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Xesar | Veilig en flexibel

De professionele oplossing  voor uw bedrijf

Xesar | Veilig en flexibel
Xesar is het veelzijdige elektronische sluitsysteem van EVVA.
Complexe taken worden eenvoudig opgelost door Xesar, veilig en
individueel. De snelle montage ter plaatse en de gratis Xesar-software
zijn maar een paar van de voordelen van Xesar. Ideaal voor de industrie,
overheden, scholen en bedrijven, die de voorkeur geven aan een
gesloten systeem met een eigen IT-infrastructuur.

Alles over Xesar
heel eenvoudig toegelicht.
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De Xesar-voordelen op een rijtje:
Voordelige instap voor bedrijven
Veelzijdig productassortiment
Eenvoudig ter plaatse te monteren

Xesar | Het sluitsysteem met ontelbare mogelijkheden

www.Stedaparts.nl
Adviseerd,
levert, met
monteerd
Xesar
| Het sluitsysteem
ontelbare en
onderhoud uw Xesar sluitsysteem.
mogelijkheden
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Eén
van onze onafhankelijke adviseurs zal samen met u
kijken naar de beste oplossing voor uw organisatie.

Xesar is net zo veelzijdig als uw eisen aan een intelligent sluitsysteem.
Flexibilteit en een grote aanpasbaarheid kenmerken het systeem.
Dankzij het veelzijdige productassortiment is voor iedere toegang
de juiste oplossing te vinden. Dat het bovendien ook nog een
hoogwaardig design heeft, maakt dit systeem tot een perfect
elektronisch multitalent.

De Xesar-voordelen op een rijtje:
Innovatief design
Gratis beheerssoftware
Kwaliteit uit Oostenrijk
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Xesar | Perfect samenspel

Xesar | Perfect samenspel

Vijf systeemcomponenten werken optimaal samen
in het Xesar-sluitsysteem:
1

De gratis Xesar-software

2

Het intelligente codeerstation

3

De praktische Xesar-tablet

4

De veelzijdige Xesar-identificatiemedia

5

De modulaire Xesar-cilinder
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Toegangsrechten worden verstrekt in de Xesar-software. Via
het codeerstation zendt de beheerder informatie naar de Xesaridentificatiemedia, zogenaamde elektronische sleutels. De Xesar-tablet
verstrekt de benodigde gegevens aan de afzonderlijke deuren en slaat
de opgeslagen gebeurtenissen uit de cilinders op.
De gebruiker identificeert zich met het Xesar-identificatiemedium bij
de deur en opent deze. Dat zorgt voor een perfect samenspel van vijf
doordachte systeemcomponenten, wat een eenvoudig te hanteren
totaalsysteem oplevert.

Xesar | Vier krachtpatsers

www.Stedaparts.nl
ontzorgt
u bij de installatie en de monXesar
| Vier krachtpatsers
tage van uw deurkruk, cilinder, beslag
of wandlezer.

De Xesar-deurkruk

Het Xesar-beslag

De Xesar-deurkruk is optimaal geschikt voor binnengebruik.
Dankzij de ruime keuze aan deurkrukken en afwerkingen is

Het bijzondere aan het Xesar-beslag is het slanke, strakke design
en de geïntegreerde leeseenheid. Het is geschikt voor vele toe-

er voor iedere situatie een geschikte variant.
De montage kan ter plaatse snel worden uitgevoerd: gewoon
vastschroeven en klaar!

passingen, bv. bij massieve deuren, en deuren met een buisframe,
of bij paniekdeuren met een deurbalk en bij branddeuren.

De Xesar-cilinder
De Xesar-cilinder voor binnen- en buitengebruik is voorzien
van alle wezenlijke veiligheidskenmerken. Het modulaire
systeem van de Xesar-cilinder maakt een aanpassing van de
lengte ter plaatse mogelijk en vereenvoudigt de planning.

De Xesar-wandlezer
De Xesar-wandlezer is verkrijgbaar met een hoogwaardig
glasfront in diverse kleuren en frames. Bij binnen- of
buitendeuren, in liften, schuif- of draaideuren is de Xesarwandlezer veel meer dan alleen een blikvanger.
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Xesar | Nieuwe toegangsrechten met KeyCredits.

Xesar | Nieuwe toegangsrechten met
de KeyCredits

KeyCredits 10,50,100

Gratis
software me
t
Pay per ke
y

Pay per key: alleen betalen wat nodig is.
Dat regelt u met de KeyCredits, die verkrijgbaar zijn bij uw EVVA-partner.
Met keuze uit 2 varianten:
Ten eerste de KeyCredits 10, 50 en 100, die optimaal zijn voor systemen
met weinig personen en/of weinig wijzigingen van de toegangsrechten.
En ten tweede de KeyCredit Unlimited voor grotere systemen met
veelvuldige wijzigingen, geldig voor één of drie jaar.
Waarom KeyCredits?
Voor nieuwe elektronische sleutels of toegangsrechten zijn bij Xesar
KeyCredits nodig.
De code die u vrijkrast op de KeyCredits-Card wordt ingevoerd in de
KeyCredit Unlimited

Xesar-software en vervolgens krijgt persoon A door het verbruik van
slechts één KeyCredit periodiek toegang tot deur 1 en 2.
Het wissen van toegangsrechten is gratis.
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www.stedaparts.nl
webshop voor beveiligingsproducten
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