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De veelzijdige beveiliging met een nieuwe software-release



Xesar-virtueel netwerk
De bestaande identificatiemedia wisselen 
gegevens uit tussen de software en de deuren 
en houden het systeem zo up-to-date.

De nieuwe release
 Een overzicht van talloze vernieuwingen 
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Xesar-virtueel netwerk
Meer transparantie, gemak en veiligheid. 

Lees hier hoe het functioneert. 

Automatische beveiligingsstatus  
Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. 

Beveiliging was nog nooit zo transparant!

Geblokkeerde identificatiemedia
In één oogopslag: is er geprobeerd om een 

deur te bedienen met een geblokkeerd 
identificatiemedium?

Praktische sjablonen
Of u nu afzonderlijke tijdprofielen dan wel 

automatische continue openingen wilt 
aanmaken; een sjabloon maakt alles veel 

eenvoudiger.

Meteen installeren
De Xesar-software 2.0 is in een paar 

stappen geïnstalleerd. Grotendeels gratis.

De beste nieuwe certificaten
Heel recent: Xesar-cilinders zijn nu

gecertificeerd overeenkomstig EN 15684

Al het nieuws  
in één oogopslag

De release 2.0  
brengt diverse vernieuwingen:

meer veiligheid
meer gemak

vereenvoudigde processen

Het voordeel hiervan: 
er is geen nieuwe hardware nodig

vanaf nu verkrijgbaar*

*voor alle nieuwe klanten van Xesar. 

Een update van de huidige Xesar-software 1.1 

is met de volgende release in het najaar 2015 

mogelijk.
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Xesar 2.0 | Virtueel netwerk 

Xesar-virtueel netwerk
Meer transparantie, gemak en veiligheid
Het virtuele netwerk
Het virtuele netwerk van Xesar maakt gebruikt van de bestaande identificatiemedia om 
gegevens uit te wisselen tussen de software en de deuren en houdt het systeem zo altijd 
up-to-date.

Zo werkt het
Op een centraal codeerstation* worden de identificatiemedia geactualiseerd met nieuwe 
informatie (blacklist). Op de weg door het gebouw wordt dit vervolgens aan de deuren 
doorgegeven. Daarbij werken ze de status van de deuren bij en verzamelen informatie 
van de deuren (batterijstatus, passages, verwijderingen of passages van geblokkeerde 
identificatiemedia). Deze informatie wordt doorgegeven aan het codeer station,
beoordeeld en in de software wordt de veiligheidsstatus geactualiseerd.

* Vanaf najaar 2015 ook met behulp van wandlezers mogelijk.

Veiligheids-
status

Blacklist  
overgedragen!

Blacklist  
overgedragen!

Batterijstatus 
zwak!

Toegang  
geweigerd!

Blacklist  
overgedragen!

Nieuwe kaart uitgegeven
Op haar weg door het gebouw verspreidt 
de kaart alle nieuwe informatie en geeft 
de verzamelde toegangsgebeurtenissen en 
veiligheids-updates aan het systeem door.

Oude kaart geblokkeerd
Kaart kwijtgeraakt of in handen van onbe-
voegden terechtgekomen? Kaart wordt 
geblokkeerd en komt op de blacklist!

Kaart-update 
geslaagd!

Codeer- 
station

Nieuw 

Virtueel 
netwerk



Veiligheid | uiterst transparant
De beveiliging was nog nooit zo transparant als met het nieuwe virtuele netwerk van 
Xesar. Want met de automatische, directe evaluatie bent u op het vlak van de beveiliging 
in uw gebouw altijd op de hoogte. Op elk moment - in één oogopslag. 

In één oogopslag en heel overzichtelijk:

 ›  de deurstatus – is de blacklist aan alle deuren doorgegeven?

 ›  batterijstatus – welke batterij moet worden vervangen?

 ›  geblokkeerde identificatiemedia – zijn er deuren geopend met een verloren 
identificatiemedium?

Eenvoudig activeren
De Softwareplus-kaart is verkrijgbaar bij de EVVA-partner. 
De code op de achterzijde van de kaart gewoon vrijkrassen, 
in de Xesar-software invoeren onder Softwareplus-pakket en u 
bent meteen de trotse bezitter van het nieuwe virtuele
netwerk gedurende een periode van drie jaar. 

Alle overige functies bij Xesar 2.0 zijn gratis.
Hierover meer informatie op de volgende pagina.

Automatisch deactiveren van 
geblokkeerde identificatie-
media
Wanneer met een identifica-
tiemedium dat op de blacklist 
staat, geprobeerd wordt om een 
deur te openen, dan wordt het 
betreffende identificatiemedium 
door de deurcomponent gewist 
en functioneert deze vervolgens 
ook niet meer bij andere deuren. 
Andere identificatiemedia nemen 
deze informatie op en geven hem 
door aan de software. Zo weet de 
systeembeheerder dat het systeem 
weer volledig beveiligd is.



Xesar 2.0 | Overige functies

Transparant | het logboek
In de nieuwe Xesar-software 2.0 is alles heel transparant. Met een klik wordt 
zichtbaar wie op welk moment een bepaalde deur heeft bediend, wie bepaalde 
instellingen in de software heeft veranderd en of nieuwe sleutels zijn verstrekt. 
Met inachtneming van de richtlijnen voor gegevensbescherming zijn diverse 
instellingen mogelijk.

Praktisch | tijdprofielen aanmaken
Met de Xesar-software 2.0 is het vooraf configureren van tijdprofielen mogelijk, 
die vervolgens worden overgedragen aan een bepaalde groep personen, bv. een 
specifiek tijdprofiel voor alle medewerkers van een afdeling. Dat bespaart tijd en 
kosten. Individuele instellingen voor afzonderlijke personen blijven niettemin mo-
gelijk. De tijdprofielen worden via het codeerstation doorgegeven aan de sleutels.

Eenvoudig | automatische continue 
opening
Ook voor automatische continue openingen bestaan er nieuwe, praktische sjablo-
nen die alles veel gemakkelijker maken. Op die manier hoeft deze status niet aan 
elke deur afzonderlijk te worden doorgegeven. De configuratie bij de indienststel-
ling van de betreffende deuren gebeurt met de tablet.

Overzichtelijk | de onderhoudstaken
Alle noodzakelijke onderhoudstaken worden overzichtelijk weergegeven. Er ont-
snapt niets meer aan het waakzame oog van de systeembeheerder. Of er deuren 
moeten worden gesynchroniseerd omdat de tijdsduur van de continue opening is 
gewijzigd, of dat een actuele blacklist moet worden doorgegeven: alle taken zijn in 
één oogopslag zichtbaar.

Veilig | de geldigheidsduur
Hoe veilig uw Xesar-systeem is, bepaalt u ook zelf. Indien u de geldigheidsduur 
van de identificatiemedia kort houdt, zodat een regelmatige uitwisseling tussen 
het codeerstation en de sleutels noodzakelijk is, garandeert u ook dat het systeem 
altijd is voorzien van de actuele veiligheidsstatus. De geldigheidsduur wordt tel-
kens verlengd met de tijdsduur die u heeft ingesteld. Binnen het virtuele netwerk 
van Xesar adviseren we het gebruik van een geldigheidsduur van een paar dagen.
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Installeren | heel eenvoudig
Het installeren van de Xesar-software 2.0 is in een paar 
stappen gebeurd.

Xesar 2.0 kan gratis worden gedownload via de homepage 
van EVVA: www.evva.nl/www.evva.be. Het downloadpakket 
bevat alle gratis softwarefuncties van de versie 2.0. Om het 
virtuele netwerk te activeren, kunt u de code invoeren die u 
op de Softwareplus-kaart heeft vrijgekrast.

Xesar 2.0 is nu reeds verkrijgbaar voor alle nieuwe 
Xesar-klanten*. Een update van de firmwarecomponenten 
van de versie Xesar 1.1 is in ieder geval heel eenvoudig. 

*Een update van de Xesar-software 1.1 is met de volgende release 
in het najaar 2015 mogelijk.

EN15684 | gecertificeerd
EVVA is een van de eerste aanbieders van elektronische 
sluitsystemen die zijn cilinders extern liet certificeren 
overeenkomstig EN15684.

De EN 15684 is de tegenhanger van de norm voor 
mechanische cilinders, EN 1303, en verscheen in 2012. 
De norm bevat vereisten voor de prestaties en de testpro-
cedure van mechatronische cilinders en bepaalt gebruiks- 
en veiligheidsklassen.

SKG*** | gecertificeerd
Een SKG-keurmerk geeft klanten extra zekerheid over 
de kwaliteit van geteste en gecertificeerde producten, 
onder andere ook voor inbraakwerende bouwproducten 
(beslagen, cilinders, enz.)

Met dit keurmerk wordt aangetoond dat de producten 
voor de montage in deuren voldoen aan de Nederlandse 
bouwvoorschriften betreffende de inbraakwerende
eigenschappen.
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