niet
uitgesloten kunnen worden.
Voorafgaand aan de montage van het beslag is het raadzaam om het slot te controleren op
beschadiging en verontreiniging. Verder moet voorafgaand aan de montage van het beslag ook
de gebruiksaanwijzing van de producent van het slot geraadpleegd worden.
Om een goede werking van het beslag te waarborgen, adviseert EVVA de toepassing van een
insteekslot dat in onberispelijke staat verkeerd.
Neem bij de projectplanning en installatie van het beslag de overeenkomstige internationale en
nationale bepalingen in de betreffende wetten, verordeningen, normen en richtlijnen in acht, met
name wat betreft de vereisten voor vluchtroutes en nooduitgangen.
Let op dat bij het inbouwen van een mechanische profielcilinder de bij de deurdikte passende
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cilinderlengte wordt gekozen. De profielcilinder mag in veiligheidsrelevante montagesituaties of
toepassingen max. 3 mm uit het beslag steken.
Controleer voor de montage van het beslag (in het bijzonder in deuren met een buisframe) de
precieze situatie om het gevaar van verwondingen (bv. Inklemmen van de hand) te vermijden. In
deze gevallen adviseren we het gebruik van een type kruk dat geschikt is voor deuren met een
buisframe.
Let er op dat bij de inbouw van het beslag in rook- en brandwerende deuren gecontroleerd moet
worden of dit daartoe bestemd is, of dat de vrijgave van de producent van de deur verkregen
moet worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de koper.
Voor het gebruik van het beslag in vlucht- of paniekdeuren dient een certificaat conform EN 179
respectievelijk EN 1125 door de producent van het slot verstrekt te worden. Het moet
gecontroleerd worden dat de complete eenheid van beslag, paniekslot en paniekbalk
probleemloos functioneert. De toelaatbaarheid van de montage van het beslag moet in het
bovengenoemde certificaat bevestigd zijn.
Door een te hoog koppel bij het vastschroeven van de bevestigingsschroeven kan het beslag niet
of slecht functioneren. Neem daarom de aanwijzingen in de montagehandleiding in acht.
Het correct functioneren van het beslag dient voor het voltooien van de montage bij geopende
deur volgens de aanwijzingen uit de montagehandleiding gecontroleerd te worden met een
opleverkaart.
Let erop dat na de inbouw van het beslag tot aan het afronden van de parameterinstelling
toegang tot de installatie alleen nog mogelijk is met behulp van de opleverkaart.
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Let er op dat, in geval van een in de deur vrijstaande cilindersparing, deze in elk geval door een
conventionele mechanische cilinder, een blinde cilinder of door het gebruik van brandwerend
laminaat afgedekt moet worden. EVVA wijst er met klem op dat de gecertificeerde brandveiligheid
van het beslag alleen onder deze voorwaarden behouden blijft.

Tips voor het gebruik
De gebruikers van het elektronische sluitsysteem dienen erop gewezen te worden dat ze hun
identificatiemedia altijd veilig bewaren.
In geval van verlies van een Xesar-identificatiemedium moet dit onmiddellijk in de software
gedeactiveerd worden. De betreffende componente moeten daarna onmiddellijk via de Xesartablet gesynchroniseerd worden.
De deur mag niet aan het beslag gedragen of opgetild worden.
De lezer van het beslag mag niet afgedekt worden met materiaal van metaal.
De correcte toestand en het onberispelijk functioneren van het beslag moeten regelmatig
(minstens één keer per maand) gecontroleerd worden in een functietest met bevoegde
identificatiemedia.
Het is raadzaam om het sluitsysteem op de actuele stand te houden met behulp van regelmatige
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updates van de software en firmware. Let er op dat de firmware-update gebeurt bij geopende
deur en dat na de update een extra functietest wordt gedaan.
Onderhoudstips
Voor de reiniging van de zichtbare oppervlakken van het beslag kunt u een zachte, pluisvrije doek
met wat zeepsop gebruiken. Gebruik in geen geval agressieve producten of sprays die metalen
oppervlakken, kunststoffen of dichtingsmiddelen kunnen aantasten.
Normen en richtlijnen

CE-keurmerk | DIN 182731 | EN 1634: 30 minuten | EN 1634: 90 minuten1 | ÖNORM 3859: 30
minuten1 | ÖNORM 3859: 90 minuten1 | EN 19061 | EN 1791 | Beschermingsklasse IP52 (bij
gebruik van de meegeleverde afdichtingen IP55) | DIN 18257:ES0 1 (met stabilisatieplaat) | ÖNORM
B 5351:WB11 (ÖNORM B 5338:WK1
Het Xesar-beslag voor brandwerende deuren kan in branddeuren overeenkomstig
EN 1791 worden gebruikt. Geschikt voor binnen- en buitendeuren | Te combineren
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met gangbare sloten voor massieve deuren met max. 40° krukslag | Te combineren
met zelfvergrendelende sloten op brandwerende deuren overeenkomstig EN
179/EN 11251 | geschikt voor brandwerende deuren
Vervangen van batterijen
Wij raden aan de vervanging van batterijen alleen door geschoold vakpersoneel te laten uitvoeren.
Batterijen dienen zo snel mogelijk te worden vervangen wanneer het beslag aangeeft dat ze
vervangen moeten worden. Zie hoofdstuk "Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-

deurcomponenten".
Wanneer u de waarschuwing „Batterij zwak“ meerdere keren negeert, kan dat tot uitval van het
beslag leiden.
Vanaf de eerste waarschuwing „Batterij zwak“ zijn bij gangbare ruimtetemperatuur nog max. 1000
activeringen binnen de volgende 4 weken mogelijk. Temperaturen die afwijken van de gangbare
ruimtetemperatuur kunnen een vroegere uitval van het beslag veroorzaken.
Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan. Een lijst met aanbevolen modellen
batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar verkrijgbaar.
Bij vervanging van de batterijen moeten alle (3 stuks AAA) in het beslag geplaatste batterijen
worden vervangen! Onder bepaalde omstandigheden moet na de vervanging van de batterijen de
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tijd van het systeem met behulp van de Xesar-tablet gesynchroniseerd worden.
Let erop dat een eventueel aangebrachte dichting tijdens het vervangen van de batterijen niet
wordt beschadigd.
Bij lege batterijen is het beslag alleen met het noodstroomapparaat (optioneel toebehoren)
bedienbaar.

46

Handelwijze bij de vervanging van batterijen
1.

Het batterijvak bevindt zich bovenaan het binnenschild. Om het batterijvak te openen, is
een Torx-schroevendraaier grootte T8 nodig.

2.

Om het binnenschild te kunnen afnemen, draait u de Torx-schroef zover met de klok mee
naar binnen dat u het binnenschild kunt losmaken.

3.

Pak het binnenschild aan de onderzijde beet en trek deze voorzichtig van de
bevestigingsplaat af. Het binnenschild kan nu over de deurkruk worden getrokken. Let er
op dat daarbij geen krassen op de deurkruk ontstaan. U kunt de binnenkruk ook al van
tevoren wegnemen.

4.

Neem nu de drie lege AAA-batterijen uit en vervang ze door de reeds klaar gelegde
nieuwe batterijen. Let er hierbij op dat de batterijen in de juiste richting worden geplaatst.
Het vervangen van de batterijen en de onderbreking van de voeding mogen niet
langer duren dan een minuut omdat het beslag anders weer met de Xesar-tablet
gesynchroniseerd moet worden.

Wanneer het vervangen van de batterijen juist is afgesloten, wordt dit met het bijbehorende
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signaal bevestigd (signaal 8 uit de signaaltabel, hoofdstuk:Signalen van de gebeurtenissen door

Xesar-deurcomponenten)
Plaats nu het binnenschild weer op de bevestigingsplaat en ga voor de montage ervan in de
omgekeerde volgorde te werk.
Het vervangen van batterijen van het Xesar-beslag voor paniekdeuren functioneert
ondanks het andere uiterlijk van het binnenbeslag precies gelijk.
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7.2 Xesar-kruk

Afbeelding17 : Xesar-deurkruk (afbeelding)

De Xesar-deurkruk is een deurcomponent op batterijen die geschikt is voor massieve- en
glasdeuren in binnenruimtes.
Vanwege het naleven van essentiële slotnormen en de krukslag van 40° is de Xesar-deurkruk
compatibel met veel Europese sloten.
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De Xesar-deurkruk is geschikt voor gangbare sloten in massieve deuren met de max. 40° krukslag,
voor zelfvergrendelende nooduitgangen overeenkomstig EN 179 en voor branddeuren.
Controleer zorgvuldig of het gekozen Xesar-product geschikt is voor het gewenste gebruik. De
datasheet die daarvoor nodig is, kan op onze homepage gedownload worden:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/

7.2.1 Functiebeschrijving van de Xesar-deurkruk
Optische signalen
Lezer
Connector
Deurkruk met batterijvak

Afbeelding 18: Xesar-deurkruk (afbeelding)

Optische en akoestische signalen
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De Xesar-deurkruk geeft gebeurtenissen akoestisch en optisch weer. Hiervoor bevindt zich
een LED aan de bovenzijde van de lezer van de Xesar-deurkruk. Een opsomming van alle
signalen vindt u in hoofdstuk:Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-

deurcomponenten.

Het leesveld
De sensor van de lezer bevindt zich aan de buitenzijde van de Xesar-deurkruk, tussen de
connector (EVVA-logo) en de LED.

Connector (synchroniseren, update, noodstroomvoorziening)
De Xesar-deurkruk heeft een eigen connector die te vinden is onder het EVVA-logo. Deze
is toegankelijk wanneer u het EVVA-logo links naast de letters (bij de E) voorzichtig met
een vinger naar binnen drukt en het aan de rechterzijde (bij de letter A) openklapt.
De connector dient zowel voor het synchroniseren met de Xesar-tablet, als voor de
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noodstroomvoorziening met de optionele noodstroomadapter.
Doe na het gebruik de connectorafdekking (EVVA-logo) weer zorgvuldig dicht, zodat de
connector goed beschermd blijft tegen het binnendringen van stof en vocht. Gebruik
hiervoor geen scherpe voorwerpen om eventuele beschadigingen te voorkomen.

De praktische werking
De buitenkruk is standaard inactief. Bij het bedienen van de buitenkruk blijft de positie van
de dagschoot ongewijzigd. Door een bevoegd Xesar-identificatiemedium voor de lezer te
houden, wordt de buitenkruk 5 seconden lang gekoppelt. Wanneer in deze tijd de
buitenkruk wordt bedient, dan kan de deur worden geopend.
De binnenkruk is altijd actief en kan op elk gewenst moment worden bedient. De deur kan
dus altijd van binnenuit geopend worden.
De Xesar-deurkruk heeft ruimte om de laatste 1.000 gebeurtenissen op te slaan. Wanneer
dit geheugen vol is, worden de oudste vermeldingen door nieuwe overschreven.
Synchroniseer de gebeurtenissen daarom regelmatig om te vermijden dat ze verloren
gaan.
Overige specificaties vindt u in de betreffende datasheet:
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http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/
Let ook op de functie voor continue opening (hoofdstuk:Xesar-identificatiemedia)
en de verschillende akoestische en optische signalen (hoofdstuk:Signalen van de

gebeurtenissen door Xesar-deurcomponenten)
Let er bij een montage op branddeuren op dat de certificaten alleen geldig zijn in
combinatie met een vrijgave door de betreffende producent van de deur.
Neem de volgende belangrijke gebruiksinstructies in acht.

Klimaat- en omgevingsinvloeden
Neem de geschiktheid van de kruk voor de betreffende omgeving overeenkomstig de IPclassificatie en de de gespecificeerde temperaturen in acht.
Gebruik de deurkruk niet in ruimten waar zich veel stof bevindt.
Gebruik de deurkruk alleen in ruimten waarin de luchtvochtigheid minder dan 90% bedraagt.
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Bij montage van deurkrukken in ruimten met een bijzonder hoge elektrostatische lading, dient u
de toepassingsmogelijkheden vooraf af te stemmen met een deskundige vakhandelaar.
Gebruik de deurkruk niet in een corrosieve atmosfeer (bv. in de buurt van chloor, ammoniak, kalkof zeewater).
Gebruiksvoorwaarden
Omgevingstemperatuur +5°C tot +50°C (afhankelijk van de batterij) | Luchtvochtigheid < 90%, niet
condenserend | Voor 200.000 cycli overeenkomstig EN 19061 | Beschermingsklasse IP 40.
Instructies voor de installatie respectievelijk de juiste montage-omgeving
De installatie van de kruk dient te worden uitgevoerd door deskundigen, overeenkomstig de
aanwijzingen in de met het product meegeleverde montagehandleiding. EVVA aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet vakkundig uitgevoerde
montagewerkzaamheden.
Let er op dat voor een correct functioneren van de Xesar-deurkruk de corrigerende instelling van
het krukgat van het insteekslot maximaal 5° mag bedragen, omdat storingen anders niet
uitgesloten kunnen worden.
Voorafgaand aan de montage van de deurkruk is het raadzaam om het insteekslot te controleren
op beschadiging en verontreiniging. Verder moet voorafgaand aan de montage ook de
gebruiksaanwijzing van de producent van het slot geraadpleegd worden. Om een goede werking
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van de kruk te waarborgen, adviseert EVVA de toepassing van een insteekslot dat in onberispelijke
staat verkerend.
Gebruik uitsluitend door EVVA aanbevolen toebehoren en reserveonderdelen.
Neem bij de projectplanning en installatie van de kruk de overeenkomstige internationale en
nationale bepalingen in de betreffende wetten, verordeningen, normen en richtlijnen in acht, met
name wat betreft de vereisten voor vluchtroutes en nooduitgangen.
Let er op dat de aanpassing links/rechts van de deurkruk overeenkomstig de montagehandleiding
moet gebeuren en alleen uitgevoerd mag worden wanneer de batterij verwijderd is.
Let er op dat bij de gewenste inbouw van de deurkruk in rook- en brandwerende deuren
gecontroleerd moet worden of deze daartoe bestemd is, of een vrijgave van de producent van de
deur verkregen moet worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de koper.
Voor het gebruik van de deurkruk in vlucht- of paniekdeuren dient een certificaat conform EN 179
respectievelijk EN 1125 door de producent van het slot verstrekt te worden. Het moet
gecontroleerd worden dat de complete eenheid van paniekslot en deurkruk probleemloos
functioneert. De toelaatbaarheid van de montage van de kruk moet in het bovengenoemde
certificaat bevestigd zijn.
Door een te hoog koppel bij het vastschroeven van de bevestigingsschroef kan de kruk niet of
slecht functioneren, dan wel zwaar lopen. Neem daarom de aanwijzingen in de

Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

montagehandleiding in acht.
Het correct functioneren van de kruk dient voor het voltooien van de montage bij geopende deur
volgens de aanwijzingen uit de montagehandleiding gecontroleerd te worden met een
Construction-Card.
Let er op dat na de inbouw van de deurkruk tot aan het afronden van de parameterinstelling
toegang tot de installatie alleen nog mogelijk is met behulp van de opleverkaart.
Tips voor het gebruik
De gebruikers van het elektronische sluitsysteem dienen erop gewezen te worden dat ze hun
identificatiemedia altijd veilig bewaren.
In geval van verlies van een Xesar-identificatiemedium moet dit onmiddellijk in de software
gedeactiveerd worden. De betreffende componenten moeten daarna onmiddellijk geactualiseerd
worden.
De deur mag niet aan de kruk gedragen of opgetild worden.
De lezer van de kruk mag niet afgedekt worden met materiaal van metaal.
De correcte toestand en het onberispelijk functioneren van de kruk moeten regelmatig (minstens
één keer per maand) gecontroleerd worden in een functietest met bevoegde identificatiemedia.
Het is raadzaam om het sluitsysteem op de actuele stand te houden met behulp van regelmatige
updates van de software en firmware. Let er op dat de firmware-update gebeurt bij geopende
deur en dat na de update een extra functietest wordt gedaan.
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Onderhoudstips
Voor de reiniging van de zichtbare oppervlakken van de kruk kunt u een zachte, pluisvrije doek
met wat zeepsop gebruiken. Gebruik in geen geval agressieve producten of sprays die metalen
oppervlakken, kunststoffen of dichtingsmiddelen kunnen aantasten.
Normen en richtlijnen

CE-keurmerk | DIN 182731 | EN 1634: 30 minuten | EN 1634: 90 minuten1 | ÖNORM 3859: 30
minuten1 | ÖNORM 3859: 90 minuten1 | EN 19061 | EN 1791 | Beschermingsklasse IP40
Vervanging van de batterij
Wij raden aan de vervanging van batterijen alleen door geschoold vakpersoneel te laten uitvoeren.
De batterij dient zo snel mogelijk te worden vervangen wanneer de deurkruk aangeeft dat ze
vervangen moet worden. Zie hoofdstuk "Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-
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deurcomponenten".
Wanneer u de waarschuwing „Batterij zwak“ meerdere keren negeert, kan dat tot uitvallen van de
deurkruk leiden.
Vanaf de eerste waarschuwing „Batterij zwak“ zijn bij gangbare ruimtetemperatuur nog max. 1000
activeringen binnen de volgende 4 weken mogelijk. Temperaturen die afwijken van de gangbare
ruimtetemperatuur kunnen ook een vroegere uitval van de kruk veroorzaken.
Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan. Een lijst met aanbevolen modellen
batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar verkrijgbaar.
Bij een lege batterij is de deurkruk alleen nog met het noodstroomapparaat (optioneel
toebehoren) bedienbaar.
Handelwijze bij de vervanging van de batterij
1.

Het batterijvak bevindt zich in de buitenkruk van de Xesar-deurkruk. Voor het vervangen
van de batterij is een batterij type CR123A nodig (een lijst met aanbevolen modellen
batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar verkrijgbaar) en het volgende gereedschap
om het batterijvak te openen: inbussleutel 2,5.

2.

Om de buis van de buitendeurkruk te kunnen nemen, draait u de bevestigingsschroef met
de inbussleutel tegen de klok in totdat de buis verwijderd kan worden.

1

1 in voorbereiding

|

2 bij gebruik van de meegeleverde dichtingen
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3.

Let er op dat u de bevestigingsschroef slechts zover naar binnen draait als nodig is.

4.

Neem nu de lege batterij uit en vervang hem door de reeds klaar gelegde nieuwe batterij.
Let er hierbij op dat de batterij in de juiste richting wordt geplaatst.

5.

Plaats nu de buis van de buitendeurkruk weer terug en bevestig alles weer in de
omgekeerde volgorde.

Wanneer het vervangen van de batterij juist is afgesloten, wordt dit met het bijbehorende signaal
bevestigd (signaal 8 uit de signaaltabel, hoofdstuk:Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-

deurcomponenten)
Het vervangen van de batterij en de onderbreking van de voeding mogen niet
langer duren dan een minuut omdat de deurkruk anders weer met de Xesar-tablet
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gesynchroniseerd moet worden.
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7.3 Xesar-cilinder

Afbeelding 19: Xesar-cilinder (afbeelding)

De Xesar-cilinder is een deurcomponent op batterijen.
Al in de standaarduitvoering is de Xesar-cilinder voorzien van diverse beveiligingen tegen
manipulatiepogingen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de productcatalogus.
De Xesar-cilinder kan zowel voor buiten- als binnengebruik worden gebruikt, alsook in
branddeuren en nooduitgangen. De Xesar-cilinder is beschikbaar als halve of dubbele cilinder, met
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een- of tweezijdige elektronische vrijgave.
Controleer goed of de gekozen Xesar-cilinder geschikt is voor het gewenste gebruik.
Overige specificaties vindt u in de betreffende datasheet onder:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/
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7.3.1 Functiebeschrijving van de Xesar-cilinder

Optische signalen
Lezer
Connector

Afbeelding 20: Xesar-knop (afbeelding)

Optische en akoestische signalen
De Xesar-cilinder geeft gebeurtenissen akoestisch en optisch weer. Hiervoor bevindt zich
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een LED aan de rand van de lezer van de Xesar-cilinder. Een opsomming van alle
mogelijke signalen vindt u in hoofdstuk:Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-

deurcomponenten.

Leesveld
De sensor van de lezer bevindt zich in de kunststof kap van de Xesar-cilinderknop, boven
het EVVA-logo.

Connector (synchroniseren, update, noodstroomvoorziening)
De Xesar-cilinder heeft een eigen connector die te vinden is onder het EVVA-logo. Deze is
toegankelijk wanneer u het EVVA-logo links naast de letters (bij de E) voorzichtig met een
vinger naar binnen drukt en het aan de rechterzijde (bij de letter A) openklapt.
De connector dient zowel voor het synchroniseren met de Xesar-tablet, als voor de
noodstroomvoorziening met de optionele noodstroomadapter.
Doe na het gebruik het EVVA-logo weer zorgvuldig dicht, zodat de connector goed
beschermd blijft tegen het binnendringen van stof en vocht. Gebruik hiervoor geen
scherpe voorwerpen om eventuele beschadigingen te voorkomen.
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De praktische werking
De elektronische buitenknop van de Xesar-cilinder is standaard ontkoppeld. Wanneer de
buitenknop wordt bediend, blijft de sluitneus uitgeschakeld en de buitenknop draait
gewoon zonder de sluitneus mee te nemen.
Door een bevoegd Xesar-identificatiemedium voor de lezer van de Xesar-cilinder te
houden, wordt de buitenknop 5 seconden lang gekoppeld en de sluitneus van de Xesarcilinder wordt bij het bedienen van de buitenknop meegenomen.
De mechanische binnenzijde bij uitvoeringen met een eenzijdige elektronische vrijgave is
bij Xesar-cilinders altijd actief en kan op elk gewenst moment worden bediend.
Bij Xesar-cilinders met tweezijdige elektronische vrijgave gedraagt de elektronische
binnenknop zich precies zo als de elektronische buitenknop.
De Xesar-cilinder heeft ruimte om de laatste 1.000 gebeurtenissen op te slaan. Wanneer
dit geheugen vol is, worden de oudste vermeldingen door nieuwe overschreven.
Synchroniseer de gebeurtenissen daarom regelmatig om te vermijden dat ze verloren
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gaan.
Overige specificaties vindt u in het betreffende datasheet onder:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/

FZG- en FAP-uitvoeringen hebben om technische redenen geen rotatierem!
Let ook op de functie voor continue opening (hoofdstuk:Xesar-identificatiemedia)
en de verschillende akoestische en optische signalen (hoofdstuk:Signalen van de

gebeurtenissen door Xesar-deurcomponenten)
Uw Xesar-cilinder is standaard uitgerust met een rotatierem. Let er op dat de
cilinder correct is ingebouwd (zie montagehandleiding) omdat anders in het gebruik
storingen kunnen ontstaan. Een storing onder omstandigheden met een niettoegestane montage geldt niet als productfout en kan derhalve geen reden voor
klachten zijn.
Neem de volgende belangrijke gebruiksinstructies in acht.
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Klimaat- en omgevingsinvloeden
Neem de geschiktheid van de profielcilinder voor de betreffende omgeving overeenkomstig de IPclassificatie en de gespecificeerde temperaturen in acht.
Gebruik de cilinder niet in ruimten waar zich veel stof bevindt.
Gebruik de cilinder alleen in ruimten waarin de luchtvochtigheid minder dan 90% bedraagt.
Bij montage van profielcilinders in ruimten met een bijzonder hoge elektrostatische lading, dient u
de toepassingsmogelijkheden vooraf af te stemmen met een deskundige vakhandelaar.
Gebruik de cilinder niet in een corrosieve atmosfeer (bv. in de buurt van chloor, ammoniak, kalkof zeewater).
Instructies voor de installatie respectievelijk de juiste montage-omgeving
De installatie van de profielcilinder dient te worden uitgevoerd door deskundigen, overeenkomstig
de aanwijzingen in de met het product meegeleverde montagehandleiding. EVVA aanvaardt geen
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enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet vakkundig uitgevoerde
montagewerkzaamheden.
Voorafgaand aan de montage van de cilinder is het raadzaam om het insteekslot te controleren
op beschadiging en verontreiniging. Verder moet voorafgaand aan de montage ook de
gebruiksaanwijzing van de producent van het insteekslot geraadpleegd worden. Om een goede
werking van de cilinder te waarborgen, adviseert EVVA de toepassing van een insteekslot dat in
onberispelijke staat verkeerd.
Alle Xesar-deurcomponenten worden af-fabriek geleverd in de zogenaamde oplevermodus. In
deze modus kan elke opleverkaart iedere Xesar-deurcomponent bedienen. Zorg er daarom voor
dat de betreffende Xesar-deurcomponent zo snel mogelijk na de montage correct aan een
sluitsysteem wordt toegevoegd, om te verzekeren dat werkelijk alleen bevoegde personen
toegang krijgen.
Gebruik uitsluitend door EVVA aanbevolen toebehoren en reserveonderdelen. Cilinders kunnen
alleen zonder voorbehoud in sloten, beslagen, enz. worden ingebouwd als zij voldoen aan de
betreffende maatnormen en indien dergelijke sloten, beslagen, enz. nadrukkelijk geschikt zijn voor
cilinders volgens deze norm(en). In alle andere gevallen moet de vakhandelaar, installateur of
beheerder van dergelijke sloten, beslagen, enz. opheldering geven of de betreffende cilinder
geschikt is voor montage en het beoogde gebruik.
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Neem bij de projectplanning en installatie van de cilinder de overeenkomstige internationale en
nationale bepalingen in de betreffende wetten, verordeningen, normen en richtlijnen in acht, met
name wat betreft de vereisten voor vluchtroutes en nooduitgangen.
Controleer voor de montage van de cilinder (in het bijzonder in deuren met een buisframe) de
precieze situatie om het gevaar van verwondingen (bv. inklemmen van de hand) of beschadiging
van de cilinder te voorkomen.
Let er op dat voor de betreffende deurconfiguratie de correcte cilinderlengte is gekozen. De
cilinder mag bij montage onder veiligheidsrelevante omstandigheden of toepassingen (zonder de
knop mee te rekenen) slechts max. 3 mm uit het veiligheidsbeslag steken.
Bij de montage van een VdS-erkende, mechatronische profielcilinder onder veiligheidsrelevante
omstandigheden dient de profielcilinder met een VdS-gekeurd, inbraakwerend deurbeslag van de
klasse B of C te worden beveiligd. Voor alle overige deuren wordt de mate van de inbraakwerende
voorzorgsmaatregelen bepaald door de van toepassing zijnde nationale voorwaarden (zie o.m. EN
1627, ÖNORM 5338 of SKG).
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Neem de in de montagehandleiding vermelde beperkingen betreffende de toegestane montage
van de profielcilinder in acht. Het niet navolgen van de aanwijzingen voor de toegestane montage
kan leiden tot storingen. Een storing onder omstandigheden met een niet-toegestane montage
geldt niet als productfout en kan derhalve geen reden voor klachten zijn. Let er op dat het correct
functioneren van de cilinder ook voor, dan wel tijdens het uitvoeren van de montage van de
cilinder alleen kan worden gewaarborgd bij de juiste aanbrenging van het cilinderhuis.
De montage van cilinders dient zodanig te gebeuren dat de cilinders bij correct gebruik aan geen
andere belasting worden blootgesteld dan de voorziene bevestigingspunten.
Voor het gebruik van de cilinder in vlucht- of paniekdeuren dient een certificaat conform EN 179
of EN 1125 door de producent van het slot verstrekt te worden. Het moet gecontroleerd worden
dat de complete eenheid van cilinder, paniekslot, paniekbalk en deurkrukken probleemloos
functioneert. De toelaatbaarheid van de montage van de cilinder moet in het bovengenoemde
certificaat bevestigd zijn.
Let er op dat bij de gewenste inbouw van de profielcilinder in rook- en brandwerende deuren
gecontroleerd moet worden of deze daartoe bestemd is, of dat de vrijgave van de producent van
de deur verkregen moet worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de koper.
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Door een te hoog koppel bij het vastschroeven van de bevestigingsschroef kan de cilinder niet of
slecht functioneren, dan wel zwaar lopen. Neem daarom de aanwijzingen in de
montagehandleiding in acht.
Het correct functioneren van de profielcilinder dient voor het voltooien van de montage bij
geopende deur volgens de aanwijzingen uit de montagehandleiding gecontroleerd te worden met
een opleverkaart.
Let erop dat na de inbouw van de profielcilinder tot aan het afronden van de parameterinstelling
toegang tot de installatie alleen nog mogelijk is met behulp van de opleverkaart.
Let er bij profielcilinders met een verlengde buitenknopas op dat de betreffende IP-classificatie
alleen kan worden gegarandeerd indien de verlengde buitenknopas max. 3 mm uit het
veiligheidsbeslag steekt.
Tips voor het gebruik
De gebruikers van het elektronische sluitsysteem dienen erop gewezen te worden dat ze hun
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identificatiemedia altijd veilig bewaren.
In geval van verlies van een Xesar-identificatiemedium moet dit onmiddellijk in de software
gedeactiveerd worden. De betreffende profielcilinder moet daarna onmiddellijk via de Xesar-tablet
gesynchroniseerd worden.
Let er op dat de deur na het sluiten niet automatisch wordt vergrendeld. De vergrendeling van de
deur moet handmatig gebeuren door de knop te draaien. Voor het geval dat demontage van de
knop niet mogelijk is, kunt u proberen de profielcilinder in de instelling continue opening te
brengen en vervolgens de demontage zoals gebruikelijk met het montagegereedschap uit te
voeren. Voor het geval dat deze poging mislukt, bestaat nog de mogelijkheid om de knopas met
een smalle metalen stift door een klein boorgat aan de voorkant van de elektronicamodule te
blokkeren. Hierna kunt u de knop met het montagegereedschap verwijderen.
De knop is niet bedoeld als bedieningselement voor het bewegen van de deur (zoals bv.
deurknop, deurkruk, deurgreep enz.). De deur mag niet aan de knop gedragen of opgetild
worden.
De knop in geen geval als klimhulp gebruiken.
De lezer van de profielcilinder mag niet afgedekt worden met materiaal van metaal.
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De correcte toestand en het onberispelijk functioneren van de profielcilinder moeten regelmatig
(minstens één keer per maand) gecontroleerd worden in een functietest met bevoegde
identificatiemedia.
Het is raadzaam om het sluitsysteem op de actuele stand te houden met behulp van regelmatige
updates van de software en firmware. Let er op dat de firmware-update gebeurt bij geopende
deur en dat na de update een extra functietest wordt gedaan.
Afhankelijk van het uitsteken van de cilinder uit het beslag of een cilinderrozet, kan
de draaibaarheid van de Xesar-knop onder bepaalde omstandigheden door wrijving
tussen de afdichting van het beslag of de cilinderrozet zwaarder lopen. In
binnenruimten bestaat in dergelijke gevallen de mogelijkheid om de afdichting te
verwijderen.
Alle Xesar-cilinders voor het europrofiel hebben aan de voorzijde van de
elektronicamodule een opening waardoor de knopas met een bijpassende metalen
stift kan worden vastgezet om het demonteren van de cilinderknop eenvoudiger te
maken.
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De metalen stift moet een diameter hebben van 2 mm en minstens 40 mm lang
zijn.
Handelwijze:
Stap 1:
Voer een passende metalen stift, bv. een inbussleutel
2 mm diep in de opening aan de voorzijde van uw europrofielcilinder in.
Stap 2:
Draai daarbij de knop zolang om de eigen as tot de metalen stift merkbaar
dieper in de opening kan worden ingevoerd. Houd de metalen stift in deze
stand en demonteer de knop zoals gebruikelijk met het
demontagegereedschap.
Stap 3:
Verwijder de metalen stift weer voorzichtig na het demonteren van de knop.
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Onderhoudstips
Cilinders moeten regelmatig gesmeerd worden, minimaal bij elke batterijvervanging. Maak
hiervoor uitsluitend gebruik van de onderhoudsmiddelen die EVVA aanbeveelt. Meer informatie
over de precieze smering kunt u vinden in het Xesar-systeemhandboek.
Voor de reiniging van de zichtbare oppervlakken van de cilinder kunt u een zachte, pluisvrije doek
met wat zeepsop gebruiken. Gebruik in geen geval agressieve producten of sprays die metalen
oppervlakken, kunststoffen of dichtingsmiddelen kunnen aantasten. Let er – vooral bij een
gedemonteerde knop – op dat geen vocht in de profielcilinder kan geraken en de zichtbare
oppervlakken van de elektronische knop alleen in niet-geopende toestand gereinigd mogen
worden.

neem de aanwijzing van de montagehulp in acht dat de cilinder in de juiste hoek
moet worden ingebouwd.
voordat een Xesar-cilinder op een andere plaats gemonteerd (uit de deur
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genomen) wordt, moet deze in de oplevermodus worden teruggezet.

Gebruiksvoorwaarden
Omgevingstemperatuur -20°C tot +55°C (afhankelijk van de batterij) | Luchtvochtigheid < 90%,
niet condenserend | Voor 100.000 cycli overeenkomstig EN 15684 1 | Beschermingsklasse IP 65.

Normen en richtlijnen
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CE-goedgekeurd | EN 1634: 30 minuten | EN 1634: 90 minuten 1 | Beschermingsklasse IP65 | EN
156841 | geschikt voor sloten overeenkomstig EN 179/1125 (bij gebruik van de antipaniekfunctie
FAP)1 | SKG1 | VdS1
De Xesar-cilinder heeft ruimte om de laatste 1.000 gebeurtenissen op te slaan.
Voer de montage uit volgens de met het product meegeleverde montagehandleiding.
Vervangen van batterijen
Activeer voor het vervangen van de batterijen de continue opening van de cilinder zodat deze
actief blijft.
Let er op dat voor de bediening van de cilinder alleen batterijen van het type CR2 zijn toegestaan.
Het gebruik van accumulatoren (accu's) is niet toegestaan. Een lijst met aanbevolen modellen
batterijen is op aanvraag bij uw vakhandelaar verkrijgbaar.
Wij raden aan de vervanging van batterijen alleen door geschoold vakpersoneel te laten uitvoeren.
Batterijen dienen zo snel mogelijk te worden vervangen wanneer de profielcilinder aangeeft dat ze
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vervangen moeten worden. Wanneer u de waarschuwing „Batterij zwak“ meerdere keren negeert,
kan dat tot uitvallen van de profielcilinder leiden. Vanaf de eerste waarschuwing „Batterij zwak“
zijn bij gangbare ruimtetemperatuur nog max. 1000 activeringen binnen de volgende 4 weken
mogelijk. Temperaturen die afwijken van de gangbare ruimtetemperatuur kunnen ook een
vroegere uitval van de cilinder veroorzaken. Bij lege batterijen is de cilinder alleen nog met de
noodstroomadapter (optioneel toebehoren) bedienbaar.
Bij vervanging van de batterijen moeten alle in de cilinder geplaatste batterijen worden vervangen!
Voor het monteren respectievelijk demonteren van de knop dient (ook bij de batterijvervanging)
het speciale montagegereedschap voor de Xesar-cilinder gebruikt te worden. Het wordt
aanbevolen de profielcilinder voor het verwijderen van de batterijen met een bevoegd Xesaridentificatiemedium te activeren. Onder bepaalde omstandigheden moet na de vervanging van de
batterijen de tijd van het systeem met behulp van de Xesar-tablet gesynchroniseerd worden.
Bewaar batterijen op een koele, droge plaats. Rechtstreekse, sterke warmte-inwerking kan de
batterijen beschadigen. Stel apparaten die op batterijen werken daarom niet bloot aan een sterke
warmtebron.

1

In voorbereiding
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Batterijen bevatten chemische stoffen. Ze moeten daarom met inachtneming van de nationale
voorschriften deskundig als bijzonder afval worden behandeld.
Handelwijze bij het vervangen van batterijen
Om de batterijen van uw Xesar-cilinder te vervangen, voert u de stappen uit de
montagehandleiding in de omgekeerde volgorde uit.
1.

Plaats het cilindergereedschap volledig in de daarvoor bestemde uitsparing aan de
achterzijde van de buitenknop en schroef de knop en het gereedschap samen (tegen de
klok in) los.

2.

Verwijder nu het cilindergereedschap en maak de 3 bevestigingsschroeven aan de
achterzijde van de buitenknop los met een kruiskopschroevendraaier (PH1). Verwijder
vervolgens de knopschijf.

3.

Maak voorzichting de sluiting in de buitenknop open door deze eerst voorzichtig te
verschuiven en daarna omhoog te klappen.
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4.

Neem nu de twee lege CR2-batterijen uit en reinig de contactpunten met een zachte,
pluisvrije doek.

5.

Zet nu de twee nieuwe, reeds vooraf klaar gelegde batterijen in de juiste richting in het
batterijvak en sluit dit weer.

6.

Het vervangen van de batterij moet binnen een minuut worden uitgevoerd. Als er meer
tijd verstrijkt, kan het nodig zijn om te synchroniseren met de Xesar-tablet.

7.

Wanneer het vervangen van de batterij correct is uitgevoerd, kan daarna geupdate worden
en is het bijbehorende signaal te horen (signaal 8 uit de signaaltabel, hoofdstuk: Signalen

van de gebeurtenissen door Xesar-deurcomponenten)
8.

Plaats de knopschijf nu weer terug en bevestig hem met de 3 schroeven.

9.

Plaats het cilindergereedschap volledig tegen de achterzijde van de buitenknop en draai
beide (met de klok mee) op de cilinder tot een weerstand voelbaar is. Draai de cilinder
vervolgens in de andere richting (tegen de klok in) totdat u een klik hoort.

10. U kunt het cilindergereedschap nu weer wegnemen.
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7.3.2 Cilindergereedschap

Afbeelding 21: Cilindergereedschap (afbeelding)

De Xesar-cilinder biedt als beveiliging tegen manipulatiepogingen een speciaal
openingsmechanisme. Het hiervoor benodigde speciale gereedschap is nodig voor het
demonteren en het vervangen van de batterijen.
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Het cilindergereedschap moet afzonderlijk worden besteld en is niet meegeleverd met de Xesarcilinder.
Het cilindergereedschap is optioneel verkrijgbaar.
Productcode: E.ZU.PZ.ZW.V1
Neem de aanwijzingen in de montagehandleiding van de Xesar-cilinder in acht
of gebruik de video-instructie: http://video.evva.com/tutorials/xesar/expzkzs/expzkz-s-1/nl/
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7.4 Xesar-wandlezer

Afbeelding 22: Xesar-wandlezer (afbeelding)

De Xesar-wandlezer kan zowel voor binnen- als buitengebruik, inbouw of opbouw, en in speciale
veiligheidszones worden ingezet.
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Bij buitengebruik, toepassing in een vochtige ruimte of inbouw dient u de daarvoor bestemde,
met het product meegeleverde dichting te gebruiken. Neem hierbij de aanwijzingen in de
montagehandleiding in acht. De Xesar-wandlezer wordt met de Xesar-besturing verbonden via een
aansluitkabel die ook de voeding verzorgt.
Let er op dat de Xesar-wandlezer alleen in combinatie met een Xesar-besturing kan
worden gebruikt.
Via de met de Xesar-wandlezer verbonden Xesar-besturing kunnen elektronische sluitelementen
als bv. motorcilinders, draaideuren, schuifdeuren, enz. worden bediend.
Controleer zorgvuldig of het gekozen Xesar-product geschikt is voor het gewenste gebruik.
De datasheet die daarvoor nodig is, kan op onze homepage gedownload worden:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/
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7.4.1 Functiebeschrijving van de Xesar-wandlezer

Optische signalen

Leesveld + ON/OFF-statuslampje

Connector

Afbeelding23: Xesar-wandlezer (afbeelding)

Optische en akoestische signalen
De Xesar-wandlezer geeft bij gebeurtenissen zowel een akoestisch, als een optisch signaal.
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Hiervoor bevindt zich een LED aan de bovenkant van de wandlezer. Een opsomming van
alle mogelijke signalen vindt u in hoofdstuk:Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-

deurcomponenten).

Het uitleesveld, het ON/OFF-statuslampje
De sensor van de lezer bevindt zich in achter de glasplaat van de Xesar-wandlezer, tussen
het EVVA-logo en de LED. Het statuslampje van de Xesar-wandlezer brandt continu als het
systeem is ingeschakeld en zorgt dat u het leesveld in het donker eenvoudig kunt vinden.
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De connector (synchroniseren, update)
De Xesar-wandlezer heeft een eigen connector welke te vinden is onder het EVVA logo.
Deze is toegankelijk wanneer u het EVVA-logo links naast de letters (bij de E) voorzichtig
naar binnen drukt en het aan de rechterzijde (bij de letter A) openklapt.
De connector is uitsluitend bestemd voor het synchroniseren met de Xesar-tablet. De
Xesar-wandlezer kan niet door de optioneel verkrijgbare noodstroomadapater van stroom
worden voorzien!
Doe na het gebruik het logo weer zorgvuldig dicht, zodat de connector goed beschermd
is tegen het binnendringen van stof en vocht. Gebruik hiervoor geen scherpe voorwerpen
om eventuele beschadigingen te voorkomen.

De praktische werking
Door een Xesar-sleutel voor de lezer te houden, wordt gecontroleerd of deze gerechtigd is
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door de Xesar-besturing die met de Xesar-wandlezer is verbonden. Indien het medium
bevoegd is, wordt afhankelijk van de jumperinstelling (zie schema in de Xesar-besturing > JP2) en de configuratie het betreffende relais van de Xesar-besturing ingeschakeld.

De Xesar-besturing heeft geheugenruimte om de laatste 1.000 gebeurtenissen op te slaan.
Wanneer dit geheugen vol is, worden de oudste vermeldingen door nieuwe overschreven.
Synchroniseer de gebeurtenissen daarom regelmatig om te vermijden dat ze verloren
gaan.
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7.4.2 Aansluitprint Xesar-wandlezer
De Xesar-wandlezer wordt met de aansluitprint aangesloten op de verbindingskabel naar
de Xesar-besturing. Neem de aanwijzingen en informatie van de met uw Xesar-product
meegeleverde montagehandleiding in acht. Vooral de jumperinstelling JP1 is belangrijk. Dit
om niet goed functioneren te voorkomen.

Afbeelding 24: Aansluitprint voor Xesar-wandlezer (afbeelding)
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De montagehandleiding en de datasheet van het betreffende Xesar-product kunt u vinden op
onze website:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/
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7.5 Xesar-besturing

Afbeelding 25: Xesar-besturing (afbeelding)

De Xesar-besturing kan uitsluitend in combinatie met de Xesar-wandlezer worden gebruikt. Per
Xesar-besturing kunnen maximaal 2 Xesar-wandlezers worden aangesloten. De met de Xesarwandlezer verbonden Xesar-besturing moet in een goed beveiligde binnenruimte worden
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gemonteerd.
De Xesar-besturing wordt door een adapter voorzien van spanning en heeft bij een stroomstoring
een databuffer van maximaal 72 uur, wanneer de Xesar-besturing daarvoor tenminste 6 uur was
ingeschakeld.
Meer informatie over dit product kunt u downloaden uit de productcatalogus op onze website:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/systeemoverzicht/nl/
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7.5.1 Aansluitconfiguraties Xesar-besturing

Afbeelding 26: Schema in deksel van de besturing (afbeelding)

De volgende aansluitconfiguratie is beschikbaar en moet door de jumperinstelling van de jumper
JP2 ingesteld worden (Afbeelding 26: Schema in deksel van de besturing (afbeelding)).
Neem de aanwijzingen en informatie van de met uw Xesar-product meegeleverde
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montagehandleiding in acht. Ze kunnen extra op onze homepage gedownload worden:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/
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7.5.2 1 Xesar-wandlezer -> 1 Xesar-besturing
Afhankelijk van de jumperinstelling (JP2)  kunnen een of beide relais tegelijk worden
ingeschakeld.
Hierdoor kunnen beide relais voor verschillende toepassingen worden gebruikt (bv. relais1 om
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met-, en relais2 zonder externe spanningsverzorging te schakelen).

Afbeelding 27: 1 Xesar-wandlezer (afbeelding)
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7.5.3 2 Xesar-wandlezers -> 1 Xesar-besturing (tweezijdige toegang)
Afhankelijk van de jumperinstelling (JP2)  kunnen beide relais tegelijk worden ingeschakeld
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door beide Xesar-wandlezers, bv. om toegang van twee zijden mogelijk te maken.

Afbeelding 28: 2 Xesar-wandlezers (afbeelding)
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7.5.4 2 Xesar-wandlezers -> 1 Xesar-besturing
Afhankelijk van de jumperinstelling (JP2)  kunnen beide relais verschillend worden ingeschakeld.
Op die manier kunnen met maar een Xesar-besturing en 2 wandlezers 2 verschillende deuren
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worden geactiveerd.

Afbeelding 29: 2 Xesar-wandlezers (afbeelding)
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Let ook op de functie voor continue opening (hoofdstuk:Xesar-identificatiemedia)
en de verschillende akoestische en optische signalen (hoofdstuk:Signalen van de

gebeurtenissen door Xesar-deurcomponenten).
EVVA adviseert het gebruik van een CAT5-kabel om de Xesar-wandlezer te
verbinden met de Xesar-besturing.
Neem de maximum lengte van de leiding van 100 meter in acht om een
probleemloos functioneren te garanderen.
Let er op dat een minimum afstand van 100 mm tussen de Xesar-wandlezers moet
worden ingehouden om een probleemloos functioneren te garanderen.

Controleer zorgvuldig of het gekozen Xesar-product geschikt is voor het gewenste gebruik. De
datasheet die daarvoor nodig is, kan op onze homepage gedownload worden:
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http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technischedata/nl/
Neem de volgende belangrijke gebruiksinstructies voor de Xesar-wandlezers in acht.
Klimaat- en omgevingsinvloeden
Neem de geschiktheid van de wandlezer voor de betreffende omgeving overeenkomstig de IPclassificatie en de gespecificeerde temperaturen in acht.
Gebruik de wandlezer alleen in ruimten waarin de luchtvochtigheid minder dan 90% bedraagt.
Bij montage van wandlezers in ruimten met een bijzonder hoge elektrostatische lading, dient u de
toepassingsmogelijkheden vooraf af te stemmen met een deskundige partner.
Gebruik de wandlezer niet in een corrosieve atmosfeer (bv. in de buurt van chloor, ammoniak,
kalk- of zeewater).
Instructies voor de installatie m.b.t. de juiste inbouwsituatie
De installatie van de wandlezer en de besturing dient te worden uitgevoerd door deskundigen,
overeenkomstig de aanwijzingen in de met het product meegeleverde montagehandleiding. Er
wordt met nadruk op gewezen dat de montage van de besturing alleen mag worden uitgevoerd
als er geen spanning op de besturing staat. EVVA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade als gevolg van niet vakkundig uitgevoerde montagewerkzaamheden.
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Het is raadzaam om de besturing te monteren op een plaats waar deze niet gemanipuleerd kan
worden.
Let op de mogelijkheid voor het gebruik van een spanningsadapter om de besturing van de
gewenste spanning te voorzien. Deze is niet met de besturing meegeleverd en optioneel
verkrijgbaar.
Voor het geval dat een spanningsadapter wordt gebruikt die niet afkomstig is van EVVA, moet
voldaan zijn aan de eisen betreffende de spanningsvoorziening zoals vermeld in de
productcatalogus.
De wandlezer en de besturing zijn uitsluitend voor de bediening van elektronische sluitelementen
en technische installaties bestemd. De aansturingen door de besturing gebeurt via relaisuitgangen.
Het in de productcatalogus vermelde, maximaal toegestane schakelvermogen van de
relaisuitgangen mag daarbij beslist niet overschreden worden.
Alle Xesar-deurcomponenten worden af-fabriek geleverd in de zogenaamde oplevermodus. In
deze modus kan elke opleverkaart iedere Xesar-deurcomponent bedienen. Zorg er daarom voor
dat de betreffende Xesar-deurcomponent zo snel mogelijk na de montage correct aan een
sluitsysteem wordt toegevoegd, om te verzekeren dat werkelijk alleen bevoegde personen
toegang krijgen.
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Gebruik uitsluitend door EVVA aanbevolen toebehoren en reserveonderdelen.
Neem bij de projectplanning en installatie van de besturing de overeenkomstige internationale en
nationale bepalingen in de betreffende wetten, verordeningen, normen en richtlijnen in acht, met
name wat betreft de vereisten voor vluchtroutes en nooduitgangen.
Het correct functioneren van de wandlezer en de besturing moet voor het voltooien van de
montage bij geopende deur worden gecontroleerd met behulp van de opleverkaart.
Let erop dat na de inbouw van de wandlezer en de besturing tot aan het afronden van de
parameterinstelling toegang tot de installatie alleen mogelijk is met behulp van de opleverkaart.
Tips voor het gebruik
Let erop dat de wandlezer alleen goed functioneert in combinatie met de bijbehorende besturing.
De wandlezer en de besturing zijn uitsluitend voor de bediening van elektronische sluitelementen
en technische installaties bestemd. Voor het functioneren van de aangestuurde apparaten zelf kan
EVVA geen aansprakelijkheid of garantieverplichtingen aanvaarden.
De gebruikers van het elektronische sluitsysteem dienen erop gewezen te worden dat ze hun
identificatiemedia altijd veilig bewaren.
In geval van verlies van een Xesar-sleutel moet dit onmiddellijk in de software gedeactiveerd
worden. De betreffende Xesar-wandlezer moet daarna onmiddellijk via de Xesar-tablet
gesynchroniseerd worden.
Let erop dat voor de demontage van de wandlezer uitsluitend het daarvoor bestemde "speciale
gereedschap" mag worden gebruikt. Schade die ontstaat door het gebruik van ander gereedschap
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leidt tot het verlies van onze aansprakelijkheid, de garantieverplichtingen en eventueel afzonderlijk
overeengekomen garantieverplichtingen.
Het leesgedeelte van de wandlezer mag niet afgedekt worden met metaal.
Het correct functioneren van de wandlezer en de besturing moet regelmatig (minstens één keer
per maand) gecontroleerd worden in een functietest met bevoegde sleutels.
Het is raadzaam om het sluitsysteem op de actuele stand te houden met behulp van regelmatige
updates van de software en firmware. Let er op dat de firmware-update gebeurt bij geopende
deur en dat na de update een extra functietest wordt gedaan.
Onderhoudstips
Voor de reiniging van de zichtbare oppervlakken van de wandlezer kunt u een zachte, pluisvrije
doek met een kleine hoeveelheid zeepsop gebruiken. Gebruik in geen geval agressieve producten
of sprays die glazen oppervlakken, kunststoffen of dichtingsmiddelen kunnen aantasten.
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Neem de volgende belangrijke gebruiksinstructies voor de Xesar-besturing in acht.

Belangrijke gebruiksinstructies
Neem alle volgende waarschuwingen en instructies van EVVA Sicherheitstechnologie GmbH
(hierna genoemd 'EVVA') bij de montage, programmering en het gebruik van de besturing in acht.
Bewaar deze gebruiksaanwijzingen altijd op een plaats in de buurt van de besturing.
Neem voor de inbedrijfstelling van uw Xesar-sluitsysteem het Xesar-systeemhandboek zorgvuldig
door. Dit kunt u downloaden via www.evva.nl | www.evva.be
Algemene wettelijke instructies
EVVA sluit de overeenkomst over het gebruik van Xesar uitsluitend af op basis van haar Algemene
Zakelijke Voorwaarden (EVVA-AGB) en haar Algemene Licentiebepalingen (EVVA-ALB) in
betrekking tot de software van het product. Deze kunnen worden ingezien op:
http://www.evva.nl/algemene-voorwaarden/nl.
De koper wordt er nadrukkelijk op gewezen dat het gebruik van het huidige sluitsysteem kan
leiden tot wettelijke verplichtingen met betrekking tot vergunningen, rapportages en registraties,
met name op het vlak van de Wet Gegevensbescherming (bv. wanneer een systeem ontstaat dat
informatie combineert), en bij gebruik in de onderneming tot het recht op inspraak van
medewerkers. De verantwoordelijkheid voor de rechtmatige toepassing van het product ligt geheel
bij de koper of de klant en de eindgebruiker.
In overeenstemming met de in de productaansprakelijkheidswet vastgelegde aansprakelijkheid van
de fabrikant voor zijn producten, dient gelet te worden op de bovenstaande informatie die aan de
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exploitant en gebruikers ter beschikking moet worden gesteld. Het niet opvolgen ervan ontslaat
EVVA van haar aansprakelijkheid.
Onoordeelkundig of niet-contractconform gebruik, niet nadrukkelijk door EVVA vrijgegeven
herstelwerkzaamheden of aanpassingen, alsook ondeskundige onderhoudswerkzaamheden kunnen
leiden tot storingen en zijn derhalve verboden. Iedere, niet nadrukkelijk door EVVA vrijgegeven
wijziging leidt tot het verlies van de rechten op aansprakelijkheid, garantie en afzonderlijk
overeengekomen garantievorderingen.
Architecten en adviserende instanties dienen alle vereiste productinformatie bij EVVA op te vragen
om hun wettelijk vastgelegde informatie- en instructieplicht volgens de
productaansprakelijkheidswet na te komen. Partners en installateurs dienen de aanwijzingen in de
EVVA-documentatie in acht te nemen en ze indien nodig aan hun klanten door te geven.
Verstrekkende, buiten deze belangrijke gebruiksaanwijzingen geldende, aanwijzingen kunt u
vinden in de Xesar-productcatalogus en het Xesar-systeemhandboek. Deze zijn te vinden onder
www.evva.be | www.evva.nl.
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Normen en richtlijnen

Xesar-wandlezer

Besturing

Netwerkadapter

EVVA adviseert om de besturing van de Xesar-wandlezer te voorzien van een
onafhankelijke spanningsvoorziening die ononderbroken een spanning van 12 Volt
levert. (noodstroomaansluiting) Daarmee wordt voorkomen dat het systeem kan
uitvallen en blijft de toegang altijd mogelijk.
Zodra de besturing tenminste 6 uur verbonden was met het spanningsnet, is
gegarandeerd dat deze bij een stroomstoring minstens 72 uur lang goed blijft
functioneren. Het vooraf ingestelde profiel (geheugen) blijft dan intact.
Voer de montage uit volgens de met het product meegeleverde montagehandleiding.
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7.5.5 Netadapter voor besturing

Afbeelding 30: Netadapter (afbeelding)

De netadapter voor de besturing is optioneel verkrijgbaar.
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Productcode: E.ZU.WL.NT.V1

Meer informatie kunt u downloaden uit de productcatalogus op onze homepage:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/systeemoverzicht/nl/
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7.6 Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-deurcomponenten
Signaal-

Gebeurtenis

Nummer
Signaal 1
Signaal 2
Signaal 3

Poging met een
bevoegd medium
Einde vrijgave
Geweigerd
medium

Optisch

Akoestisch

signaal

signaal



mmmmm



llll

---

hh-hh-hh-hh

--

llll—hhhh

--

llll—hhhh

--

hhhh—llll

-----

h----h----h----h--

Aanwijzing

Poging met een
Signaal 4

bevoegd medium bij
actieve continue
opening

Signaal 5
Signaal 6

Begin continue
opening
Einde continue
opening
Poging met een
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Signaal 7

bevoegd medium,
signaal batterij leeg

--

Batterij geplaatst of
Signaal 8

Reboot van de

na plaatsing van batterij,
----

ll—mm—hh

component

weergave batterijstatus
mogelijk

Medium zonder
Signaal 9

EVVA-segmentatie;
medium defect,

Geen signalen

ander systeem
Optische signalen LED:  = rood en groen tegelijk
Akoestische signalen: h = hoge toon, m = middentoon, l = lage toon
Elk signaal heeft een tijdsduur van 50 ms.
Pauzes worden met – aangegeven.
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8 Installatie van de Xesardeurcomponenten
Let er op dat de installatie van de Xesar-deurcomponenten moet worden uitgevoerd door
deskundig personeel, overeenkomstig de met het product meegeleverd aanwijzingen, informatie
en de montagehandleiding.

8.1 Hulp bij het installeren
Om de installatie van uw Xesar-systeem gemakkelijker te maken, biedt EVVA u veelzijdige
installatiehulp aan. U vindt deze op onze homepage.

Montagehandleidingen
Als ondersteuning bij de montage van de Xesar-deurcomponenten stelt EVVA taalneutrale
montagehandleidingen ter beschikking. U vindt ze in de verpakking van het betreffende
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product en op onze homepage:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/montagehandleidingtechnische-data/nl/

Montagevideo's per product
Hier kunt u montagevideo's vinden met demonstraties van complexe montagehandelingen:
http://video.evva.com/tutorials/xesar/exdrz1/exdrz1-1/nl/

Begrijpelijke boorsjablonen
Als ondersteuning bij de montage stelt EVVA bij componenten waarbij moet worden geboord
een boorsjabloon van karton ter beschikking welke in de verpakking bijgevoegd is. Deze vindt
u in de verpakking van het betreffende product en op onze homepage in het algemene
downloadbereik: http://www.evva.nl/producten/elektronischesluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technische-data/nl/
In de montagehandleidingen of op de verpakkingen vindt u QR-codes waarmee u
de betreffende link van de montagevideo of de montagehandleiding rechtstreeks
kunt aanklikken om uit te voeren.
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houd de volgorde van de vermelde installatiehandelingen nauwlettend aan, want
anders kunnen er zich storingen voordoen.

8.2 Boormal

Afbeelding 31: Boormal (afbeelding)
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EVVA biedt een hoogwaardig boormal van metaal aan om de montage van alle Xesarbeslagen en Xesar-deurkrukken eenvoudig voor te bereiden.
Een verstelbare aanslag zorgt ervoor dat de boorgaten juist worden aangebracht. Dit maakt het
instellen overeenkomstig de eisen van de betreffende deursituatie mogelijk. Door gehard stalen
bussen voor de boorgaten is ook bij intensief gebruik een lange levensduur gegarandeerd.
De boormal is optioneel verkrijgbaar.
Productcode: E.ZU.BE.BS.V1
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9 Installatie van de Xesar-software
Om uw Xesar-software te installeren, gaat u als volgt te werk:
Stap 1:
de nieuwste versie van de Xesar-software kunt u downloaden na aanmelding via:
http://www.evva.nl/producten/elektronische-sluitsystemen/xesar/demand-xesar-software/nl/
.
Om de software te kunnen installeren, heeft u Admin-rechten op uw pc nodig.

Stap 2:
na het downloaden van uw Xesar-installatiebestand (.exe) gaat u als volgt te werk:
dubbelklik op de applicatie.
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Selecteer uw taal en bevestig met OK (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.).

Afbeelding 32: Taalkeuze

De installatie-assistent wordt nu gestart (
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Afbeelding 33: Welkom). Volg de aanwijzingen en klik daarna op Volgende.
Let erop dat bij een bestaande Xesar-installatie (V1.1, V2.0, V2.1) geen update wordt
uitgevoerd, maar in plaats hiervan een nieuwe installatie. U hebt echter de mogelijkheid na
de installatie van de Xesar 2.2 software de database van de bestaande Xesar-installatie (V1.1,
V2.0, V2.1) te importeren.
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Let erop dat in dit geval enkel nog het actuele Xesar 2.2-systeem mag worden gebruikt.
Opnieuw importeren naar een eerdere versie van een Xesar-installatie is niet mogelijk.

Afbeelding 33: Welkom
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Om de software te kunnen installeren, moet u de licentievoorwaarden aanvaarden (
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Afbeelding 34: Xesar-installatie - licentieovereenkomst). Daarna klikt u op Volgende.

Afbeelding 34: Xesar-installatie - licentieovereenkomst
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De Xesar-software wordt standaard geïnstalleerd in een map op de harde schijf van de pc  (

Afbeelding 35: Xesar-installatie - map selecteren). Wanneer u de Xesar-software in een andere
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map wilt installeren, klikt u op Bladeren  (

Afbeelding 35: Xesar-installatie - map selecteren) en kiest u een andere map. Klik vervolgens op

Volgende.
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Afbeelding 35: Xesar-installatie - map selecteren

Let op dat bij installatie zonder beheerdersrechten geen back-up kan worden aangemaakt omdat
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de bevoegdheid om via het betreffende pad gegevens op te slaan (schijf C) ontbreekt.
Kies een kort pad voor de installatie, indien mogelijk zonder vreemde tekens.
Als u een ongeldig pad kiest, krijgt u een foutmelding.
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De map voor de verbindingen met het programma wordt automatisch aangemaakt. Wanneer u
een andere map wilt aanmaken, voert u de naam in en klikt u daarna op Installeren. (
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Afbeelding 36: Xesar-installatie - map vastleggen)

Afbeelding 36: Xesar-installatie - map vastleggen
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Nu wordt de Xesar-software geïnstalleerd. De balk geeft aan hoever dit gevorderd is  (

Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Afbeelding 37: Xesar-installatie).

Afbeelding 37: Xesar-installatie

Wanneer u uw Xesar-software opnieuw installeert, maar de applicatie nog niet is
gedeïnstalleerd, dan is installatie van de software niet mogelijk (Afbeelding 38:
Foutmelding/installatie).
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Afbeelding 38: Foutmelding/installatie

Bij het einde van de handeling wordt aangegeven dat de installatie van de Xesar-software wordt

afgesloten. Klik op Voltooien (
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Afbeelding 39: Xesar-installatie) om het installeren te beëindigen.

Afbeelding 39: Xesar-installatie
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10 Eerste configuratie van de Xesarsoftware
Na het opstarten van uw Xesar-software volgt een automatische controle van uw
Admin-kaart.
Wanneer een defecte of ongeldige Admin-kaart is geplaatst, of zich nog geen
Admin-kaart in uw Xesar-codeerstation bevindt, verschijnt de volgende foutmelding: 'Plaats
een nieuwe Admin-kaart.'
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Wanneer een geldige Admin-kaart is geplaatst, voert u in het venster Xesar | Configuratie (

Afbeelding 40: Admin-kaart initialiseren) de naam van het systeem en een wachtwoord voor de
beheerder in. Klik vervolgens op Verder.
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Afbeelding 40: Admin-kaart initialiseren

Een wachtwoord moet 6-20 tekens lang zijn en ten minste een hoofdletter, een kleine letter en
een cijfer bevatten. In het wachtwoord zijn alleen hoofdletters, kleine letters en cijfers toegestaan.
U kunt nu een pad kiezen voor de automatische backup van de database (

Afbeelding 41: Netwerkpad). Let er op dat om veiligheidsredenen wordt geadviseerd de backup
van de database te bewaren op een externe harde schijf, want bij een defect aan de harde
schijf van het systeem zou zowel de database als uw backup verloren gaan.
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Klik vervolgens op Verder.

Afbeelding 41: Netwerkpad

configureer uw systeem zo dat de backups regelmatig en per versie worden
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bewaard (instelling in Windows). Zo kunt u in geval van verlies van de database of
een defect een bepaalde status weer herstellen.

U ziet nu de door u gekozen naam van het eigenaar. (

Afbeelding 42: Configuratiegegevens).
De beheerdersnaam kan op een later tijdstip nog worden gewijzigd. Meld u
aan door op Verder te klikken.
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Afbeelding 42: Configuratiegegevens

10.1 Configuratiegegevens en DB-Key bewaren
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Uw configuratiegegevens kunt u maar EEN KEER en alleen NU bekijken! (

Afbeelding 43: Configuratie). In geval van een defect of verlies van de Adminkaart zijn uw configuratiegegevens nodig om een vervangende Admin-kaart
aan te kunnen maken. Print daarom nu de configuratiegegevens uit en
93

bewaar ze op een veilige plaats.
Om te verhinderen dat u dit venster onopzettelijk overslaat, moet u bevestigen
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dat de systeemgegevens zijn uitgeprint en veilig bewaard worden.

Afbeelding 43: Configuratie

Bevestig de veiligheidsvraag in het applicatievenster van Xesar | Configuratie
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(
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Afbeelding 43: Configuratie) en klik op Voltooien.
Nadat u de Xesar | Configuratie met Voltooien heeft bevestigd, is de
eerste configuratie van de software afgesloten.
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10.2 Rollen
Om uw Xesar-software gebruikersvriendelijk te maken heeft EVVA aan bepaalde functies een
bepaalde rol gekoppeld. Neem deze rollen in acht bij de inbedrijfstelling en het dagelijks gebruik.

Rol
Eigenaar1

Functie
Bezitter van het sluitsysteem.
Bij softwareversies die speciaal bestemd zijn voor eigenaren kunt u via
de eigenaar (account) verschillende sluitsystemen beheren.

Beheerder

De beheerders zijn verantwoordelijk voor administratieve bezigheden in
het programma. Elke beheerder krijgt individuele rechten toegewezen.
Het centrale beheer wordt uitgevoerd door de beheerder die altijd alle
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rechten controleert.

Persoon

Mensen die een toegangsmedium gebruiken.
Voor personen worden toegangsrechten voor zones en deuren
vastgelegd.

Tabel 1: Rollen in de software-applicatie

1

De functie Eigenaar wordt momenteel nog niet ondersteund.
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11 Xesar-software
11.1 Programmastart
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Na de programmastart van uw Xesar-software verschijnt een programmavenster (

Afbeelding 44: Programma-oproep). In de tussentijd worden op de achtergrond automatisch
verschillende softwaremodules geladen. Wacht tot het programmavenster klaar is met laden en
automatisch weer verdwijnt.
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Afbeelding 44: Programma-oproep
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11.2 Aanmelden met de Admin-kaart
Wanneer u een geldige Admin-kaart heeft, gaat u als volgt te werk:
Sluit het Xesar-codeerstation aan en plaats de Admin-kaart in de sleuf van het Xesar-

codeerstation. (
Afbeelding 45: Aanmelden)
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Voer de informatie in het aanmeldvenster 'Xesar | Aanmelden' in (

Afbeelding 45: Aanmelden):


kies de Taal van de software wanneer de automatische instelling niet het gewenste
resultaat oplevert.



Voer de naam van de eigenaar die bij de eerste configuratie is aangegeven in het veld

Eigenaar in.


Voer bij beheerdersidentificatie 'admin' in.



Voer het bij de eerste configuratie gekozen wachtwoord van de beheerder in en klik
op Aanmelden.
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Afbeelding 45: Aanmelden

let bij het invoeren van de beheerdersidentificatie en het wachtwoord op hoofden kleine letters.
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de database wordt op de achtergrond geladen. Dit herkent u aan het symbool  (

Afbeelding 46: Xesar | Aanmelden)
100
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Afbeelding 46: Xesar | Aanmelden
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11.3 Aanmelden met de DB-key
Wanneer uw Xesar-codeerstation niet is aangesloten, uw Admin-kaart defect of niet beschikbaar is,
dan verschijnt het applicatievenster 'Xesar | Configuratie' (
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Afbeelding 47: DB-key) en kunt u de DB-key invoeren om door te gaan. Let er op dat u zonder
Admin-kaart geen rechten voor personen of identificatiemedia kunt verstrekken.

De DB-key (
Afbeelding 47: DB-key) is de automatisch bij de installatie aangemaakte code waarin u de
toegangsgegevens vindt (zie Configuratiegegevens en DB-Key bewaren).
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Afbeelding 47: DB-key
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11.4 Meerdere Xesar-systemen per installatie
Wanneer u meerdere Xesar-systemen gebruikt, kunt u door het importeren van de
betreffende database – in combinatie met de specifiek geldige Admin-kaart – meerdere
Xesar-systemen gebruiken met één softwarepakket.
Neem hierbij ook de handmatige back-up functie van de database in acht, om deze altijd
up-to-date te houden. Synchroniseer hierbij ook regelmatig de tablets van uw systeem.



Als u van het ene naar het andere systeem overgaat, moet u eerst de
database bewaren.



Sluit vervolgens uw Xesar-software af.



Plaats nu de gewenste Admin-kaart in de cardreader en start de Xesarsoftware opnieuw.



Importeer bij het opstarten van de software nu ook de bijbehorende
database van het systeem.
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12 Startpagina
Het nieuw ontwikkelde dashboard biedt de beheerder de mogelijkheid om de veiligheidsstatus
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van zijn systeem in een oogopslag te herkennen en eventueel meteen te kunnen reageren.

Afbeelding 48:: Dashboard | Startpagina

De volgende informatie is zichtbaar op het dashboard:


weergave van openingen met 'Verloren / geblokkeerde' sleutels



weergave van nog geldige, maar in de software geblokkeerde sleutels



weergave van deuren met een niet bijgewerkte blacklist



weergave van deuren met een bijna lege batterij



weergave van de sleutels met een niet actuele status (uitbreiding van het geheugen
voor het gebruik in een virtueel netwerk)



weergave van niet bijgewerkte sleutels



weergave van het tegoed



weergave van het Softwareplus-pakket
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13 KeyCredits opladen
Met KeyCredits kunt u toegangsrechten aanmaken en wijzigen. Een overzicht van de gratis en te
betalen wijzigingen en andere informatie over de KeyCredits vindt u in het hoofdstuk EVVAKeyCredits.
De beschikbare KeyCredits worden onder de functie Tegoed  in de menubalk op het
beeldscherm weergegeven. De informatie in de menubalk is altijd beschikbaar. Op die manier
heeft u altijd een overzicht van het actuele tegoed aan KeyCredits. Klik op Tegoed w anneer u

KeyCredits wilt opladen.

Afbeelding 49: Tegoed

Om het tegoed op te laden, is een bestaande internetaansluiting nodig, samen met de
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tegoedcode die zich onder het krasveld op uw KeyCredit-kaart bevindt.


Vul de code in het venster 'Tegoed opladen' in (



Afbeelding 50: Tegoed opladen).



Met de tab-toets kunt u steeds naar het volgende invoerveld gaan.



Bevestig de gegevens door te klikken op het veld Tegoed opladen.



Wanneer u de code correct heeft ingevoerd, wordt dit bevestigd (groen bericht in de
kopregel) en het tegoed wordt bijgeschreven.
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Afbeelding 50: Tegoed opladen

het tegoed is gekoppeld aan de Admin-kaart. Een kwantitatief tegoed vervalt
wanneer de Admin-kaart wordt verloren of kapot gaat. Het tijdtegoed wordt
centraal bij EVVA ingevoerd en kan daardoor worden overgenomen.
In dit geval kunt u contact opnemen met EVVA-Support.
elk tegoed kan maar een keer worden verzilverd.
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14 dagen voor het verstrijken van een tijdtegoed wordt de datum rood
weergegeven.
Wanneer geen KeyCredit Unlimited actief is of geen KeyCredits meer beschikbaar
zijn, wordt een melding op de startpagina getoond.

Ongeldige KeyCredit-code
Wanneer u een ongeldige code heeft ingevoerd, verschijnt een boodschap op een rode

achtergrond (
Afbeelding 51: Tegoed opladen - ongeldige tegoedcode ).).
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Afbeelding 51: Tegoed opladen - ongeldige tegoedcode ).

Na vijf foutieve pogingen wordt de Admin-kaart automatisch geblokkeerd. Voor dit
geval kunt u contact opnemen met onze Online-Support onder
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http://support.evva.at/xesar/nl/.
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14 Beheerder
Klik in de symboolbalk op Admin om in het overzicht van de actueel aangemelde beheerder te
komen.
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Afbeelding 52: Admin-wachtwoord veranderen

14.1 Beheerder-wachtwoord veranderen
1.

In de symboolbalk ziet u de actuele beheerdersnaam .

2.

Wanneer u de naam aanklikt, gaat het venster van de beheerder open. U kunt het
wachtwoord van de actueel aangemelde beheerder als volgt veranderen:

3.

Klik op Wachtwoord veranderen  - gebruik altijd een veilig wachtwoord dat is
samengesteld uit hoofdletters, kleine letters en cijfers, en bevestig uw wijziging om deze
over te nemen.
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15 Instellingen
Klik op Instellingen (

Afbeelding 53: Instellingen) om ze te openen.

Afbeelding 53: Instellingen

Met uw Xesar-software kunt u verschillende parameters als tijdsinstellingen, veiligheidsinstellingen
en desgewenst de hostnaam en het IP-adres van uw proxyserver instellen. Hiervoor gaat u als
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volgt te werk:
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15.1 Tijdinstellingen
15.1.1 Zomer-/wintertijd
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Voor het gebruik van de functie zomer- of wintertijd klikt u bij de schakelaar Zomer-/wintertijd activeren  (

Afbeelding 54: Tijdinstellingen) op Aan en voert u voor het betreffende jaar de datums in
waarop de zomer- en wintertijd beginnen. Wanneer u werkt met zomer- en wintertijd
moet u deze instellingen ieder jaar handmatig actualiseren. Let er op dat daarna ook uw
Xesar-deurcomponenten worden geactualiseerd.
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15.1.2 Instellen van speciale dagen
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Daarnaast kunt u vooraf 5 soorten speciale dagen  tegelijk verdelen over 50 verschillende dagen (

Afbeelding 54: Tijdinstellingen).
Deze functie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer medewerkers van een bedrijf van
maandag tot vrijdag toegang moeten hebben, maar nadrukkelijk niet tijdens feestdagen.
Hier kunnen dergelijke 'speciale dagen' extra worden aangegeven, zodat ze door de
deurcomponenten worden herkend. Wanneer het tijdprofiel van deze personen
overeenkomstig is geconfigureerd, is de toegang op deze dagen niet mogelijk. Hetzelfde
principe geldt ook voor de automatische continue opening, waarbij toegang op speciale
dagen niet mogelijk mag zijn.
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Afbeelding 54: Tijdinstellingen
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15.2 Veiligheidsinstellingen
15.2.1 Pincode beveiliging
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In het veld Pincode  bij de Veiligheidsinstellingen (

Afbeelding 54: Tijdinstellingen) voert u een getal van 4 cijfers in. De pincode moet worden
ingevoerd en wordt door uw Xesar-tablet opgevraagd zodra u Xesar-deurcomponenten
voor het eerst initialiseert en daarmee aan uw systeem toevoegt.
wanneer u het menu Instellingen voor het eerst opent, moet de vooringestelde
pincode '0000' worden gewijzigd voordat u het betreffende menu weer kunt
verlaten.

15.2.2 Geldigheidsduur identificatiemedia
Leg onder het menupunt Veiligheidsinstellingen de geldigheidsduur van ALLE
Xesar-identificatiemedia in uw Xesar-sluitsysteem vast.
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De minimum geldigheidsduur bedraagt 1 dag. Zodra de sleutel bij het Xesar-codeerstation
wordt gehouden, wordt de geldigheidsduur automatisch voor de ingestelde periode
verlengd. De maximum geldigheidsduur van een sleutel loopt tot eind 2079).
Wanneer het Xesar-identificatiemedium binnen de vooringestelde periode niet opnieuw bij
het Xesar-codeerstation wordt gehouden, vervalt zijn geldigheid en wordt het automatisch
gedeactiveerd totdat het weer bij het Xesar-codeerstation wordt gehouden.
Pas wanneer het Xesar-identificatiemedium opnieuw bij het Xesar-codeerstation wordt
gehouden, is het automatisch geactiveerd. Hierdoor krijgt u een controlepunt dat alle
personen van identificatiemedia dwingt om hun Xesar-identificatiemedium regelmatig bij
dit controlepunt te actualiseren. EVVA adviseert om voor deze functie in de praktijk een
vaak bezocht punt te gebruiken, bv. de ontvangst of een informatiepunt.

de Xesar-software moet opgestart zijn om deze functie te ondersteunen, maar kan
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op de achtergrond op een geblokkeerde desktop lopen.
wanneer de geldigheidsduur is verstreken, kan het betreffende identificatiemedium
geen deur meer bedienen zolang er geen update bij een codeerstation is
uitgevoerd. Denk hieraan wanneer degene die moet updaten zich binnen een
gebouw bevindt. Hoe korter de geldigheidsduur van de identificatiemedia is
ingesteld, des te sneller is het systeem bij verlies van een medium weer 'veilig'.
Maar bij het verlies van een identificatiemedium moet desondanks de blacklist via
een tablet worden doorgegeven aan de deurcomponenten.
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15.2.3 Geldigheidsduur vervangende media
Wanneer een Xesar-identificatiemedium een bepaalde tijd niet beschikbaar is, kan per persoon een vervangend medium worden verstrekt. De algemene geldigheid
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van een vervangend medium kan hier worden ingesteld. De maximaal toegestane geldigheid bedraagt 72 uur (

Afbeelding 54: Tijdinstellingen).
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15.2.4 Persoonsgegevens protocolleren
Wanneer het protocolleren van persoonsgegevens gewenst is (protocol van gebeurtenissen), dan kan dit in de instellingen worden geconfigureerd. Verander
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hiervoor de standaardinstelling van 'Uit' naar 'Aan' (

Afbeelding 54: Tijdinstellingen).
neem de betreffende wettelijke voorschriften en bepalingen voor de
gegevensbescherming van uw land in acht!

116

15.2.5 Maximale tijd voor persoonsgegevens
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U kunt de tijd waarin de gegevens bewaard blijven beperken door een maximum tijd in te stellen (

Afbeelding 54: Tijdinstellingen). Gegevens die ouder zijn dan de ingestelde tijd, worden
automatisch anoniem gemaakt.

15.3 Programmeerapparaat
Wanneer op uw pc andere externe apparatuur is aangesloten en de Xesar-tablet niet wordt
herkend, dan kunt u uw programmeerapparaat (Xesar-tablet) in het dropdown-menu selecteren.
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15.4 Instellen IP-adres / proxyserver
Om KeyCredits op te laden is korte tijd een internetverbinding nodig. Wanneer de internettoegang van uw pc via een proxyserver verloopt, moet u de vereiste
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instellingen in het menupunt 'Hostnaam of IP-adres van de proxyserver' uitvoeren (

Afbeelding 54: Tijdinstellingen).

15.5 Configuratie-instellingen
In de configuratie-instelling kunt u op elk gewenst moment het pad van de automatische backup
veranderen en het automatisch aanmaken van een backup in- of uitschakelen.
Let er op dat bij het bewaren van de DB-backup op dezelfde harde schijf een
defect van deze schijf ertoe kan leiden dat ook deze backup verloren gaat. EVVA
adviseert dan ook om DB-backups op te slaan op een externe harde schijf. Geef
elke backup een versienummer, zodat bij een eventueel defect van de database ook
oudere versies nog beschikbaar zijn.
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u kunt de duur van de onder 2.3.4 Protocol/Gebeurtenissen vermelde te bewaren
gebeurtenissen in de (=> 15 Instellingen) bewerken. Hierdoor worden de prestaties
van het systeem duidelijk verbeterd. Onder (=> 15.5 Configuratie-instellingen) kunt
u vastleggen hoe vaak de gegevens geëxporteerd en bewaard worden. Onder (=>
15.2 Veiligheidsinstellingen) kunt u de bewaarduur van persoonsgegevens
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veranderen.
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16 Administratie
Onder het menupunt Administratie kunt u instellingen voor het gehele systeem uitvoeren. Klik
hiervoor op 'Administratie' om het overzicht (
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Afbeelding 55: Registerkaart Administratie) op te roepen.

Afbeelding 55: Registerkaart Administratie

16.1 Logo eigenaar aanpassen
Hier kunt u desgewenst het logo van de eigenaar aanpassen. Het geselecteerde logo ziet u
vervolgens in de symboolbalk van het programma (
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Afbeelding56: Individueel logo eigenaar).

Afbeelding56: Individueel logo eigenaar
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Om het logo aan te passen, gaat u als volgt te werk:


Selecteer Administratie > Logo eigenaar aanpassen



Bestand selecteren  (



Afbeelding57: Logo eigenaar )
Kies het gewenste beeldformaat (.jpg, .png of .gif).



Klik op Veranderingen opslaan (



Afbeelding57: Logo eigenaar )
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Afbeelding57: Logo eigenaar aanpassen

Het gewenste beeldbestand mag niet groter zijn dan 1 MB.

16.2 Journaal
In het journaal worden alle activiteiten van aanmeldingen, afmeldingen en het inzien van
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persoonsgegevens door de beheerders geregistreerd. Met de filterfunctie in het journaal kunt u de
periode van de vertoonde gegevens gesorteerd weergeven.

Afbeelding 58: Journaal voor persoonsgebonden gegevens
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Om de periode te beperken, klikt u in het dropdown-menu op Filter  (

Afbeelding 59: Gegevens journaal filteren) en kiest u de gewenste beperking. De kalenderfunctie
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wordt geactiveerd wanneer u in het dropdown-menu het laatste punt selecteert.

Afbeelding 59: Gegevens journaal filteren

het journaal kan niet worden gewist door de beheerder.

16.3 Beheerder
De beheerders zijn verantwoordelijk voor administratieve taken in de software. Aan elke beheerder
worden individuele rechten toegewezen. Het centrale beheer wordt uitgevoerd door de beheerder
die altijd alle rechten bezit en niet kan worden gedeactiveerd (admin).
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In het menu Administratie > Beheerder vindt u een lijst van alle opgeslagen beheerders met de
beheerdersgroep waaraan de betreffende beheerder is toegewezen (

Afbeelding 60:Beheerders).

Afbeelding 60:Beheerders
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Sorteren van geactiveerde of gedeactiveerde beheerders
(

Afbeelding 60:Beheerders)


In de kopregel van de lijst kunt u de beheerders sorteren door te klikken op actieve  of
gedeactiveerde  beheerders.



In de kolom Status  zijn de betreffende symbolen bij iedere beheerder afgebeeld.

16.4 Beheerder bewerken
U kunt het menupunt Beheerder bewerken oproepen door de betreffende beheerder aan te
klikken. Hier kunt u per beheerder verschillende instellingen kiezen en krijgt u een overzicht van
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de actuele status van de gekozen beheerder. (
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Afbeelding 61: Beheerder bewerken)

Afbeelding 61: Beheerder bewerken

16.4.1 Details
In het veld Details krijgt u gedetailleerde informatie over de Beheerder en kunt u deze, indien
deze functie voor deze beheerder wordt ondersteund, activeren of deactiveren.


Omschrijving
125



Laatste aanmelding



Laatste bewerking



Bewerkt door

16.4.2 Beheerder deactiveren


Om een beheerder te deactiveren, selecteert u deze eerst met een muisklik.



Wijzig de status door op Beheerder deactiveren te klikken.



Bevestig de veiligheidsvraag met OK en sla de gewijzigde gegevens op.

De beheerder-Admin kan niet gedeactiveerd worden.

16.4.3 Configuratiegegevens en wachtwoord aanpassen
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In het veld Configuratiegegevens kunt u het wachtwoord van een beheerder aanpassen.
Ga als volgt te werk:


klik op de beheerdersnaam van de betreffende beheerder en open het aanpassen van
het wachtwoord in het menupunt Configuratiegegevens door Wachtwoord

aanpassen aan te klikken.


Voer een nieuw wachtwoord in. Dit moet 6-20 tekens lang zijn en zowel hoofdletters,
kleine letters en cijfers bevatten.
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Afbeelding 62: Wachtwoord aanpassen

16.4.4 Beheerdersgroepen
In het veld Beheerdersgroepen kunt u beheerdersgroepen aan deze beheerder toevoegen of
verwijderen. Daarnaast kunnen de toegewezen beheerdersgroepen ook geactiveerd of
gedeactiveerd worden.
Wanneer u een beheerdersgroep wilt toevoegen aan deze beheerder, gaat u als volgt te werk:


Klik op de knop Aan beheerdersgroep toevoegen  en selecteer de beheerdersgroep(en)
waaraan de beheerder moet worden toegevoegd. Reeds geselecteerde beheerdersgroepen
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worden in dit menu niet getoond. (



Afbeelding 61: Beheerder bewerken)

Wanneer u de toewijzing aan een bepaalde beheerdersgroep wilt wissen, gaat u als volgt te werk:


Selecteer de betreffende beheerdersgroep(en) door het hokje aan te vinken en klik op het
veld Toewijzingen wissen. Bevestig uw keuze door nogmaals te klikken op Toewijzingen
wissen.
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16.5 Beheerder aanmaken
Hier kunnen een of meer beheerders met verschillende rechten worden aangemaakt. Let er op dat
eerst een beheerdersgroep moet worden aangemaakt wanneer u de algemene rechten van de
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betreffende beheerder opnieuw wilt organiseren.

Afbeelding 63: Beheerder aanmaken

16.5.1 Toegangsgegevens
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Om een beheerder aan te maken, gaat u als volgt te werk (
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Afbeelding 63: Beheerder aanmaken):


kies de Beheerdersnaam .



Voer eventueel een Omschrijving  in.



leg een Nieuw wachtwoord aan  volgens de volgende voorwaarden:
6 tot 20 tekens, hoofdletters, kleine letters en cijfers vereist
(een 'veilig wachtwoord' voldoet aan de vermelde voorwaarden; onveilige wachtwoorden
voldoen hier niet aan).

16.5.2 Beheerdersgroep


Klik op de knop Aan beheerdersgroep toevoegen en selecteer de beheerdersgroep(en)
waaraan de beheerder moet worden toegevoegd. Reeds geselecteerde beheerdersgroepen
worden in dit menu niet getoond.



Bevestig uw keuze door te klikken op Toewijzing opslaan.

16.5.3 Algemene rechten
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Kies de Algemene Rechten  die aan de beheerder moeten worden verstrekt. Ze worden
overgenomen overeenkomstig de instellingen van de beheerdersgroepen en kunnen hier
niet worden aangepast.



Klik op Opslaan om uw aanpassingen over te nemen.

De aanpassing wordt bevestigd in de titelbalk van de Xesar-software.

16.6 Beheerdersgroepen
Voor het beheer van de software worden beheerdersgroepen en beheerders gedefinieerd.
Aan beheerdersgroepen kunnen verschillende rechten worden toegwezen.
De beheerdersgroep Administrators is al vooraf gedefinieerd en kan niet worden gewist. De
rechten van deze beheerdersgroep zijn onbeperkt.
Denk er aan dat elke beheerder aan tenminste een beheerdersgroep moet zijn toegewezen.
In het menuAdministratie >Beheerdersgroepen zijn alle aangemaakte beheerdersgroepen
vermeld. Door ze als zoekbegrip in het zoekveld in te voeren, selecteert u de gewenste
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beheerdersgroepen. Ze kunnen hier ook worden gewist.
houd rekening met het schrijven van hoofd- en kleine letters!

Afbeelding 64: Beheerdersgroepen

Onder Aantal beheerders  (
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Afbeelding 64: Beheerdersgroepen) is het aantal toegewezen beheerders van de betreffende
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beheerdersgroep vermeld.
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16.6.1 Beheerdersgroep aanmaken
Afhankelijk van de betreffende taak van de beheerder zijn verschillende rechtenprofielen nodig.
In het menupunt Beheerdersgroep aanmaken kunt u afhankelijk van de vereisten verschillende
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beheerdersgroepen creëren en deze voorzien van verschillende rechten. (

Afbeelding 65: Beheerdersgroep aanmaken)
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Afbeelding 65: Beheerdersgroep aanmaken

133

16.6.2 Details
In het veld Details kan de groepsnaam en de omschrijving worden bepaald.


Geef de beheerdersgroep een duidelijke Naam , bv.
Huizenbeheer.



Voeg aan de naam ook nog een korte Omschrijving toe.

16.6.3 Algemene rechten
Hier kunt u de rechten van de beheerder vastleggen.
De rechten voor beheerders worden in de beheerdersgroep onder het punt Algemene rechten 
vastgelegd. De indeling komt overeen met de administratieve taken die voor eigenaars,
beheerders, deuren, toegangsrechten, personen, Protocollen en noodsleutels kunnen worden
vastgelegd.


De beheerder kan via het punt Beheerder -> Beheren beheerders aanmaken, bekijken,
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aanpassen en wissen.


De beheerder kan via het punt Deuren -> Beheren deuren aanmaken, bekijken, aanpassen
en wissen.



De beheerder kan via het punt Toega ngsrechten -> Tonen toegangsrechten op deuren
bekijken. Hiervoor zijn extra bevoegdheden nodig.



De beheerder kan via het punt Toega ngsrechten -> Beheren toegangsrechten aan
deuren toevoegen, aanpassen en wissen. Hiervoor zijn extra bevoegdheden nodig.



De beheerder kan via het punt Eigenaars -> Beheren systeeminstellingen bekijken en
aanpassen, met uitzondering van het aanpassen van het logo van de eigenaar.



De beheerder kan via het punt Noodsleutels-> Beheren noodsleutelrechten toewijzen.
Hiervoor zijn extra bevoegdheden nodig.



De beheerder kan via het punt Proto collen -> Beheren gebeurtenissen in verband met
personen bekijken.

Activeer de betreffende functie door het hokje aan te vinken.
leg de rechten vast overeenkomstig de administratieve taken van de beheerder.
Houd hierbij rekening met de rechten (mogelijkheden) die u aan de beheerders
toekent.
De functie Noodsleutels komt overeen met een noodsleutel voor alle deuren en
heeft dus het recht om altijd alle deuren te bedienen.
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16.6.4 Beheerdersgroep bewerken


Klik in de lijst van de beheerdersgroepen op de beheerdersgroep die gewijzigd moet
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worden (



Afbeelding 66: Beheerdersgroepen ).



Controleer en wijzig eventueel de Details (Naam, Omschrijving) .



Corrigeer de Algemene rechten .



Klik op Opslaan om de wijzigingen te bewaren.

Afbeelding 66: Beheerdersgroepen bewerken

Uw wijziging wordt na het opslaan van kracht en automatisch geactualiseerd bij alle beheerders
die verbonden zijn met de betreffende groep.
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16.6.5 Beheerdersgroep wissen
U kunt alleen beheerdersgroepen wissen waaraan geen enkele beheerder is toegewezen. Om een
beheerdersgroep te wissen, gaat u als volgt te werk:


kies een of meer beheerdersgroepen door het hokje aan te vinken.



Klik vervolgens op de knop Beheerdersgroep wissen.



Bevestig de veiligheidsvraag voor Beheerdersgroep wissen. Deze handeling kan na de
bevestiging niet meer ongedaan gemaakt worden.

wanneer een beheerdersgroep waaraan nog beheerders zijn toegewezen, gewist
moet worden, verschijnt een andere veiligheidsvraag.
de beheerder Admin en de beheerdersgroep Administrators kunnen niet worden
gewist.
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De gegevens van de gewiste beheerdersgroep worden automatisch uit de instellingen van de
beheerder verwijderd.

16.7 Beheer van gebruikersgroepen via gemeenschappelijke
autorisatieprofielen
U kunt verschillende gebruikers en gebruikersgroepen eenvoudig en efficiënt beheren via
gemeenschappelijke autorisatieprofielen door het vooraf definiëren van tijdprofielen en rechten.
Onder Personen kunt u autorisatieprofielen aanmaken.
Klik op Personen  > Autorisatieprofielen 
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Afbeelding 67: Autorisatieprofielen aanmaken

Klik op Autorisatieprofiel aanmaken 

Afbeelding 68: Autorisatieprofielen aanmaken 2

Geef het autorisatieprofiel  een naam en voeg deuren en zones  toe aan dit profiel:
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Afbeelding 69: Toegangsrechten toevoegen

De autorisatieprofielen kunnen willekeurig worden gecombineerd en uitgebreid met de
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tijdprofielen  .

Afbeelding 70: tijdprofielen

Om een bepaalde persoon aan een autorisatieprofiel  toe te voegen, klikt u op Personen en
selecteert u de personen die u wilt toewijzen aan het autorisatieprofiel.
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Afbeelding 71: Autorisatieprofiel toevoegen

U kunt de rechten ook direct in het gebruikersprofiel wijzigen door te klikken op Rechten  en
een autorisatieprofiel  te selecteren.

Afbeelding 72: Autorisatieprofiel
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Ter controle kan na het toewijzen van een autorisatieprofiel nogmaals het tijdprofiel  worden
weergegeven:

Afbeelding 73: Rechten van de persoon bewerken

Autorisatieprofielen kunnen ook individueel, geheel naar behoefte uitbreiden voor de betreffende
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persoon en deuren/zones :

Afbeelding 74: Autorisatieprofielen individueel aanpassen of uitbreiden
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17 Deuren & zones
In het menupunt Deuren & zones kunnen alle deuren en zones in het Xesar-sluitsysteem, met
inbegrip van de aangemaakte Xesar-deurcomponenten, worden opgeroepen en beheerd.
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Afbeelding 75:Deuren & zones

17.1 Deuren & zones
In Deuren & zones kan door op de betreffende keuze te klikken  (selectie per deur) of 
(selectie per zone) worden weergegeven welke deuren en zones al zijn aangemaakt in de Xesarsoftware en welke deuren tot een bepaalde zone behoren. Verder kunnen deuren hier ook aan
een zone worden toegevoegd. Zones fungeren om diverse deuren in een 'groep' te bundelen
zodat rechten overzichtelijker en eenvoudiger kunnen worden toegekend. Om bijvoorbeeld een of
meer personen toegang tot vijf afzonderlijke deuren te geven, kunnen deze in een zone worden
gebundeld, De Persoon hoeft dan alleen een zone toegewezen te worden om de genoemde vijf
deuren te kunnen bedienen. Er kunnen maximaal 96 zones worden aangemaakt. Deuren kunnen
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worden

toegwezen

aan

diverse

zones.

(
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Afbeelding 76: Deuren & zones)

Afbeelding 76: Deuren & zones

17.1.1 Alle deuren weergeven
Klik op Alle deuren om een overzicht van alle deuren in het Xesar-sluitsysteem te zien, ongeacht
of ze bij een bepaalde zone zijn ingedeeld.

17.1.2 Deuren van een bepaalde zone weergeven
Klik op de zone die u wilt bekijken . De Deuren van een bepaalde zone worden automatisch
geselecteerd en u ziet een overzicht van de deuren die zich in deze zone bevinden. Tussen de
haakjes achter de naam van de zone staat het aantal deuren dat zich in deze zone bevindt.
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17.1.3 Deuren zonder toewijzing aan een zone weergeven
Klik op Deuren zonder toewijzing aan een zone voor een overzicht van alle deuren die bij geen
enkele zone in uw Xesar-sluitsysteem zijn ingedeeld.
Het menupunt Deuren & zones heeft behalve de weergaveopties ook de functie om deuren en
zones te bewerken en beheren.
De volgende functies zijn beschikbaar:


Zone aanmaken



Deur aanmaken



Deur(en) wissen



Deur(en) uit een zone verwijderen



Deur(en) aan een zone toevoegen



Zone(s) bewerken/wissen

17.1.4 Zone aanmaken
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Om een zone aan te maken, gaat u als volgt te werk:


Klik op Deuren & zones > Deuren & zones.



Klik op Zone aanmaken  (



Afbeelding 76: Deuren & zones).



Bepaal de Naam voor de nieuwe zone  (



Afbeelding 77: Nieuwe zone aanmaken).



Klik op Opslaan om de gegevens over te nemen.
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Afbeelding 77: Nieuwe zone aanmaken

17.1.5 Nog een deur aanmaken
Om een andere deur aan te maken, gaat u als volgt te werk:


Klik op het veld Deur aanmaken en ga te werk als beschreven in hoofdstuk: (Deur
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aanmaken) (



Afbeelding 78: Deuren beheren).

Afbeelding 78: Deuren beheren
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17.1.6 Deur wissen
In dit menupunt kunnen deuren ook worden gewist (

Afbeelding 78: Deuren beheren).


Klik op Alle deuren weergeven of de zone waarin de betreffende deur zich bevindt.



Vink het hokje aan naast de betreffende deur.



Klik vervolgens op Deur wissen .



Bevestig de volgende vraag door nogmaals op Deur wissen te klikken zodat u de
handeling kunt afsluiten.
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17.1.7 Deur uit zone verwijderen
Om een deur uit een zone te verwijderen, gaat u als volgt te werk (

Afbeelding 78: Deuren beheren).


Klik op de betreffende zone.



Vink het hokje aan van de betreffende deur.



Klik op de knop Deur uit de zone verwijderen .
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17.1.8 Deur(en) toevoegen aan een zone
U kunt een of meer deuren toevoegen aan een zone
(
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Afbeelding 79: Aan deurzone toevoegen).


Vink het hokje van de betreffende deur(en) aan.



Kies daarna de gewenste zone in het dropdown-venster.

Afbeelding 79: Aan deurzone toevoegen
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17.1.9 Bevoegde personen van een zone weergeven
Wanneer u een deurzone heeft geselecteerd door op de zone te klikken, krijgt deze deurzone
automatisch een gele achtergrond (

Afbeelding 80: Zone niveau 2).
In het Overzicht van de deuren  kunt u alle deuren bekijken die zich in deze zone bevinden.


Wanneer u klikt op het veld Rechten worden alle personen met een bepaald recht voor
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elke deur in deze zone weergegeven.

Afbeelding 80: Zone niveau 2

17.1.10

Zone wissen



Om een zone te wissen, klikt u de betreffende zone aan.



Klik vervolgens op het symbool van de prullenmand.



Bevestig de volgende vraag door nogmaals op Zone wissen te klikken.
wanneer bij het wissen van een zone nog deuren zijn toegewezen, worden deze
automatisch uit de zone verwijderd. De gewijzigde deuren moeten daarna met de
Xesar-tablet worden gesynchroniseerd.

17.1.11


Deurzone bewerken

Om de naam van een zone te veranderen, klikt u op de betreffende zone.

147



Klik vervolgens op het symbool van de pen  (



Afbeelding 80: Zone niveau 2).



Vul in het veld Naam van het venster (



Afbeelding 81: Zone hernoemen) de nieuwe naam van de zone in en bevestig dit door te
klikken op Opslaan.
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De deuren in deze zone blijven behouden.

Afbeelding 81: Zone hernoemen

17.1.12

Deur bewerken

 Door de betreffende deur in het menu Deuren & zones > Deuren aan te klikken, gaat het
applicatievenster open.
In Deur bewerken kunt u de configuratie van de deur aanpassen.

17.1.13

Deurcomponent

 Door het symbool van de betreffende deurcomponent aan te klikken, gaat het overzicht
van alle deurcomponenten van de betreffende deur open.
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17.1.14


Details

Hier vindt u een overzicht van alle details van uw deurcomponent.

17.1.15

Batterijstatus bekijken

De batterijstatus van deurcomponenten op batterijen wordt weergegeven in het veld

Details. Denk er aan dat de status betrekking heeft op het moment van de laatste
synchronisering tussen uw deurcomponent en de Xesar-software. De werkelijke
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batterijstatus kan dus afwijken van de weergegeven status!

Afbeelding 82: Xesar-deurcomponent, status 'Gemonteerd'

17.2 Deur aanmaken
In deze stap wordt de deur geconfigureerd. Selecteer hiervoor Deuren & zones > Deur

aanmaken. Bewaar vervolgens alle uitgevoerde wijzigingen door te klikken op Opslaan.
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Afbeelding 83: Deur aanmaken

17.2.1 Details
Bij het aanmaken van de deur is het belangrijk een herkenbare Deuromschrijving (verplicht) in
te voeren, zodat de deuren in de software als een bepaalde deur in het gebouw kunnen worden
geïdentificeerd bv. Hoofdingang. Daarnaast bestaat nog een veld Extra informatie (optioneel),
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waarin verdere informatie over de deur kan worden bewaard, bv. Kamernummer (

Afbeelding 83: Deur aanmaken).
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17.2.2 Instellingen
Selecteer in het veld Zones de zones waar de deur toe moet behoren. U kunt hier ook andere
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zones aanmaken (

Afbeelding 83: Deur aanmaken).

17.2.3 Handmatige continue opening
Door Aan of Uit  aan te klikken, wordt ingesteld of de functie handmatige continue opening
met een speciaal bevoegd identificatiemedium mogelijk moet zijn.
Denk er aan dat voor het gebruik van de functie handmatige continue opening de bijbehorende
instellingen bij de betreffende deur en de betreffende persoon moeten worden geactiveerd.
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Wanneer alle instellingen zijn uitgevoerd, kunt u ze opslaan door te klikken op Opslaan . Na het

Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

opslaan van de nieuwe deur wordt automatisch het symbool Nieuwe deurcomponent (

Afbeelding 84: Deur aanmaken, persoonsgegevens protocolleren) weergegeven.

153

17.3 Deur bewerken
In het menupunt Deur bewerken kunt u alle instellingen van de Xesar-deurcomponent in
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combinatie met de deur bewerken (

Afbeelding 84: Deur aanmaken, persoonsgegevens protocolleren).
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Afbeelding 84: Deur aanmaken, persoonsgegevens protocolleren

17.3.1 Protocolinstellingen
Gebeurtenissen
In het applicatievenster Deur bewerken ziet u het menupunt met de Protocolinstellingen , meer
informatie over de protocollen is te vinden in het hoofdstuk (Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden.).

17.3.2 Persoonsgegevens protocolleren (per Xesar-deurcomponent)
Bepaal via de selectie Aan/Uit of bij de betreffende deur het protocolleren van
persoonsgebonden gegevens wel of niet mogelijk moet zijn. Daarnaast moet deze bevoegdheid
bovendien ook bij de betreffende persoon worden vrijgegeven om de persoonsgebonden
gegevens weer te kunnen geven.
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17.3.3 Maximale tijd voor de registratie van persoonsgebonden gegevens
Geef aan welke maximum tijdsduur (in dagen) u wenst voor de periode waarin persoonsgebonden
gegevens worden geregistreerd. Een periode die langer dan 100 dagen duurt, is niet mogelijk. De
ingevoerde waarde bepaalt welke maximum protocoltijd deze deur voortaan heeft.

wanneer de functie Persoonsgegevens protocolleren op Aan staat, wordt het
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invoerveld automatisch geactiveerd.
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Wanneer de functie Persoonsgegevens protocolleren  (

Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Afbeelding 85: Protocol van de persoonsgegevens weergeven) is ingeschakeld, kunt u door te
klikken op Protocol tonen in het protocoloverzicht van deze deur  (
).
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Afbeelding 85: Protocol van de persoonsgegevens weergeven

Onder het punt Periode definiëren kunt u de periode vastleggen waarin u een bepaalde
geregistreerde gebeurtenis wilt zoeken. Met de velden Toegangen en open ingen, Weigeringen

en gewiste gegevens, Deurconfiguratie en Informatie, Waarschuwingen en fouten kan worden
gesorteerd op verschillende soorten gebeurtenissen.
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17.4 Deurcomponent toevoegen
Om een Deurcomponent aan uw Xesar-sluitsysteem toe te voegen, gaat u als volgt te werk:

17.4.1 Deurcomponent toevoegen - Stap 1
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Klik op Nieuwe deurcomponent wanneer u een deurcomponent aan uw sluitsysteem wilt

toevoegen (


Afbeelding 86: Deurcomponent toewijzen).

Afbeelding 86: Deurcomponent toewijzen
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17.4.2 Selectie beslag, deurkruk of cilinder - Stap 2A


In het applicatievenster Deurcomponent kunt u nu het Type  (



Afbeelding 86: Deurcomponent toewijzen) uw gewenste Xesar-deurcomponenten selecteren.



De velden Status, Firmware-versie en Hardware-versie worden automatisch actief, zodra de
deurcomponent is geïnitialiseerd en de gegevens via Xesar-tablet zijn overgedragen naar de
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software.


Klik op Opslaan om uw keuze te bevestigen.

17.4.3 Selectie Xesar-wandlezer - Stap 2B
Afhankelijk of u een of twee wandlezers op de besturing wilt aansluiten, moet u nu anders te werk
gaan. Raadpleeg hiervoor de opties A, B en C:

Afbeelding 87: Xesar-wandlezer toewijzen
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17.4.4 Optie A 1x Wandlezer met Besturing


De wandlezer wordt automatisch aan Relais 1 toegewezen  (



Afbeelding 87: Xesar-wandlezer toewijzen).



Bevestig door te klikken op Opslaan.



Klik vervolgens op Naar de lijst met deuren om deze op te roepen.
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17.4.5 Optie B 2x Wandlezer met Besturing)


Maak 2 nieuwe deuren aan (zie:Deur aanmaken).



Nadat u de tweede deur heeft aangemaakt, klikt u op Nieuwe deurcomponent en kiest
u de betreffende wandlezer uit het dropdown-menu.



De wandlezer wordt automatisch aan Relais 1 toegewezen  (



Afbeelding 87: Xesar-wandlezer toewijzen).
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Plaats nu het vinkje zoals onder punt  is weergegeven (



Afbeelding 87: Xesar-wandlezer toewijzen).



Hiermee activeert u de functie 2 Wandlezers op een besturing.



Selecteer de andere, nieuw aangemaakte deur onder punt  in het dropdown-menu.
Hierdoor wordt automatisch een tweede wandlezer aan de betreffende deur toegewezen.
Het symbool van de wandlezer verandert van

(symbool -> 1 wandlezer) naar

(symbool -> 2 wandlezers).

Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.



Indien nodig kunt u de toewijzing van relais 1 en relais 2 wijzigen door op het pijlsymbool
te klikken. Dit is echter alleen mogelijk, zolang u uw invoer nog niet heeft bevestigd

door op Opslaan te klikken.


Bevestig vervolgens door te klikken op Opslaan en klik daarna op Naar de lijst met

deuren om deze op te roepen.

17.4.6 Optie C 1x Wandlezer (bestaand)/1x Wandlezer (nieuw) <-> 1x Besturing


Wanneer u een bestaande besturing wilt uitbreiden met een extra wandlezer, moet u de
bestaande wandlezer eerst elektronisch ontkoppelen (uitbouwen). Ga vervolgens te werk
als onder optie B om beide wandlezers met de besturing te verbinden.

neem de aanwijzingen voor het aansluiten van de wandlezers uit het schema van
de besturing in acht.
Tip (dubbelzijdige cilinders):
wanneer u hiervoor 2 deuren aanmaakt, kunt u het best ter herkenning de extra
informatie gebruiken, bv. Deuromschrijving: techniek, extra informatie: buiten, en
deuromschrijving: techniek, extra informatie: binnen.
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de velden Status, Firmware-versie en Hardware-versie worden door het
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synchroniseren met de Xesar-tablet automatisch geactualiseerd.
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17.4.7 Toegevoegde Deurcomponent in de deurenlijst
Nadat u een Deurcomponent heeft toegevoegd, verschijnt deze in de statuskolom van de lijst van
deuren als symbool (

Afbeelding 88: Status deurenlijst).
Voorbeeld:
doordat bij beide deuren de optie B (2 Wandlezers worden op uw Besturing aangesloten) is
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geselecteerd, wordt dit met het symbool

bij beide betreffende deuren weergegeven.

Het symbool

geeft aan dat deze Xesar-component nu is voorbereid voor montage.

Het symbool

geeft aan dat de deurcomponent nog moet worden gesynchroniseerd.

Afbeelding 88: Status deurenlijst

17.4.8 Symbolen van de deurenlijst
Hier vindt u alle symbolen die in de deurenlijst kunnen worden weergegeven:
Productsymbool:


-> Xesar-cilinder



-> Xesar-beslag



-> Xesar-deurkruk



-> Xesar-wandlezer



-> 2x Xesar-wandlezer

Statusinformatie:


-> Voorbereid voor demontage



-> Gemonteerd



-> Vervangen hardware noodzakelijk
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-> 'Voorbereid voor montage' of 'Vervangen van Xesardeurcomponenten noodzakelijk'

Opdrachten:


-> Te synchroniseren



-> Deur wordt gewist



-> Montage of demontage wordt herroepen



-> Knop vervangen



-> Xesar-deurcomponent wordt gedemonteerd



-> Demonteren wordt geforceerd

17.4.9 Xesar-deurcomponent (voor het eerst) initialiseren - Stap 3A
Synchroniseer de Xesar-tablet met de Software om de meest actuele gegevens door te geven aan
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de Xesar-tablet.
Nadat u de deuren in het systeem heeft aangemaakt en de deurcomponenten zijn toegewezen of
aangepast, moet de (eerste) initialisering bij de deurcomponenten onmiddellijk (dus meestal bij de
deur) plaatsvinden.
Deurcomponenten die moeten worden gesynchroniseerd, herkent u in de deurenlijst in de kolom

Status aan het symbool Te synchroniseren  (

Afbeelding 89: Deurenlijst met statusinformatie).

Afbeelding 89: Deurenlijst met statusinformatie
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Sluit de Xesar-tablet aan op uw pc en begin met het synchroniseren door te klikken op Xesar-

tablet synchroniseren (
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Afbeelding 90: Gegevens met Xesar-tablet synchroniseren).

Afbeelding 90: Gegevens met Xesar-tablet synchroniseren

Zodra het synchroniseren van de pc met de Xesar-tablet is geslaagd, verschijnt zowel in de
software, als op de Xesar-tablet een betreffende melding.
uit veiligheidsoverwegingen blijven de gesynchroniseerde gegevens max. 2 dagen
op de Xesar-tablet bewaard. Hierna moet opnieuw worden gesynchroniseerd.

Uw Xesar-tablet is nu voorbereid voor de (eerste) inititalisering van uw Xesar-deurcomponenten.
De eerste initialisering van de deurcomponent wordt op de Xesar-tablet weergegeven in de
onderhoudstaken met Deurcomponent initialiseren.


Sluit uw Xesar-tablet aan op uw Xesar-deurcomponent met het aansluitsnoer en ga als
volgt te werk:



Selecteer in de Onderhoudstaken de betreffende deurcomponent.



Op de Xesar-tablet verschijnt de aanwijzing Deurcomponent initialiseren.
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Begin met de taak door Uitvoeren aan te klikken

(
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Afbeelding 91: Xesar-tablet - Xesar-deurcomponent initialiseren).

Afbeelding 91: Xesar-tablet - Xesar-deurcomponent initialiseren



U wordt gevraagd de Database-pincode in te voeren. (



Afbeelding 92: Xesar-tablet - DataBase-pincode invoeren) Voer de 4-cijferige code in.

De Database-pincode is de code die u heeft vastgelegd in uw Xesar-software in de

Instellingen > Veiligheidsinstellingen.
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Afbeelding 92: Xesar-tablet - DataBase-pincode invoeren



Wanneer u de juiste code heeft ingevoerd, verschijnt een specifieke melding

(
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Afbeelding 93: Xesar-tablet - Opdracht met succes uitgevoerd).

Afbeelding 93: Xesar-tablet - Opdracht met succes uitgevoerd



De deurcomponent is nu toegevoegd aan uw Xesar-sluitsysteem (



Afbeelding 94: Xesar-tablet - Initialiseren geslaagd).

Afbeelding 94: Xesar-tablet - Initialiseren geslaagd

wanneer u niet de juiste code heeft ingevoerd, verschijnt een foutmelding.

wanneer de code vijf keer verkeerd is ingevoerd, worden de gegevens op de Xesartablet om veiligheidsredenen gewist. In dit geval moet u de informatie nogmaals
synchroniseren met de Xesar-software.
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Afbeelding 95: Xesar-tablet - Melding veiligheidsovertreding

17.4.10

Initialiseren van 2 Xesar-wandlezers bij een besturing – Stap 3B

Wanneer twee wandlezers zijn verbonden met een besturing, moeten beide wandlezers na elkaar
worden geïnitialiseerd. Selecteer daarvoor de betreffende component op uw Xesar-tablet. U hoeft
daarbij geen vastgelegde volgorde aan te houden.
Bij andere synchronisaties (updates) hoeft alleen nog een van de twee Xesar-wandlezers op de
Xesar-tablet aangesloten te worden.
Bij firmware-updates moet elke wandlezer afzonderlijk worden opgeroepen.

17.4.11

Terugsynchroniseren met de Xesar-software - Stap 4

Om de integratie van uw nieuwe deurcomponent in uw sluitsysteem af te ronden, synchroniseert u
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opnieuw uw Xesar-tablet met uw software.


Sluit de tablet met de USB-kabel aan op uw pc.



Voer een synchronisatie uit door te klikken op Xesar-tablet synchroniseren in de
software.



In de deurenlijst is de status van de deur nu veranderd in 'gemonteerd'.

(
Afbeelding 96: Deurenlijst - Status gemonteerd)
Bovendien worden de firmwareversie, de hardwareversie en de batterijstatus in Deuren >

Deurcomponent geactualiseerd.
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Afbeelding 96: Deurenlijst - Status gemonteerd

17.5 Xesar-deurcomponent demonteren
Om een deurcomponent te demonteren uit het sluitsysteem, heeft u afhankelijk van de toepassing
verschillende mogelijkheden. Lees zorgvuldig wat de juiste handelwijze is, want bij een verkeerde
bediening kunnen uw deurcomponenten uitvallen!
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden.
activeer de continue opening van de deurcomponent, vooral bij de Xesar-cilinder,
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voordat u begint met het demonteren.

Overzicht:
Monteren ongedaan maken
Gebruik deze functie wanneer uw deurcomponent nog niet met de Xesar-tablet is geïnitialiseerd
en u hem weer van de deur wilt wegnemen.

Xesar-deurcomponent demonteren
Gebruik deze functie wanneer uw deurcomponent als is geïnitialiseerd en u hem weer uit het
sluitsysteem wilt verwijderen.
gebruik de functie Monteren ongedaan maken NIET wanneer de Xesardeurcomponent al is geïnitialiseerd zonder de Xesar-tablet vervolgens met de
Xesar-te synchroniseren! In dit geval wordt uwXesar-deurcomponent namelijk
onbruikbaar en moet door EVVA gereset worden.

Demontage forceren
Gebruik deze functie wanneer u een defecte deurcomponent uit de software wilt verwijderen.
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een deurcomponent die met Demontage forceren uit de Xesar-software is
verwijderd, kan niet meer in een sluitsysteem worden gemonteerd en moet door
EVVA gereset worden!
Gebruik de functie dan ook uitsluitend voor echt defecte deurcomponenten (niet
meer benaderbaar met de Xesar-tablet).

17.6 Monteren ongedaan maken
Wanneer u een deurcomponent die nog niet is geïnitialiseerd weer wilt verwijderen uit het
sluitsysteem, kiest u de functie Monteren ongedaan maken.
gebruik de functie Monteren ongedaan maken NIET wanneer de deurcomponent
al is geïnitialiseerd zonder de tablet vervolgens met de software te synchroniseren!
In dit geval wordt uw deurcomponent namelijk onbruikbaar en moet door EVVA
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gereset worden.

Ga als volgt te werk:


selecteer Deuren & zones.



Klik op de deur waarbij de montage ongedaan moet worden gemaakt.



Klik in het applicatievenster Deur bewerken op het symbool van de betreffende
deurcomponent. Het venster Deurcomponent gaat open.



Klik bij het symbool van de deurcomponent op Monteren ongedaan maken.



Er verschijnt een veiligheidsvraag die u met Ongedaan maken moet bevestigen.



Na deze bevestiging wordt de deurcomponent automatisch uit uw sluitsysteem
verwijderd en is niet meer vermeld in het overzicht.

Afbeelding 97:Monteren ongedaan maken
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17.7 Xesar-deurcomponent demonteren
Wanneer u een deurcomponent die al is geïnitialiseerd wilt verwijderen uit het sluitsysteem, voert
u de volgende 3 stappen uit.
denk er aan dat hier zowel stappen in de software, als bij de deurcomponent zelf
moeten worden uitgevoerd.

Afbeelding 98: Xesar-deurcomponent demonteren
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17.7.1 Xesar-deurcomponent in de software demonteren - Stap 1
Om de deurcomponenten uit het sluitsysteem van uw Xesar-software te verwijderen, gaat u als
volgt te werk (Afbeelding 98: Xesar-deurcomponent demonteren).


Klik op het menupunt Deuren & zones > Deuren & zones.



Selecteer de deur waarvan de Xesar-deurcomponent moet worden gedemonteerd en
klik deze aan.



Klik op het symbool van de betreffende deurcomponent en selecteer

Demonteren  door dit aan te klikken. Bevestig de veiligheidsvraag door op het veld
Demonteren  te klikken.


Synchroniseer hierna uw Xesar-tablet met uw software om de gegevens voor het
demonteren van de deurcomponent over te nemen.

Xesar-deurcomponent deïnstalleren
Na het demonteren van de deurcomponent (uit het sluitsysteem van uw Xesar-software) kunt u de
betreffende component uit de deur verwijderen en eventueel monteren in een andere deur.
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17.7.2 Xesar-tablet met deurcomponent synchroniseren - Stap 2
Voer de taak Deurcomponent verwijderen bij de deurcomponent uit met behulp van de tablet.

Ga als volgt te werk (
Afbeelding99: Xesar-tablet - Deurcomponent verwijderen).


Verbind uw tablet met de betreffende deurcomponent.



Start de Xesar-applicatie op uw tablet.



Selecteer de betreffende deur door in het menu te klikken op Alle taken of

Onderhoudstaken.


Klik op het veld Uitvoeren van de opdracht Deurcomponent verwijderen. (De
deurcomponent wordt nu elektronisch uit uw systeem verwijderd).



Na het beëindigen van het demonteren van de deurcomponent verschijnt een
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specifiek bericht op de tablet.

Afbeelding99: Xesar-tablet - Deurcomponent verwijderen

Als de gegevens naar behoren zijn doorgegeven, ontvangt u het onderstaande bericht in de
Xesar-applicatie van uw tablet (

Afbeelding 100: Xesar-tablet - Deurcomponent met succes verwijderd).
Nadat de tablet weer is gesynchroniseerd met de software, worden de bijbehorende meldingen in
de deurenlijst actueel weergegeven.

Afbeelding 100: Xesar-tablet - Deurcomponent met succes verwijderd
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de Xesar-deurcomponent bevindt zich nu weer in de uitlevermodus en kan
uitsluitend worden gebruikt met de Construction-Card die voor deze modus nodig
is.

17.7.3 Terugsynchroniseren met de Xesar-software - Stap 3
Synchroniseer na de onderhoudstaken de informatie van de tablet met de software, om deze op
de actueelste stand te brengen (
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Afbeelding 101: Deurenlijst na demonteren van de deurcomponent).


Verbind de Xesar-tablet met uw Xesar-software



Klik in de software op Xesar-tablet synchroniseren.



Controleer de status in de deurenlijst - de Xesar-deurcomponenten zijn verwijderd.

Xesar-deurcomponent demonteren
Na het demonteren van de deurcomponent (uit uw software) kunt u de betreffende component
uit de deur verwijderen en eventueel monteren in een andere deur.

Afbeelding 101: Deurenlijst na demonteren van de deurcomponent

17.7.4 Demontage forceren
Gebruik deze functie wanneer u een defect Xesar-deurcomponent uit het sluitsysteem van uw
software wilt verwijderen (geen communicatie via de tablet meer mogelijk).
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Let op:
een deurcomponent die met Demontage forceren uit de Xesar-software is
verwijderd, kan niet meer in een sluitsysteem worden gemonteerd en moet door
EVVA gereset worden!
Gebruik de functie dan ook uitsluitend voor echt defecte Xesar-deurcomponenten.
Ga als volgt te werk:


selecteer Deuren & zones.



Klik op de deur waarbij het demonteren van de defecte Xesar-deurcomponent

geforceerd moet worden.


Klik in het applicatievenster Deur bewerken op het symbool (cilinder, beslag of kruk)
van de betreffende deurcomponent. Het venster Deurcomponent gaat open.



Klik bij het symbool van de Xesar-deurcomponent op Demonteren. Er verschijnt een
veiligheidsvraag die u met Demonteren moet bevestigen.
Wanneer de functie is beëindigd, worden alle databasegegevens voor deze
deurcomponent definitief gewist. Het is dan niet meer mogelijk om met de
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deurcomponent te communiceren.

17.8 Knop vervangen
Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor de Xesar-cilinder en biedt u de mogelijkheid om een
defecte of gestolen knop te vervangen. Het modulehuis van de cilinder en alle gegevens en
instellingen van deze deur die in het sluitsysteem zijn opgeslagen, hoeven hierbij niet vernieuwd
te worden.
Een cilinderknop die met Knop vervangen uit de software is verwijderd, kan niet
meer opnieuw in een sluitsysteem worden gemonteerd! Gebruik de functie dan ook
uitsluitend voor echt defecte of ontbrekende clinderknoppen. Let er ook op dat een
functionerende knop (die eerder defect werd gemeld) nog steeds beschikt over
toegangsrechten en geactiveerd kan worden met de betreffende identificatiemedia.
Voordat u de functie "Knop vervangen" met de nieuwe knop uitvoert, moet u eerst
de nieuwe knop aanbrengen en de component resetten.
Zo ontvangt de hele component een nieuwe 'sleutel' en is optimaal voorbereid op
de vervanging van de knop.
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Voorbereiding (hardware):
vervang de defecte knop door een nieuwe knop en ga daarbij te werk overeenkomstig de
montagehandleiding. Deze is meegeleverd met de betreffende cilinder en kan ook altijd worden
opgeroepen onder: http://www.evva.nl/producten/elektronischesluitsystemen/xesar/montagehandleiding-technische-data/nl/

Afbeelding102: Knop vervangen
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Ga als volgt te werk (software):

(
Afbeelding102: Knop vervangen)


Ga naar het menupunt Deuren & zones.



Selecteer de deur waarvan de Xesar-cilinderknop moet worden gedemonteerd en
klik deze aan.



Klik op het symbool van de Xesar-cilinder en selecteer daarna Knop vervangen.



Bevestig de veiligheidsvraag door op het veld Vervangen te klikken.



Synchroniseer hierna uw Xesar-tablet met uw software om de gegevens voor het
vervangen van de knop over te nemen.



Ga nu te werk volgens de aanwijzingen in hoofdstuk:

Xesar-deurcomponent (voor het eerst) initialiseren - Stap 3A,
en Terugsynchroniseren met de Xesar-software - Stap 4 om het vervangen van de
knop te beëindigen.
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17.9

Automatische continue opening (tijdgestuurd)

Met de functie Automatische continue opening kunt u een Xesar-deurcomponent op bepaalde
momenten automatisch laten openen of sluiten. Het bedienen van de deurcomponent is daardoor
ook zonder identificatiemedium mogelijk. Het tijdstip van openen en sluiten kan met een
tijdprofiel worden vastgelegd. Dit profiel is bij de component samengesteld uit weekdagen en
speciale dagen.


Door te klikken op Automatische continue opening activeert u het venster waarin u de
individuele tijden voor de continue opening van de deurcomponent (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) kunt vastleggen.

17.9.1 Continue opening configureren


Sleep met ingedrukte linker muisknop (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.) over de periode met de gewenste weekdagen of klik een bepaalde dag aan om

Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

deze te selecteren.

Afbeelding103: Periode continue opening bepalen

op de vooringestelde tijden van de continue opening is de deur vrij toegankelijk en
zijn er geen identificatiemedia nodig om toegang te krijgen.
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17.9.2 Tijdsduur van de continue opening bepalen


Klik op de gewenste dag en kies in het dropdown-menu (van – tot)  (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) de gewenste begin- en eindtijd van de continue
opening voor de betreffende dag.

17.9.3 Continue opening wissen


Klik op de ingevoerde weekdag die gewist moet worden.



Klik op Wissen  (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) om hem te
wissen.

17.10 Vrijgaveduur
De normale vrijgaveduur bedraagt 5 seconden, de verlengde duur 20 seconden. Dit is de
standaard instelling. De vrijgaveduur kan per component worden ingesteld van 2 tot 255
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seconden.
De verlengde vrijgave duur dient bij de persoon te worden aangevinkt (zie: Persoon bewerken).
De tijd kan direct bij de deur worden ingesteld (zie: Deur bewerken)

17.11 Automatische sluitprofielen
Hier worden alle centrale, automatische sluitprofielen beheerd. Elk centraal, automatisch sluitprofiel
kan worden toegewezen aan één of meer deuren. Er kunnen maximaal 30 centrale, automatische
sluitprofielen worden aangemaakt.
Deze garanderen dat deuren op een gedefinieerde tijd vergrendelen, ook als ze zijn ingesteld op
automatische vrije doorgang.
Klik op Sluitsysteem > Automatische sluitprofielen

178

Afbeelding 104: Sluitprofielen

Een wijziging van een centraal, automatisch sluitprofiel heeft effect op alle bijbehorende deuren!
Het wissen is enkel mogelijk, als het automatische sluitprofiel niet is toegewezen aan een deur.
Per dag (ma-vr, S1-S5) kunnen maximaal twee tijden worden aangegeven waarop een handmatig
gestarte vrije doorgang weer veilig moet worden afgesloten.
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Klik op Sluitprofiel aanmaken

Afbeelding 105: Sluitprofielen
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Afbeelding 106: Sluitprofielen

Selecteer nu een geschikte tijd voor uw automatische sluitprofiel, bijvoorbeeld 's avonds, om te
garanderen dat alle deuren die zijn toegewezen aan het sluitprofiel vanaf dit moment zijn
gesloten.
Een sluitprofiel is enkel actief, wanneer de handmatige vrije doorgang bij de deurgegevens
geselecteerd is en een component voor de deur werd gekozen.

17.12 Centraal automatisch sluitprofiel toewijzen
In het overzichtsvenster worden alle centrale, automatische sluitprofielen weergegeven. De
bijbehorende sluitingstijden worden als informatie vertoond. Bij ingebouwde componenten moet
de component worden gesynchroniseerd na een wisseling van het profiel.
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Afbeelding 107: centrale sluitprofielen

17.13 Privé automatisch sluitprofiel
Een privé automatisch sluitprofiel is enkel toegewezen aan deze deur. Bij ingebouwde
componenten moet de component worden gesynchroniseerd na een wijziging van het privé
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profiel.

Afbeelding 108: centrale sluitprofielen
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17.14

Speciale dag bepalen

Daarnaast heeft u ook nog de beschikking over 5 categorieën speciale dagen. Met speciale dagen
kunt u een uitzondering maken op gewone kalenderdagen. Voorbeeld: een bepaalde continue
opening is altijd geactiveerd op maandag, van 8.00 tot 17.00 uur. Hij mag echter niet op een
feestdag van toepassing zijn. Wanneer de datum van de feestdag als een speciale dag wordt
gedefinieerd, reageert de deurcomponent op de feestdag anders, afhankelijk van de gekozen
configuratie.


Klik op Instellingen bewerken (



Afbeelding 110: Speciale dagen toewijzen) in het veld Tijdinstellingen om de speciale
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dagen te configureren.

Afbeelding 109: Speciale dagen configureren



U kunt de omschrijving voor de speciale dag zelf kiezen. Vul in het betreffende veld de
gewenste naam in, zoals hier 'Kerstmis'  (



Afbeelding 109: Speciale dagen configureren).
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In totaal kunnen 50 dagen worden toegewezen  (

Afbeelding 109: Speciale dagen configureren), bv. een speciale dag met 50 datums of vijf speciale
dagen met elk 10 datums. Elke datum moet ingevoerd worden in het formaat DD.MM.JJJJ,
verschillende datums tegelijk moeten gescheiden worden met een "," (komma).
bij speciale dagen moet de begintijd (van) altijd voor de eindtijd (tot) liggen.

17.14.1

Speciale dagen activeren of deactiveren

Speciale dagen kunnen voor deurcomponenten en personen worden gebruikt. Ze vervullen
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hierbij telkens een andere functie.
Door het invoeren van een of meer datums bij een speciale dag
(

Afbeelding 109: Speciale dagen configureren) is deze instelling van de speciale dag actief.

Afbeelding 110: Speciale dagen toewijzen
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17.14.2

Effect van speciale dagen op deurcomponenten

In combinatie met Xesar-deurcomponenten kunnen speciale dagen continue openingen, die
volgens een bepaalde cyclus of tijdgestuurd zijn ingesteld, activeren. Ze kunnen ook, afhankelijk
van de configuratie, een continue opening activeren.
Speciale dagen hebben een hogere prioriteit dan auto matische of handmatige continue

openingen. Daarom wordt op een actieve speciale dag een andere continue opening door de
instelling van de speciale dag overschreven.

Voorbeeld A:
Bij de speciale dag 'Kerstmis' (

Afbeelding 110: Speciale dagen toewijzen) wordt wel een vinkje geplaatst.
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U kunt de begin- en eindtijd van de continue opening nu met het dropdown-menu vastleggen.
Voor de speciale dag 'Kerstmis' is hiermee voor de eerder ingestelde dagen: 24-26 december 2014
de automatische continue opening voor de zojuist vastgelegde periode actief.

Voorbeeld B:
Bij de speciale dag 'Kerstmis' (

Afbeelding 110: Speciale dagen toewijzen) wordt geen haakje geplaatst.
Hiermee is de continue opening voor de eerder ingestelde dagen: 24 - 26 december 2014 (zie
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Afbeelding 109: Speciale dagen configureren) automatisch gedeactiveerd omdat op de speciale
dag 'Kerstmis' geen automatische continue opening is vastgelegd en er dus geen hogere prioriteit
bestaan dan de 'gewone' instelling voor die dagen.
Vanaf 27 december 2014 is de standaard ingestelde automatische continue opening weer van
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kracht.
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18 Personen
Met het menupunt Personen kunt u personen en identificatiemedia beheren. U kunt een overzicht
krijgen van de personen en media die zich in uw sluitsysteem bevinden.
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Afbeelding 111: overzicht tabblad personen

Afbeelding 112: Personenlijst
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18.1 Filteren van de gegevens
Om de ingevoerde gegevens te filteren, beschikt u over diverse mogelijkheden. Selecteer het
volgende filter door op het betreffende veld te klikken. U kunt een filter met verschillende
selecties tegelijk toepassen.
Naar actualiseren
Geeft personen weer van wie een Xesar-identificatiemedium is afgelopen of dat na een aanpassing
bij het Xesar-codeerstation moet worden geactualiseerd.
Geen identificatiemedium
Geeft een overzicht van alle personen aan wie nog geen Xesar-identificatiemedium is verstrekt.
Vervangende sleutel
Geeft alle personen aan die tijdelijk een vervangende sleutel hebben ontvangen.
Lijsten weergeven
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Biedt u de mogelijkheid om een selectie te maken tussen actieve personen en gewiste personen.

Afbeelding 113: Personenlijst ongefilterd
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18.2 Persoon aanmaken
Het menupunt Personen > Persoon aanmaken biedt u de mogelijkheid om gemakkelijk
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personen in uw sluitsysteem aan te maken.

Afbeelding 114: Personen aanmaken

Elk persoon kan maar één keer in combinatie met alle drie de criteria in uw Xesarsluitsysteem voorkomen en moet daarom uniek zijn.

Om een persoon aan te maken, gaat u als volgt te werk:
18.2.1 Details


Voornaam en Achternaam  zijn verplichte velden
(achternaam is het criterium waarop de personenlijst wordt gesorteerd).



Kenmerk (hier kan een extra detail, bv. personeelsnummer
worden ingevuld).

18.2.2 Rechten
In het menu Instellingen bepaalt u of de betreffende persoon wel of niet mag beschikken over
de functie Handmatige continue opening.
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18.2.3 Handmatige continue opening
Selecteer door te klikken op het veld Aan/Uit of de betreffende persoon beschikt over de functie

Handmatige continue opening. Denk er aan dat deze functie ook voor de betreffende Xesardeurcomponent moet worden vrijgegeven (zie hoofdstuk:Handmatige continue opening)

18.2.4 Toegangen registreren
Selecteer door te klikken op het veld Aan/uit of toegangen (auditgegevens) van de betreffende
persoon moeten worden bewaard (neem hierbij de geldende nationale voorschriften voor de
bescherming van persoonsgegevens in acht).

18.2.5 Rechten laden (rechten van een andere persoon overnemen)
Met de functie Rechten van personen laden  kunt u bestaande toegangsrechten of tijdprofielen
van reeds bewaarde personen gebruiken.
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Rechten van personen laden
Selecteer in het dropdown-menu de persoon van wie u de rechten als uitgangspunt wilt kopiëren.
Rechten laden voor
Selecteer door het betreffende venster aan te klikken welke rechten moeten worden geladen:
Toegangsrechten en/of tijdprofielen.

Opslaan
Klik op het veld Opslaan om uw wijzigen over te nemen.
Rechten
Nadat u op Opslaan heeft geklikt, wordt het applicatievenster vanzelf verder geactiveerd. Ga te
werk als beschreven in het volgende hoofdstuk.
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18.3 Personen importeren uit CSV-bestand
Om het invoeren van bestaande persoonlijke gegevens te vereenvoudigen, kan een bestaand CSVbestand in de Xesar-software worden geïmporteerd.

de volgorde van de kolommen in het CSV-bestand kan naar eigen inzicht worden
gekozen.
Let er bij het aanmaken van het CSV-bestand op dat uitsluitend de volgende velden
kunnen worden geïmporteerd: voornaam, achternaam en extra informatie.
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Om een bestaand CSV-bestand te importeren, gaat u als volgt te werk:


selecteer in het menupunt Personen > Personen.



Klik op de knop Personen importeren (



Afbeelding 115: Personen importeren).

Afbeelding 115: Personen importeren
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deze functie is alleen beschikbaar wanneer in de software nog geen personen zijn
aangemaakt. Achteraf importeren is alleen mogelijk
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nadat alle bestaande persoonsgegevens zijn gewist!


Klik nu op Bestand selecteren  om uw CSV-bestand te importeren (



Afbeelding 116: Import Assistent).

Afbeelding 116: Import Assistent

Wanneer het selecteren en het laden zijn geslaagd, wordt een statusmelding  weergegeven.
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Door te klikken op Doorgaan komt u bij de formaatinstellingen van de Import Assistent
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(


Afbeelding 117: Import Assistent - Formaat).
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Afbeelding 117: Import Assistent - Formaat

In het kader van de importconfiguratie kan de eerste regel van het CSV-bestand desgewenst
worden overgeslagen.


Selecteer met het dropdown-menu de gewenste Scheidingstekens/lettertype om het
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formaat aan te passen. De te importeren personen worden nu voorvertoond (



Afbeelding 117: Import Assistent - Formaat).



Klik vervolgens op Doorgaan.

Afbeelding 118: Import Assistent - Weergave
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In de laatste stap van de Import Assistent worden alle te importeren personen opgenoemd.
U kunt hier complete persoonsgegevens wissen of afzonderlijke gegevens aanpassen.


Klik vervolgens op Importeren om het importeren van het CSV-bestand te voltooien. (



Afbeelding 118: Import Assistent - Weergave).

18.4

Rechten
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In het applicatievenster Rechten kunt u de rechten configureren.
Bij een kwantitatief tegoed verschijnt na het toewijzen van rechten (opslaan van de ingevoerde
gegevens) een venster met een melding. Wanneer u dit bevestigt met Rechten opslaan , wordt
een KeyCredit van het tegoed afgeschreven.

Afbeelding 119: Rechten opslaan

18.5 Rechten bewerken
In het venster

Rechten bewerken

kunnen toegangsrechten en het tijdprofiel van de

geselecteerde persoon worden beheerd.


Klik op Rechten . Het venster

Rechten bewerken gaat open.
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Afbeelding 120:Rechten bewerken

18.6 Noodsleutel-rechten
De Noodsleutel-rechten zijn vergelijkbaar met een hoofdsleutel. U kunt hiermee
op elk tijdstip en zonder enige beperking toegang krijgen tot uw bedrijfsklare,
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geïnitialiseerde Xesar-sluitsysteem. Een bijzonder kenmerk is, dat met Noodsleutelrechten ook deurcomponenten kunnen worden geopend die pas na het verstrekken
van het identificatiemedium in het systeem zijn ingevoerd, bv. een update van een
brandweersleutel in de sleutelbuis is daardoor niet meer noodzakelijk.
aan personen met Noodsleutel-rechten kunnen geen vervangende sleutels worden
verstrekt.

Bij het kopiëren van een gastsleutel kunt u tussen 3 opties kiezen:


de gegevens van bezoekers met een masterkey kunnen niet gekopieerd worden.



Wanneer een bezoeker met een masterkey toch wordt gekopieerd, wordt alles behalve de
rechten als masterkey overgenomen.



Wanneer een gast met masterkey wordt gekopieerd, moet dit apart worden ingesteld
zodat alles, inclusief de masterkey rechten, wordt overgenomen.

Noodsleutel-rechten toevoegen
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In het veld Rechten bewerken kunt u de Noodsleutel-rechten door te klikken op het veld Aan/uit
activeren of deactiveren (

Afbeelding 120:Rechten bewerken).

18.6.1 Toegangsrechten toevoegen
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Selecteer in het overzicht Beschikbare deuren en zones de gewenste elementen door
ze aan te klikken.



Wijs ze toe door te klikken op het veld >>  van de betreffende persoon.



Verwijder deuren en zones die zich in het overzicht  bevinden weer door ze te markeren
en vervolgens te klikken op het
veld << verwijderen.

toegangsrechten betreffen alle deuren afzonderlijk én complete zones. Deuren en
zones worden tegelijk weergegeven.

18.6.2 Tijdprofielen
Met de instelling Tijdprofielen kunt u de geselecteerde persoon een (tijdelijk) onbeperkt, dan wel
een beperkt tijdprofiel toewijzen. U legt de Continue toegang  of de persoonsgebonden

Periodieke toegang  als volgt vast (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
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Afbeelding 121: Tijdprofielen

18.6.3 Meerdere tijdprofielen per persoon
U heeft de mogelijkheid, meerdere tijdprofielen toe te wijzen aan een persoon.
U kunt bijvoorbeeld bij de rechten van één persoon een bepaald tijdprofiel toewijzen aan de
hoofdingang van uw gebouw, maar aan de toegang tot een kantoor tegelijk een ander tijdprofiel
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toewijzen.

Afbeelding 122: Tijdprofielen

18.6.4 Continue toegang (persoon)


Klik in het applicatievenster op Tijdprofielen - Continue toegang om deze persoon voor
onbeperkte tijd toegang te geven.
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18.6.5 Periodieke toegang (persoon)


Klik in het applicatievenster op Tijdprofielen - Periodieke toegang om deze persoon
tijdens een beperkte periode toegang te geven.

18.6.6 Speciale dagen
Behalve de Continue toegang en de Periodieke toegang  kunt u ook nog met de functie
Speciale dagen een persoon toegang geven tot uw Xesar-sluitsysteem of hem de toegang juist
weigeren.
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Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk:Speciale dag bepalen.

Afbeelding 123: Speciale dagen toewijzen

18.6.7 Effect van speciale dagen op periodieke toegangsrechten
In combinatie met Periodieke rechten kunnen speciale dagen de toegang deactiveren of,
afhankelijk van de configuratie  van de speciale dag, tijdelijke Toegangsrechten mogelijk maken.
Speciale dagen hebben een hogere prioriteit dan cyclische toegangsrechten, daarom
worden cyclische toegangsrechten op actieve speciale dagen overschreven met de instelling
van de speciale dag.
Een speciale dag is actief zodra de vastgelegde datum(s) is (zijn)
bewaard.
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18.7 Persoon bewerken
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Klik op een willekeurige persoon in het menupunt Personen om in het menu Persoon bewerken

te komen (
Afbeelding 124: Persoon bewerken).
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Afbeelding 124: Persoon bewerken

In de velden: Details, Instellingen en Identificatiemedia kunt u verschillende instellingen en
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wijzigingen uitvoeren.

200

18.8 Details


Voornaam en Achternaam zijn verplichte velden
(de achternaam wordt ook gebruikt als criterium om de personenlijst te sorteren).



Kenmerk (hier kan extra informatie, bv. het personeelsnummer worden ingevuld).

18.9 Instellingen
18.9.1 Vervaldatum
In het veld Instellingen kan een vervaldatum aan de rechten van een persoon worden gegeven.
Na het verstrijken van deze datum kan de betreffende persoon geen deuren meer bedienen met
het identificatiemedium.

18.9.2 Handmatige continue opening
Definieer door te klikken in het betreffende veld of de persoon het recht moet hebben om de
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functie Handmatige continue opening te gebruiken. (Zie hoofdstuk:Handmatige continue

opening)

18.9.3 Passages per persoon
Definieer of Passages per persoon moeten worden geregistreerd.
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19 Identificatiemedia beheren
Aan elke persoon van uw systeem kan met behulp van de software een identificatiemedium
worden toegewezen. Wanneer deze persoon het identificatiemedium vergeet, kan tijdelijk een
vervangende sleutel worden verstrekt. Wanneer een persoon het identificatiemedium verliest, kan
het via de software worden geblokkeerd en wordt een nieuw identificatiemedium verstrekt.

19.1 Identificatiemedium aan een persoon toevoegen
Nadat de rechten voor een persoon zijn aangemaakt en bewaard, zijn de gegevens om een
identificatiemedium aan te maken beschikbaar.
Om een identificatiemedium voor een persoon aan te maken, gaat u als volgt te werk:


Plaats een leeg identificatiemedium op het Xesar-codeerstation .



De melding Het toegangsmedium is aan niemand toegekend verschijnt.
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Klik op Sleutel toekennen .

Afbeelding 125: Rechten schrijven, nieuw toegangsmedium
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In de statusbalk wordt weergegeven dat het toekennen van de sleutel is geslaagd  (

Afbeelding 126: Toegangsmedium met succes

beschreven

). Het Xesar-identificatiemedium is nu klaar

voor gebruik.
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Afbeelding 126: Toegangsmedium met succes beschreven

denk er aan dat u bij het wijzigen van rechten met uw bevestiging door te klikken
op Rechten opslaan een KeyCredit van uw tegoed laat afschrijven (uitgezonderd
KeyCredit Unlimited).

19.2 Identificatiemedium intrekken
Het intrekken van een Xesar-identificatiemedium betekent dat dit wordt gewist en daarna geen
rechten meer heeft bij de Xesar-deurcomponenten waarbij het eerder bevoegd was. Een
identificatiemedium kan vanuit elk programmavenster worden ingetrokken (pop-up).
Vervangende sleutels behoren ook tot de Xesar-identificatiemedia en kunnen eveneens worden
ingetrokken.
Ga als volgt te werk:


Selecteer het menupunt Personen



Dubbelklik op de persoon van wie een Xesar-identificatiemedium moet worden
ingetrokken.
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Leg het Xesar-identificatiemedium op het codeerstation. Selecteer Identificatiemedium

intrekken  (


Afbeelding 127: Toegangsmedium intrekken).



Na het intrekken van het identificatiemedium kan dit uitsluitend opnieuw worden gebruikt
in hetzelfde Xesar-systeem. Het wordt als een Nieuw identificatiemedium weergegeven
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zodra u het opnieuw op het Xesar-codeerstation legt.

Afbeelding 127: Toegangsmedium intrekken

wanneer een identificatiemedium dat gewist moet worden 'aanwezig' is (niet
verloren), wordt het wissen via de functie Identificatiemedium intrekken
aanbevolen omdat dit medium dan meteen ongeldig is en er geen vermelding in
de blacklist wordt aangelegd.

19.3 Persoon blokkeren
Wanneer een identificatiemedium niet meer tastbaar is, kan het uit het Xesar-sluitsysteem worden
verwijderd door de persoon, aan wie dit identificatiemedium is toegewezen, te blokkeren. Door
het blokkeren worden alle identificatiemedia van de betreffende persoon ingetrokken en op de
blacklist vermeld. De blacklist is een automatisch aangelegd overzicht van alle geblokkeerde
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identificatiemedia. Hij wordt bij het synchroniseren met de Xesar-deurcomponenten automatisch
doorgegeven.
Wanneer een geblokkeerd identificatiemedium bij een actief codeerstation of een geactualiseerde
Xesar-deurcomponent wordt gehouden, wordt dit identificatiemedium automatisch gewist (uit het
systeem én de blacklist) en wordt de toegang tot uw sluitsysteem geweigerd.
Bij een poging om een deurcomponent met een geactualiseerde blacklist te openen met een
geblokkeerd identificatiemedium, wordt deze sleutel eveneens gedeactiveerd via de DeleteKeyfunctie.
Het blokkeren van identificatiemedia wordt pas volledig in uw Xesar-sluitsysteem
overgenomen wanneer u de betreffende Xesar-deurcomponenten met uw eveneens
geactualiseerde Xesar-tablet heeft gesynchroniseerd.
Wanneer het Softwareplus-pakket actief is, kan de actuele blacklist ook via de
sleutels worden doorgegeven aan de deurcomponenten
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Om een Persoon (en dus het identificatiemedium) te blokkeren, gaat u als volgt te werk:


Roep de Personenlijst op.



Selecteer de Persoon van wie een Xesar-identificatiemedium moet worden geblokkeerd.



Klik bij de icoon van de geselecteerde Persoon op het symbool Persoon blokkeren .



Bevestig de veiligheidsvraag met Blokkeren .

Afbeelding 128: Xesar-identificatiemedium blokkeren
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19.4 Persoon wissen
Het wissen van een persoon vergt een aantal handelingen.
Lees de volgende informatie daarom uiterst aandachtig.


Logboekvermeldingen van deze gewiste persoon blijven in het sluitsysteem van uw Xesar-

Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

software in anonieme vorm beschikbaar voor inzage.

Afbeelding 129: Personenlijst gefilterd



Om een persoon te wissen moet het identificatiemedium eerst in de software worden
gewist. Door het wissen van de persoon wordt ook het identificatiemedium van deze
persoon voorbereid voor het wissen.



Het identificatiemedium moet echter na het wissen van de persoon op het Xesarcodeerstation worden geactualiseerd om het wissen van het identificatiemedium van de
betreffende persoon te voltooien.



Het is daarna niet meer mogelijk om met dit gewiste identificatiemedium toegang te
krijgen.



Dit gewiste identificatiemedium wordt nu weer beschouwd als een nieuw
identificatiemedium. Om veiligheidsredenen kan het echter alleen nog maar voor hetzelfde
Xesar-sluitsysteem worden gebruikt.



Wanneer een onbevoegd identificatiemedium bij een deurcomponent van uw sluitsysteem
wordt gehouden, wordt dit identificatiemedium met een akoestisch en optisch signaal
geweigerd, zie hoofdstuk:Signalen van de gebeurtenissen door Xesar-

deurcomponenten.
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Wanneer een persoon wordt gewist, blijft deze desondanks in het systeem bewaard
om de logboekvermeldingen ook in de toekomst volledig te kunnen weergeven.
trek een identificatiemedium in of blokkeer de toegang. Wanneer u een Xesaridentificatiemedium blokkeert, worden alle gegevens op het betreffende medium bij
de update op het Xesar-codeerstation gewist. De persoonsgebonden vermeldingen
blijven dan in de database opgeslagen.
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Om een persoon te wissen, gaat u als volgt te werk:


selecteer Personen > Personen.



Vink het hokje aan van de Perso(o)n(en) die u wilt wissen.



Klik op Persoon wissen.



Bevestig de veiligheidsvraag met Persoon wissen.

Afbeelding 130: Persoon wissen

Wanneer u meer dan een persoon wilt markeren en wissen, geldt de bevestiging

Persoon wissen voor alle geselecteerde personen.
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19.5 Identificatiemedium actualiseren
Na het wijzigen van de rechten moeten identificatiemedia eventueel worden geactualiseerd. Op de
Startpagina van uw Xesar-software verschijnt in het overzicht van de identificatiemedia  een
specifieke melding.

Afbeelding 131: Startpagina met het overzicht van identificatiemedia

Klik op Te actualiseren .
U krijgt de gefilterde personenlijst van de identificatiemedia waarvan de toegangsrechten zijn
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gewijzigd en die nu geactualiseerd moeten worden.
Een identificatiemedium wordt automatisch geactualiseerd wanneer het op het Xesarcodeerstation wordt gehouden (ongeacht in welk menu u zich bevindt). In de software hoeft niets
gedaan te worden.
U kunt het overzicht op elk gewenst moment oproepen. Hiervoor selecteert u in het
applicatievenster Personen het gewenste filter.

Afbeelding 132: Personenoverzicht voor Xesar-identificatiemedia te actualiseren

Gewijzigde toegangsrechten worden pas volledig van kracht wanneer het
identificatiemedium is geactualiseerd.
het actualiseren of synchroniseren is ook mogelijk wanneer de beheerder is
afgemeld bij het systeem en er zich geen Admin-kaart in het Xesar-codeerstation
bevindt.
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19.6 Vervangende sleutel toekennen
U kunt personen een vervangende sleutel verstrekken wanneer ze hun eigen identificatiemedium
niet mee hebben, bv. omdat het identificatiemedium thuis is vergeten.

Ga als volgt te werk om een vervangende sleutel te verstrekken:


Klik met de linkermuistoets op Personen.



Selecteer de betreffende persoon.



Klik op Vervangende sleutel toekennen .



Bewaar uw wijzigingen.
in de Instellingen kunt u de geldigheid van vervangende sleutels vastleggen (24
uur is vooringesteld, de max. geldigheid bedraagt 72 uur).
een verlenging van de geldigheid door het actualiseren van de vervangende sleutel
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op het Xesar-codeerstation is niet mogelijk.

Afbeelding 133: Vervangende sleutel toekennen

Afbeelding 134: Vervangende sleutel toekennen
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20 Over Xesar
In het menupunt Over Xesar vindt u de informatie over de geïnstalleerde softwareversie.
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Afbeelding 135: Xesar-softwareversie
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21 Database weer herstellen
Wanneer u deze functie heeft geactiveerd, maakt uw Xesar-software telkens bij het afsluiten van
de software een backup op een door u bepaalde plaats.
Denk er aan dat uw Xesar-software dezelfde softwareversie moet hebben als
waarmee uw backup gemaakt is!
Wanneer het bv. door een beschadiging van uw harde schijf nodig is om een van uw Xesarbackups weer te herstellen, gaat u als volgt te werk:


installeer uw Xesar-software opnieuw (zie Installatie van de Xesar-software).



Steek de Admin-kaart die bij het sluitsysteem van uw backup hoort in het Xesarcodeerstation.



Geef het pad aan naar de plaats waar uw DB-backup is bewaard.



Klik op Verder en volg de aanwijzingen op totdat uw Xesar-sluitsysteem volledig is
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hersteld.

Afbeelding DB-backup

U kunt op elk gewenst moment de actuele database handmatig opslaan, door op het dashboard
linksonder op het symbool voor opslaan (=floppy disk) te klikken:

afbeelding 136: back-up maken
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22 Admin-kaart vervangen
Zorg bij verlies of defect van de Admin-kaart onmiddellijk voor vervanging. Na ontvangst van de
nieuwe Admin-kaart moet u deze initialiseren. Ga hiervoor als volgt te werk.
Raadpleeg hiervoor ook het hoofdstuk: (Tegoedsystemen)


Steek uw nieuwe Admin-kaart in het Xesar-codeerstation.



Start uw Xesar-software op.



Vul in het applicatievenster Xesar | Configuratie de gegevens van uw systeem in.



Nadat u op Verder heeft geklikt, gaat de melding om het vervangen van de Admin-kaart
te bevestigen open. Controleer de ingevoerde codes en bevestig dat ze juist zijn met

Verder.
bij het vervangen van de Admin-kaart ontvangt u nieuwe toegangsgegevens van de
Xesar-software. Print ze uit, controleer de print-out en bevestig dan pas met

Voltooien. Bewaar de toegangsgegevens Xesar | Configuratie zorgvuldig op een
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veilige plaats!
Om de Admin-kaart te kunnen vervangen, moet tenminste een keer een tegoed zijn
opgeladen.



De gegevens van het systeem van de oude Admin-kaart zijn nu niet meer geldig.



Hierna gaat het applicatievenster open om aan te melden bij de Xesar-software.



Uw nieuwe Admin-kaart is nu klaar voor gebruik.
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23 Software deïnstalleren
Zet alle Xesar-deurcomponenten voor het deïnstalleren van de Xesar-software in de oplevermodus
(uitlevermodus).
Denk er aan dat bij het deïnstalleren van de software alle specifieke gegevens van
het systeem worden gewist.
Deurcomponenten die op dit moment nog niet zijn verwijderd uit het sluitsysteem,
worden hierdoor onherroepelijk onbruikbaar.
Xesar-identificatiemedia die zich in een systeem bevinden, zijn er onlosmakelijk aan toegewezen
en kunnen na het terugzetten niet voor een ander Xesar-sluitsysteem worden gebrukíkt.
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Volgorde bij het deïnstalleren


Xesar-deurcomponent deïnstalleren (Xesar-deurcomponent demonteren).



Xesar-identificatiemedia wissen.



Software deïnstalleren.

Om de software te deïnstalleren, gaat u als volgt te werk.
Windows-toets Start > Systeembesturing > Programma's en functies.
Selecteer het programma Xesar in het getoonde overzicht en klik op Verwijderen.

Afbeelding 137: Let op
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Afbeelding 138: Deïnstalleren van Xesar

De software wordt nu op de juiste manier gedeïnstalleerd. Wanneer dit is voltooid, bevestigt u
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met Volgende, en vervolgens met Voltooien.
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24 Softwareupdate
het wordt aanbevolen, vóór elke software-update een back-up te maken van de database en deze
extern te bewaren (bv. op een USB-stick of externe harde schijf). U kunt het pad van deze back-up
van de database aangeven of wijzigen door dit aan te passen in de configuratie-instellingen (=>

Configuratie-instellingen). Indien een herinstallatie nodig is, deïnstalleert u de software (=>
Software deïnstalleren) en selecteert u bij de hernieuwde eerste configuratie het netwerkpad
(=>Database weer herstellen).

24.1 Handleiding voor het updaten van Xesar 2.1 naar Xesar 2.2.
24.1.1 Technische achtergrond
De Xesar 2.2 software is een compleet nieuwe installatie naast de bestaande Xesar-installatie (1.1,
2.0, 2.1). Wanneer een reeds 'gebruikte' Admin-kaart bij het opstarten van X2.2 is ingevoerd, zal
het systeem naar de database vragen.
Hierbij moet de originele DB van de vorige Xesar-installatie worden aangegeven, niet de back-up!
Xesar-systeemhandboek 1.0 voor de versie 2.2 | 03/2017 | Drukfouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Deze database wordt daarna geactualiseerd en in de X2.2 software geregistreerd. Vervolgens is
deze beschikbaar zodra de bijbehorende Admin-kaart wordt ingevoerd.
De vroegere database aessdb.h2.db wordt tijdens de importprocedure gewijzigd en hernoemd.
Hierna is deze niet meer bruikbaar.

24.1.2 Handelwijze bij een database (via het opnieuw importeren van de DB-back-up)
We gaan hierbij uit van een beheerd systeem. In dit systeem mogen geen onderhoudstaken

meer open zijn. De bijbehorende tablet moet 'leeg' zijn.

Voorbereiding:
 Tablet met bestaande software synchroniseren.


Alle onderhoudstaken uitvoeren.



Tablet opnieuw met de software synchroniseren.



Software afsluiten



Reboot computer



Xesar 2.2 software installeren.



Bij het eerste opstarten van X2.2 moet de Admin-kaart voor het systeem ingevoerd zijn.
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Als het programma hierom vraagt, geeft u aan waar het bestand van de database is
opgeslagen.
C:\ProgramData\Xesar 2.1\aessdb.h2.db aangeven.



Voer nu het importeren uit.



Nu pas sluit u de tablet aan en synchroniseert u deze (zodat de Xesar-app op de meest
actuele stand is, zie ook onder: tablet updaten van 2.1 naar 2.2).



Nu brengt u (net als voorheen) de firmware in de componenten in het systeem op de
laatste stand. Bovendien kunt u eventuele componenten in de oplevermodus (bv.
vervangende componenten op voorraad) ook updaten naar de nieuwste firmware.



Tenslotte kan de vorige versie van de software (versie 1.1, 2.0 of 2.1) gedeïnstalleerd
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worden.
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25 Synchroniseren van Xesar-software met
deurcomponenten
De Xesar-tablet is voor het overdragen van informatie tussen de software en deurcomponenten
nodig om bv. nieuwe deurcomponenten in een Xesar-systeem in te voeren, de batterijstatus, de
logboekgegevens op te roepen of firmware-updates uit te voeren.
Om uw Xesar-deurcomponenten te kunnen actualiseren, moet u eerst de actueelste gegevens (bv.
blacklist, firmware-update, nieuwe sleutelgegevens...) van uw Xesar-software overdragen naar de
Xesar-tablet. De onderhoudstaken worden door het synchroniseren met uw software automatisch
op de tablet overgenomen.
De deurcomponenten kunnen vervolgens worden geïnitialiseerd of gesynchroniseerd.
Na het synchroniseren met de deurcomponenten moet de tablet weer met de software worden
terug gesynchroniseerd om deze van de nieuwste
informatie (passages, batterijstatus...) vanuie de deurcomponenten te
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voorzien.

Afbeelding 139: Xesar-tablet
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25.1 Opstarten van de applicatie

(tablet)

Start de Xesar-applicatie op door te tikken op de Xesar-icoon. (Afbeelding 140: Xesar-tablet Startscherm). Wanneer geen Xesar-icoon op het startscherm zichtbaar is, gaat u naar het
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menupunt APPS van uw tablet en tikt u het Xesar-icoon daar aan om de app te starten.

Afbeelding 140: Xesar-tablet - Startscherm
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25.1.1 Synchroniseren Xesar-software met de Xesar-tablet
Voer het synchroniseren als volgt uit<:


Sluit de Xesar-tablet aan op de pc waarop de Xesar-software is geïnstalleerd. Gebruik
hiervoor de meegeleverde USB-kabel.



Klik in uw Xesar-software op Xesar-tablet synchroniseren.



Op de tablet worden alle uitstaande onderhoudstaken weergegeven.
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Afbeelding 141: Synchroniseren Xesar-software

Nadat het synchroniseren is geslaagd, verschijnt een pop-up bericht in de software. Wanneer u op
dit moment de Xesar-applicatie heeft geopend, verschijnt hier ook een venster met een melding.

Afbeelding 142: Xesar-tablet met succes gesynchroniseerd
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Afbeelding 143: Xesar-tablet - Onderhoudstaken, deurgegevens geactualiseerd

25.2 Alle taken
In het menupunt Alle taken worden behalve de veiligheidsrelevante onderhoudstaken van
deurcomponenten ook opdrachten genoemd waarbij alleen gewone informatie, bv. de
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batterijstatus of het persoonsgebonden protocol, wordt gesynchroniseerd.

Afbeelding 144: Xesar-tablet - Alle taken

25.3 Onderhoudstaken
Als onderhoudstaken worden werkzaamheden beschouwd die te maken hebben met
veiligheidsrelevante gegevens, bv. initialiseringsgegevens van een Xesar-deurcomponent, updates
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van de blacklist, configuratiewijzigingen, aanpassingen van speciale dagen, veranderingen van de
automatische continue opening ...
Onderhoudstaken moeten onmiddellijk worden uitgevoerd om uw Xesar-sluitsysteem actueel te
houden.
Daarom kunnen ze afzonderlijk worden opgesomd.
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Klik op Onderhoudstaken.

Afbeelding 145: Xesar-tablet - uitstaande onderhoudstaken

Op de tablet wordt aangegeven dat er zich kritische gegevens van het systeem
(initialiseringsgegevens) op het apparaat bevinden. Let er op dat uw tablet op dit
moment niet mag worden verloren.
Om onderhoudstaken naar uw Xesar-tablet over te dragen, gaat u te werk als in
hoofdstuk:Synchroniseren

Xesar-software

.

Vervolgens kunt u voor alle opdrachten en onderhoudstaken te werk gaan volgens het
onderstaande schema.


Klik op Onderhoudstaken of Alle taken.
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Afbeelding 146: Xesar-tablet - Xesar-deurcomponent selecteren



Selecteer op de tablet de betreffende Deurcomponent uit het overzicht van de
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onderhoudstaken en de gewenste opdracht uit.

Afbeelding 147: Xesar-tablet - Xesar-deurcomponent initialiseren



Ga nu naar de geselecteerde Deurcomponent.



Open de EVVA-afdekking op de deurcomponent. Hiervoor drukt u het EVVA logo links bij
de letter E voorzichtig met uw vinger naar binnen en trekt u de afdekking daarna rechts
bij de letter A naar buiten.



Sluit de tablet met de 3pins aansluitstekker aan op de deurcomponent.



Klik in de Xesar-applicatie op Uitvoeren.



U wordt gevraagd de database-pincode in te voeren.
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Voer de 4-cijferige code in.

bij de onderhoudstaken initialiseren en Knop vervangen is om
veiligheidsredenen het invoeren van een database-pincode nodig. De databasepincode is de code die u heeft vastgelegd in de Xesar-software in de

Instellingen > Veiligheidsinstellingen.

Afbeelding 148: Xesar-tablet - DataBase-pincode invoeren
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Als het uitvoeren van de taak is geslaagd, wordt dit bevestigd

Afbeelding 149: Xesar-tablet - Initialiseren geslaagd



Trek na het afsluiten van de werkzaamheden voorzichtig het aansluitsnoer uit uw Xesardeurcomponent en doe het EVVA-logo van de aansluiting weer terug.



Ga vervolgens naar de volgende genoemde deurcomponent in het overzicht en herhaal de
procedure net zolang tot er zich geen andere taken meer bevinden in de
Onderhoudstaken of Alle taken.



Synchroniseer hierna uw tablet terug met uw software zoals beschreven in
hoofdstuk:Synchroniseren Xesar-software .
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25.4 Onderhoudsgroepen
Onderhoudsgroepen helpen om onderhoudstaken zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Hierbij kunt
u deuren of zones samenvoegen tot groepen en verdelen over meerdere tablets.
Klik in het menu op Sluitsysteem > Onderhoudsgroepen om onderhoudsgroepen aan te maken.
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Afbeelding 150: Onderhoudsgroepen

Vervolgens selecteert u de deuren en zones, die u wilt samenvoegen tot een onderhoudsgroep.
Daarna klikt u op Opslaan:

Afbeelding 151: Onderhoudsgroepen
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Synchroniseer vervolgens uw tablet met de Xesar-software.

Afbeelding 152: Onderhoudsgroepen tablet

Wanneer u meerdere tablets binnen uw Xesar-systeem gebruikt, kunt u de betreffende tablets
toewijzen aan een onderhoudsgroep. U kunt echter ook alle onderhoudstaken aan één tablet
doorgeven (gehele systeem). Bij gebruik van meerdere tablets bestaan er bij de onderhoudstaken
geen duplicaten (meerdere onderhoudsgroepen voor één component zijn niet toegestaan).
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Synchroniseer na het uitvoeren van de onderhoudstaak uw tablet.

25.5 Toegangsmedium blokkeren uitvoeren bij de deurcomponent
Wanneer u al een identificatiemedium in uw software heeft geblokkeerd (hoofdstuk: Persoon
blokkeren), moeten daarna alle Xesar-deurcomponenten waarbij deze persoon toegangsrechten
had, worden gesynchroniseerd om de wijzigingen ook in de betreffende deurcomponenten over te
nemen.
Ga hierbij te werk als beschreven inFehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.Onderhoudstaken.
Na het synchroniseren met uw Xesar-software ontvangt u in de Xesar-applicatie van uw Xesartablet in de onderhoudstaken het bericht dat er Geen opdra chten aanwezig zijn.
In Alle taken vindt u het overzicht van alle deuren, zodat u onafhankelijk van de onderhoudstaken
die in de Xesar-software zijn gesynchroniseerd individuele opdrachten (bv. batterijstatus) kunt
uitvoeren.

225

Afbeelding 153: Xesar-tablet - Alle taken

25.6 Batterijstatus controleren met de Xesar-tablet
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U kunt de actuele batterijstatus van uw deurcomponent (Xesar-deurkruk, -beslag, -cilinder) op elk
gewenst moment oproepen met uw Xesar-tablet.


Verbind uw tablet hiervoor met de betreffende deurcomponent.



Tik in de geopende Xesar-applicatie rechtsboven op de drie puntjes die boven elkaar
staan.



Vervolgens tikt u Batterijst atus tonen aan.

Afbeelding 154: Xesar-tablet - Batterijstatus tonen
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Wanneer de batterijstatus in orde is, verschijnt de bijbehorende OK-melding.

Afbeelding 155: Xesar-tablet - Batterijstatus tonen

Wanneer de batterij leeg is, verschijnt de melding Batterijstatus: leeg. Vervang de batterijen
onmiddellijk. Hoe u dit precies doet, vindt u in de beschrijving van de betreffende Xesar-
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deurcomponent.

Afbeelding 156: Batterijstatus: leeg

de melding dat de batterij leeg is, volgt ca. 1.000 activeringen of 4 weken voordat
de batterij leeg is. Dit gebeurt akoestisch en optisch door vier keer knipperen van
het gele lampje.
Vervangen van batterijen:
batterijen moeten zonder uitzondering worden vervangen door de door EVVA
voorgeschreven batterijen. Het plaatsen van een oplaadbare batterij (accu) is in
geen enkel geval toegestaan. Accu's hebben een typerend andere ontladingscurve
dan batterijen en ze zorgen dat de batterijstatusmelding 'Batterij wordt leeg' sneller
verschijnt.
bij het vervangen van de batterijen kunnen door de stroomonderbreking de datum
en tijd verloren gaan als de volgende tijdsduur wordt overschreden:
-

Xesar-beslag > 1 minuut

-

Xesar-cilinder > 1 minuut

-

Xesar-deurkruk > 1 minuut

U kunt testen of de tijd verloren is door te proberen om na het vervangen van de
batterijen de deurcomponent te bedienen met een bevoegd identificatiemedium.
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Wanneer de tijd verloren is, kan een normaal identificatiemedium de deur niet meer
openen. De tijd moet dan worden ingesteld met de Xesar-tablet. Test de functie
voordat u de deur sluit! Een identificatiemedium met Noodsleutel-rechten kan de
deurcomponent ook openen als de tijd verloren is.

25.7 Deur automatisch herkennen
Om onderhoudstaken en updates snel en gemakkelijk te kunnen uitvoeren, kunt u op de tablet
met de functie Deur herkennen de actuele deurcomponent oproepen.
Hiervoor verbindt u uw tablet met de deurcomponent en klikt u op Deur herkennen. Vervolgens
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wordt u, zoals gebruikelijk, alle gegevens en taken van dit component getoond.

Afbeelding 157: Deur herkennen

25.8 Firmware-update
Wanneer een firmware-update beschikbaar is (bijvoorbeeld van Xesar 1.1 naar Xesar 2.1), dan
wordt dit weergegeven op de Xesar-tablet.


Verbind uw tablet hiervoor met de betreffende deurcomponent.



Tik in de geopende Xesar-applicatie rechtsboven op de drie puntjes die boven elkaar
staan.



Controleer wel eerst de batterijstatus van de betreffende deurcomponent!



Vervolgens klikt u 'Firmware actualiseren' aan.
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Afbeelding158: Xesar-tablet - Status tonen

U kunt de voortgang van de update volgen op de Xesar-tablet. Het kan een paar minuten duren
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voordat dit is afgerond.

Afbeelding159: Xesar-Tablet – Firmware updaten

Trek de aansluitkabel tijdens het updaten niet uit de aansluiting, anders kan de
deurcomponent onbruikbaar worden!
Na het voltooien van de firmware-update wordt gemeld of de update is geslaagd.

Afbeelding 160: Xesar-Tablet – Firmware updaten

Mocht het updaten mislukt zijn, dan probeert u eerst deze nog een keer uit te
voeren. Controleer hiervoor het aansluitkabel en de batterijstatus van de
deurcomponent.
Wanneer de deurcomponent ook dan een foutmelding geeft, kunt u deze indien
nodig demonteren (zie hoofdstuk Demonteren forceren)
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25.9 Extra onderhoudswerkzaamheden
Voer na regelmatige tussenpozen een servicebeurt uit bij de Xesardeurcomponenten en synchroniseer hierbij de informatie voor de Xesar-software.
In het kader van het voortdurende onderhoud moeten de volgende taken direct bij de
deurcomponent worden uitgevoerd:

25.10 Foutmeldingen Xesar-tablet
Er kunnen bv. op basis van een verkeerde behandeling diverse foutmeldingen ontstaan. Hier vindt
u een overzicht en een paar tips om deze fouten te voorkomen:
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Fout

Gebeurtenis

XTDE01

Verkeerd type component

XTDE02

USB niet aangesloten

XTDE03

Geen reactie

XTDE04

Verkeerde deur

XTDE05

Component heeft geen batterij

XTDE09

Component meldt zich niet

XTDE10

Niet compatibele versie

XTDE11

USB-communicatiefout

XTDE12

Onbekende fout

XTDE13

Handeling mislukt

XTDE14

Handeling mislukt

XTDE15

Xesar-tablet niet gesynchroniseerd

XTDE16

Batterij status weergeven mislukt.
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Tips


Controleer dat de tablet is aangesloten op de juiste deurcomponent en herhaal het
synchroniseren



Synchroniseer de Xesar-tablet en de deurcomponent



Controleer de USB-aansluitkabel van uw Xesar-tablet



Verwijder in dit geval de aansluitkabel, sluit het daarna opnieuw aan en probeer te
synchroniseren



Controleer de batterijstatus van de deurcomponent. Plaats indien nodig de bijbehorende
batterijen en let goed op de juiste polariteit.
Voer een firmware-update uit met de Xesar-tablet
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25.11 Xesar virtueel netwerk (XVN)
Het virtuele netwerk van Xesar maakt gebruik van de bestaande sleutels om
informatie tussen de software en de deuren uit te wisselen en het systeem altijd up-to-date te
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houden.

Afbeelding161 : Systeemoverzicht | Virtueel netwerk

Op een centraal codeerstation1 worden de sleutels geactualiseerd met nieuwe informatie (blacklist)
Op de route door het gebouw wordt dit vervolgens aan de deuren doorgegeven. Daarbij werken
de sleutels de status van de deuren bij en verzamelen informatie van de deuren (batterijstatus,
passages, gewiste gegevens of passages met geblokkeerde sleutels). Deze informatie wordt
afgegeven aan het codeerstation, beoordeeld en in de software wordt de veiligheidsstatus
geactualiseerd.
Er kunnen max. 123 updater-wandlezers in een systeem worden opgenomen.
______________________________
1

Vanaf najaar 2015 ook met behulp van wandlezers mogelijk.
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25.11.1

Softwareplus-pakket van het virtuele netwerk

Om het virtuele netwerk te kunnen gebruiken, is het Software plus-pakket nodig.
De Softwareplus-kaart is verkrijgbaar bij de EVVA-vakhandel. De code op de achterzijde van de
kaart kunt u net als bij de KeyCredits inwisselen.

Afbeelding162 : Softwareplus-pakket

Voer de code in op de beginpagina in de Xesar-software onder het menupunt

Extra pakketten > Softwareplus-pakket opladen om het virtuele netwerk voor de duur van 3 jaar
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vrij te geven. Daarnaast ontvangt u na het activeren van het virtuele netwerk gratis 15 KeyCredits.

Afbeelding 163: Softwareplus-pakket | Extra pakket opladen
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25.11.2

Overdracht van protocollen via de sleutels

Bij elke tweede identificatie, bijvoorbeeld bij het openen van een deurcomponent met een sleutel,
worden de laatste protocollen (openingen, weigeringen, batterij zwak, e.d.) van de deurcomponent
doorgegeven aan de betreffende sleutel.
Wanneer de sleutel bij het codeerstation wordt gehouden, dan worden de gebeurtenissen
doorgegeven aan de Xesar-software en de sleutel weer bijgewerkt.
Voor deze procedure hoeft u niet in de Xesar-software in te loggen. Het opgestarte
programma is op zich voldoende.

25.11.3

Overdracht van blacklistgegevens via sleutels

Op de blacklist zijn de gegevens opgeslagen van de sleutels die in de software zijn geblokkeerd.
Deze gegevens van de blacklist worden via het codeerstation opgeslagen op alle sleutels, die de
informatie overdragen aan alle gepasseerde deurcomponenten.
Op een sleutel kunnen max. 10 vermeldingen op de blacklist worden bewaard. Zodra de sleutels
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weer bij het codeerstation worden gehouden, herkent de software aan welke deurcomponenten
de blacklist al door de betreffende sleutel is overgedragen en maakt de bijbehorende status
zichtbaar op het dashboard van de Xesar-software.
Wanneer meer dan 10 sleutels tegelijk worden verloren/gestolen, is het aan te bevelen de blacklist
door te geven via de Xesar-tablet.
Een in de software geblokkeerde sleutel kan ongeldig of gewist worden wanneer:


de vervaldatum is verstreken,



de geldigheidsduur is overschreden



de sleutel bij het codeerstation is gehouden, of



geprobeerd is om met de betreffende sleutel een deur te openen die al beschikt over de
actuele blacklist.
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25.11.4

Overdracht van de informatie 'Poging tot opening door een geblokkeerde

sleutel'
Zolang een in de software geblokkeerde sleutel nog geldig is, kunnen hiermee de betreffende
deurcomponenten nog geopend worden. Deze gevoelige informatie wordt door andere sleutels in
het systeem verzameld en via het codeerstation doorgegeven aan de Xesar-software.
Op het dashboard wordt de betreffende waarschuwing  gegeven wanneer met een reeds
geblokkeerde sleutel deuren zijn geopend.
Deze waarschuwing verdwijnt automatisch zodra de sleutel ongeldig is. In de betreffende lijst met
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protocollen blijft de melding staan.

Afbeelding 164: Dashboard | Opening door een geblokkeerde sleutel

25.11.5

Overdracht van de informatie 'Sleutel verwijderd door deurcomponent'

Bij een poging om een deurcomponent te openen met een sleutel die al is geblokkeerd in de
software, wordt de sleutel gewist door de deurcomponent.
Vervolgens kan met deze sleutel ook geen enkele andere deur meer worden geopend. Deze
sleutel is dus niet langer geldig.
(Deze functie is ook al in Xesar 1.1.x.x beschikbaar)
Nieuw is dat deze informatie – een geblokkeerde sleutel is gewist – door andere sleutels in het
systeem via het virtuele netwerk terug wordt gegeven aan de Xesar-software. De beheerder
ontvangt op die manier automatisch de informatie dat het systeem weer veilig is, hoewel de
blacklist misschien nog niet bij elke deur is bijgewerkt.
Let daarom op eventuele onderhoudstaken op het dashboard en houd uw componenten altijd upto-date:
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Afbeelding 165: Dashboard | Onderhoudstaken: Blacklist

25.11.6

Overdracht van de batterijstatus via de sleutels

Via de beschikbare digitale sleutels worden via het virtuele netwerk op dezelfde manier
batterijgegevens aan de Xesar-software doorgegeven. De beheerder weet hierdoor op tijd
wanneer bepaalde batterijen vervangen moeten worden.
De systeembeheerder heeft de mogelijkheid om de update-cycli indirect te beïnvloeden via de
geldigheidsduur van de sleutels. De geldigheidsduur wordt
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automatisch met de ingevoerde waarde verlengd als een sleutel bij het codeerstation wordt
gehouden.
Wanneer deze waarde bijvoorbeeld op 3 dagen is ingesteld, moet iedere persoon met een sleutel
binnen deze periode weer langs een codeerstation om de geldigheid te verlengen. Hierdoor krijgt
de systeembeheerder uiterlijk na 3 dagen de betreffende informatie (gebeurtenissen, blacklist,
enz.) via de beschikbare sleutels terug. Wanneer de geldigheid bijvoorbeeld telkens met 30 dagen
wordt verlengd, dan duurt het dienovereenkomstig langer totdat de informatie weer wordt
teruggegeven aan de Xesar-software.
Bij gebruik van het virtuele netwerk adviseren we de geldigheidsduur zo kort mogelijk te kiezen,
het beste < 10 dagen
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26 Inbedrijfstelling van de Xesarnetwerkadapter
26.1 PC-configuratie
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Abbildung 166: Windows | Adapterinstellingen



Voor de configuratie van de Xesar-netwerkadapter kunt u een willekeurige pc gebruiken.
Dit kan ook de pc zijn waarop wordt gewerkt met de Xesar-software.



Configureer eerst de instellingen van uw pc-netwerkadapter alvorens te beginnen met de
inbedrijfstelling van de Xesar-netwerkadapter.



Deze vindt u bv. bij Windows 7 onder Netwerk- & Vrijgavecenter > Adapterinstellingen

wijzigen.


Open het venster Eigenschappen (klik met de rechter muistoets op de LAN-verbinding)

Let op: denk eraan dat andere actieve netwerkverbindingen (WLAN, WIFI, enz.) de
communicatie met de Xesar-netwerkadapter kunnen storen. Schakel deze verbindingen
eventueel uit.
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Afbeelding 167: Windows | LAN-verbinding
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Selecteer in het venster het Internetprotocol versie 4 (TCP/IPv4)  en klik vervolgens op

Eigenschappen 

Afbeelding 168: Windows | IP-adres (pc)
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Configureer nu het IP-adres en het Subnetmasker  van de pc waarmee u de
configuratie uitvoert.

Gebruik hiervoor de volgende gegevens:
o

IP-adres:

192.168.0.xxx (1-254)

Subnetmasker:

255.255.255.0

DNS-server:

-

Let goed op dat u niet het vooringestelde IP-adres van de Xesar-netwerkadapter (192.168.0.100)
gebruikt, want anders ontstaat een IP-adresconflict en kan geen verbinding worden gemaakt.
Wanneer u problemen heeft met de netwerkinstellingen, kunt u terecht bij uw systeembeheerder.
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26.2 Inbedrijfstelling van een Xesar-netwerkadapter

Afbeelding 169: Xesar-netwerkadapter | Jumper-setting



Controleer de jumper-setting van  de Xesar-netwerkadapter.
Allebei de jumpers moeten in de OFF-stand (positie beneden) staan.

Afbeelding 170: Xesar-netwerkadapter | Aansluitingen
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Sluit de voeding (spanningsadapter) aan op de Xesar-netwerkadapter.



U kunt aan het knipperen van de groene status-led zien of de Xesar-netweradapter wordt
voorzien van voeding.



Verbind vervolgens de Xesar-netwerkadapter met de pc waarmee u de configuratie wilt
uitvoeren.
Gebruik hiervoor een RJ45 LAN-kabel en let er op dat u de stekker op de juiste manier in
de connector klikt.
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Afbeelding 171: Xesar-netwerkadapter | IP-adres (updater)



Open de internetbrowser van uw pc.



Vul in de adresregel van de browser het standaardadres van de Xesar-netwerkadapter in.
Deze vindt u op de onderzijde van het apparaat en is standaard ingesteld op
192.168.0.100.

Let op: mocht de configuratiepagina niet opengaan, controleer dan de firewall-instelling van de
pc, de IP-instellingen en of de bekabeling van de Xesar-netwerkadapter correct is aangebracht.
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Afbeelding 172: Xesar-netwerkadapter | Aanmelden



U komt nu op de inlogpagina van de Xesar-netwerkadapter. Klik op Login , het invoeren
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van een wachtwoord is hier niet nodig.
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Afbeelding 173: Xesar-Netzwerkadapter | Parameter setting

U bent nu op de configuratiepagina van de Xesar-netwerkadapter.
De witte velden in het voorbeeld moeten zijn ingevuld overeenkomstig de afbeelding.
De geel gemarkeerde velden moeten als volgt worden geconfigureerd:


het IP address (IP-adres) geeft aan welk IP-adres de Xesar-netwerkadapter heeft.
Denk er aan dat, als u dit adres verandert en daarna op Up date klikt (of met ENTER
bevestigt), de netwerkadapter alleen nog via dit adres kan worden opgeroepen en
geconfigureerd.
Bij de maximaal 123 mogelijke Xesar-netwerkadapters binnen een systeem moet u ook
max. 123 verschillende IP-adressen kiezen.
Controleer hierbij ook de netwerkinstelling van de pc en let op welke IP-adressen binnen
uw netwerk beschikbaar zijn.



De Subnet mask (het subnetmasker) bepaalt welk subnetwerk in gebruik is.
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De Device Name (naam van het apparaat) kan vrij geconfigureerd worden en heeft geen
invloed op het functioneren van het apparaat.



Het Login password (wachtwoord) regelt wie toegang heeft tot de configuratiepagina van
het apparaat. Standaard is geen wachtwoord ingesteld.



De Remote IP komt overeen met het IP-adres van de pc waarop de Xesar-software in
gebruik is. Deze is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de Xesar-netwerkadapter
en de Xesar-software.
Let op: de Remote-IP (pc) en het IP address (Xesar-netwerkadapter) moeten verschillend
zijn!
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Configuratievoorbeeld:
IP-adres

192.168.100.101

Subnetmasker

255.255.255.0

Device Name (naam van het apparaat)

Updater1

Login password (wachtwoord voor het aanmelden)

passwordupdater1

Remote IP

192.168.100.1

Klik na het afronden van de parameterinstellingen op Update om de configuratie van de Xesarnetwerkadapter te voltooien.

Resetten van een netwerkadapter:
mocht bij een storing het resetten van de netwerkadapter nodig zijn, controleer dan vervolgens
opnieuw de Parameter instellingen.
Controleer hierbij in het bijzonder de Socket mode (TCP Client) en Poort (9081)!

Afbeelding 174: Port
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26.3 Toevoegen van een Xesar-updater
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Om een Xesar-updater aan te maken, gaat u als volgt te werk:


Klik op Sluitsysteem > Deur aanmaken.



Bepaal de Naam voor de deur / updater 



Klik op Opslaan om de gegevens over te nemen.

Afbeelding 175: Updater | Deur aanmaken



Klik op Nieuwe deurcomponent  en selecteer de Xesar-updater .



Klik op Opslaan om de invoer over te nemen.
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Afbeelding 176: Updater | Deurcomponent
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De Xesar-updater is nu voorbereid voor het monteren.

Afbeelding 177: Updater | Deurcomponent aangemaakt

Initialiseer de Xesar-updater (wandlezer) met de Xesar-tablet en synchroniseer deze vervolgens
met de Xesar-software.
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Afbeelding 178: Updater | Component met behulp van Xesar-tablet initialiseren

Na een geslaagde synchronisering kunt u de status van de Xesar-updater bekijken.
U kunt de gegevens van de componenten van elke updater ook oproepen via Sluitsysteem >

Online randapparatuur  door de betreffende updater aan te klikken.
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Er kunnen max. 123 updater-wandlezers in een installatie worden opgenomen.

Afbeelding 179: Updater | Online randapparatuur

Afbeelding 180: Updater | Online randapparatuur
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26.4 Instellingen van de Xesar-updater

Afbeelding 181: Updater | Instellingen

Updater zonder deurfunctie
Door Updater zonder deurfunctie  aan te vinken, gebruikt u de updater alleen als wandlezer
voor het actualiseren van uw sleutels. In deze modus worden de rechten niet gecontroleerd.

Updater bevoegd voor upgrade van sleutels
Door Updater bevoegd voor upgrade van sleutels  aan te vinken, kunt u sleutels automatisch
upgraden. Hierdoor kunt u – behalve op het centrale codeerstation – ook op verschillende punten
een upgrade uitvoeren met de updater.

Testsignaal
Om de verbinding van de betreffende Xesar-updater te controleren, kunt u een Testsignaal

activeren . Dit testsignaal creëert bij de Xesar-updater herhaalde akoestische signalen, inclusief
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tweevoudig groen knipperen, en wordt pas beeindigd door te klikken op Testsignaal deactiveren
.
Vrije doorgangprofiel
Zoals gewend vervult een Xesar-updater ook de functie van een gewone wandlezer.
U kunt dan ook in het menu Vrije doorgangprofiel  als gebruikelijk uw centrale - of privé
profielen aanmaken.

26.5 Xesar-updater - Dashboard
In het hoofdmenu van uw Xesar-software ziet u naast de bekende statusmelding en de
onderhoudstaken nu ook de status van uw Xesar-updater .
De online-status van de Xesar-updater wordt bevestigd met een groene stip. Mocht de verbinding
naar één of meer updaters uitvallen, dan wordt dit aangegeven met een RODE stip.
U kunt hiervoor ook door te klikken op het Overzicht online-randapparaat  de status van alle
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Xesar-updaters opvragen.

Afbeelding 182: Updater | Dashboard

Afbeelding 183: Updater | Randapparatuur online
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Door te klikken op een bepaalde updater  roept u de gegevens van deze Xesar-updater en de
instellingen op
Mocht door een fout (bijvoorbeeld door een stroomstoring of door sabotage) de communicatie
met één of meerdere Xesar-updaters onderbroken zijn, dan wordt dit meteen op het dashboard
weergegeven. Door te klikken op Overzicht online-randapparaat ziet u, welke updaters dit betreft
en kunt u doelgericht ingrijpen.
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Afbeelding 184: Updater | Dashboard – offline

Afbeelding 185: Updater | Randapparatuur offline

Wanneer de communicatie van een Xesar-updater met de Xesar-software wordt onderbroken
(maar de stroomvoorziening gewaarborgd is), dan verschijnt bij het aanbieden van een digitale
sleutel bij de updater een offline-signaal (3x rood knipperen), dat attent maakt op de actuele
bedrijfsmodus.

26.6 Handmatige de-/installatie van de Xesar-app
De Xesar 2.2-app (voor tablets) is voorzien van een nieuwe signatuur. Wanneer u deze tablet voor
Xesar-installaties wilt gebruiken die lager zijn dan V2.2, is een handmatige de-/installatie van de
Xesar-app nodig.
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Zodra een tablet met een Xesar-app lager dan Xesar 2.2 wil synchroniseren met Xesar 2.2,
verschijnt er een melding over het actualiseren.
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Bij een poging de update te installeren, verschijnt een foutmelding.

De geïnstalleerde oude Xesar-app moet eerst handmatig worden gedeïnstalleerd om de actuele
app te kunnen installeren.
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Start uw tablet op en voer de onderstaande stappen uit.
1.

Kies in het hoofdmenu Instellingen

2.

Klik op Apps

3.

Deïnstalleer de Xesar-app en wis de versie met de extensie .apk uit de downloadmap
Open hiervoor de File Manager van uw tablet

4.

Synchroniseer de tablet met de Xesar-software (bv. Xesar V2.2)

5.

De Xesar-app installatie file is naar de Xesar-tablet gekopieerd

6.

Installeer nu de Xesar-app op uw tablet door te klikken op de nieuwe versie met de
extensie .apk

7.

Synchroniseer vervolgens de tablet opnieuw met de Xesar-software en bevestig het
synchroniseren in het Xesar-systeembeheer
Uw tablet is nu klaar voor gebruik
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8.
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Afbeelding 186: Handmatig deïnstalleren van de tablet-app
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