De veelzijdige beveiliging

Xesar | Het sluitsysteem voor complexe toepassingen

De veelzijdige beveiliging
voor professioneel gebruik

Xesar is een eigen innovatie van EVVA. Het elektronische sluitsysteem is ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk. Het biedt bedrijven
een groot aantal producten en toepassingsmogelijkheden, net als
een tijdloos mooi ontwerp. De eenvoudige montage, de gratis
Xesar-software en de unieke EVVA-KeyCredits zijn maar een paar
van de talloze Xesar-voordelen.

De Xesar-voordelen op een rijtje

››Voordelige instap voor bedrijven
››Veelzijdig productassortiment
››Innovatief design
››Flexibele en eenvoudige montage ter plaatse
››Kwaliteit uit Oostenrijk

Alles over Xesar
heel eenvoudig toegelicht.
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KeyCredit-Cards | Overzicht
Wat maakt Xesar als elektronisch sluitsysteem zo uniek? De gratis
Xesar-software in combinatie met de revolutionaire KeyCredits
van EVVA geven u de garantie: u betaalt alleen wat u echt nodig
heeft. Volledig onafhankelijk van de grootte van het systeem en
het aantal gebruikers bestaan er voor elke toepassing de bijbehorende KeyCredits.

Met KeyCredits heel eenvoudig rechten toekennen
U wilt toegangsrechten voor een identificatiemedium aanmaken
of wijzigen? Dan heeft u een KeyCredit nodig.
Het wissen van rechten is gratis.
1.

KeyCredits kopen
De KeyCredits zijn exclusief verkrijgbaar bij uw EVVA-partner.
Het verkregen tegoed wordt in de Xesar-software geladen.

2.

Toegangsrechten aanmaken
U maakt toegangsrechten heel gemakkelijk aan in de Xesarsoftware. Bijvoorbeeld: persoon 1 mag bij deur 1 en deur 2
op bepaalde tijdstippen naar binnen en buiten.

3.

Afschrijven van een KeyCredit
Voor het aanmaken of wijzigen van toegangsrechten wordt
één KeyCredit afgeschreven. De rechten worden bij een
volgende update doorgegeven aan het identificatiemedium.

››KeyCredits 10, 50, 100

Speciaal bestemd voor systemen met weinig personen en/of
weinig wijzigingen van toegangsrechten: de KeyCredits 10, 50
of 100. Meer benodigde KeyCredits kunt u gemakkelijk op elk
moment opladen.

››KeyCredit Unlimited

KeyCredit Unlimited biedt systemen met meer dan 50 gebruikers en vaak voorkomende wijzigingen onbegrensde aanpassing
van de toegangsrechten voor 1 resp. 3 jaar.

Overstappen van KeyCredits 10, 50, 100 naar KeyCredit Unlimited
is op elk gewenst moment mogelijk. Een eventueel saldo blijft
bestaan.

Xesar | Het systeem in één oogopslag

1.

Xesar heeft met in totaal vier producten de passende oplossing voor elke toegangssituatie. De producten passen zich daarbij zowel qua functie als qua ontwerp perfect
aan hun omgeving aan.

2.

Xesar biedt diverse identificatiemedia die ervoor zorgen dat de gebruiker zich bij de
deur kan identificeren om toegang te krijgen. U kunt daarbij kiezen tussen kaarten,
sleutelhangers en combisleutels.

3.
4.

Alle toegangsrechten worden verstrekt in de Xesar-software. Via een codeerstation
wordt de informatie van de Xesar-software doorgegeven aan de Xesar-identificatiemedia.
Op die manier worden gemakkelijk elektronische sleutels aangemaakt. De Admin-Card,
die nodig is voor de programmering, zorgt voor extra veiligheid. Zonder deze kaart
kunnen geen toegangsrechten worden verstrekt.

De Xesar-tablet is een praktische en handige begeleider, die de Xesar-software
synchroniseert met de afzonderlijke deuren. Zo krijgt u bijvoorbeeld informatie over
nieuwe continue openingen of gewiste rechten via de blacklist en worden gebeurtenissen
uitgelezen en aan de Xesar-software doorgegeven.

Keuze uit meerdere Xesar-identificatiemedia
De gebruiker identificeert zich met verschillende
identificatiemedia

Beheer via de gratis Xesar-software
Hier bevindt zich het complete gegevensbeheer (er worden
gebruikers aangemaakt, toegangsrechten verstrekt, tijden
beheerd, enz.)

Programmering van de identificatiemedia
Aanmaken van nieuwe elektronische sleutels met
het codeerstation
Codeerstation

Admin-Card

USB 2.0

De praktische Xesar-tablet
Synchroniseert de Xesar-software met de deuren
en verstrekt belangrijke informatie

Xesar | Alle producten in één oogopslag

De ideale oplossing
voor binnen
Xesar-deurkruk
De Xesar-deurkruk is de ideale en economisch efficiënte
oplossing voor volblad- en glasdeuren in binnenruimtes.
Met bovendien eenvoudige en veelzijdige toepassingsmogelijkheden.
Dankzij de ruime keuze aan deurkrukken en oppervlakken is er
voor iedere situatie een geschikte variant. Voor een gelijkblijvend
design in één installatie is de Xesar-deurkruk ook verkrijgbaar
zonder elektronica.
Dankzij het eenvoudige montageconcept en de hoge compatibiliteit is de Xesar-deurkruk ook ideaal voor uitbreiding van
bestaande deuren. Gewoon even vastschroeven en klaar.

Het veiligheidsproduct
met tijdloos design
voor binnen en buiten
Xesar-cilinder
De Xesar-cilinder is het veiligheidsproduct voor vergrendeling van
de deur aan de binnen- en buitenzijde. Hij is uitgevoerd met alle
essentiële veiligheidsvoorzieningen van een kwalitatief hoogwaardige
sluitcilinder, zoals kerntrek- en uitboorbeveiliging. De vrij draaiende
buitenknop biedt een hoge manipulatiebescherming.
Uniek is eveneens de modulaire opbouw van de Xesar-cilinder.
Deze maakt lengteaanpassing ter plaatse mogelijk en vereenvoudigt de planning. Het is bijzonder praktisch als de cilinder in
een andere deur gebruikt moet worden en bij de vervanging dan
eenvoudig en flexibel aan te passen is.
Bovendien zijn vele modules uit het mechanische EVVAprogramma te combineren met de Xesar-cilinder.

Het beste design
onder de allrounders
Xesar-beslag
Het elektronisch Xesar-beslag is de optimale oplossing voor
iedere deur. Het combineert de voordelen van een mechanisch
beslag met dat van een elektronisch sluitsysteem.
Het bijzondere aan het Xesar-beslag is het slanke, strakke design
en de geïntegreerde leeseenheid.
Bovendien is het Xesar-beslag geschikt voor enorm veel
toepassingen zoals bv. bij massieve deuren, binnen- en buiten
deuren met een buisframe en bij nooduitgangen. Daarnaast is
er een groot aantal toebehoren waarmee het beslag er onder
alle omstandigheden goed uitziet. Dankzij het innovatieve en
eenvoudige montageconcept is het ook uitstekend geschikt voor
gebruik bij branddeuren.

Eenvoudige toepassing,
hoge beveiliging en een
aantrekkelijk uiterlijk
Xesar-wandlezer
De Xesar-wandlezer is binnen en buiten universeel toepasbaar.
In combinatie met de besturing is deze geschikt voor het
aansturen van elektronische sluitelementen in de meest uiteenlopende deuren en nog veel meer. Bijvoorbeeld in schuif- en
draaideuren, als elektronische deuropener, in liften, enz.
Bovendien onderscheidt de Xesar-wandlezer zich door een
hoogwaardig design en exclusieve materialen. Het front van de
wandlezer is vervaardigd van glas. Zowel het glasfront als het
bijbehorende frame zijn in diverse kleuren en combinaties
beschikbaar.
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