
Xerox® XDA
Sikker overførsel af automatiske 
tælleraflæsninger med Xerox

Hav kontrol med netværket
• XDA hjælper jer med at få kontrol over jeres Xerox-enheder ved 

at give jer oplysninger om brug.

• XDA-softwaren kan installeres på pc’er og servere, der kører på 
Windows-platforme.

• Du behøver ikke foretage ændringer til jeres Internet-firewalls, 
proxyservere eller anden sikkerhedsinfrastruktur, da XDA 
fungerer på jeres eksisterende sikkerhedsinfrastruktur  
og protokoller.

• I kan nemt gennemgå oplysninger trukket fra XDA med det 
viste kundedashboard eller i den hentede CSV-filudpakning.

Xerox® XDA
Brochure

Regn med, at Xerox hjælper jer med at beskytte virksomhedens oplysninger 
og sikre netværkets integritet. XDA er Xerox-software, der gør det muligt 
at aktivere Remote Services. Softwaren er udviklet til at opfylde jeres største 
forventninger til netværkskontrol, sikkerhed og datafortrolighed, samtidig med  
at det er nemt at se og overføre enhedens data.



www.xerox.com/remoteservices

Hvem bruger XDA?
Mange virksomheder stoler på, at XDA overfører deres 
tælleraflæsninger til os, sikkert og nøjagtigt.
Vi har XDA-kunder i mange forskellige brancher på tværs 
af Europa, inklusive rejsebranchen, finanssektoren, 
telekommunikation, produktion, media, medicinalbranchen, 
offentlig sektor m.m.
Vi bruger endda XDA i vores egen virksomhed, hvor 
vi opretholder de højest mulige standarder for 
informationssikkerhedens infrastruktur.
Der findes en detaljeret beskrivelse af sikkerhedsfunktionerne  
i XDA i vores hvidbog, der kan downloades fra:  
www.xerox.com/remoteservices

Xerox og sikkerhed
Vi er førende inden for dokument- og informationssikkerhed og 
har branchens største udvalg af multifunktionsprodukter, og 
alle produkter er certificeret som sikre af National Information 
Assurance Partnership (NIAP), der er en amerikansk 
organisation. Det betyder, at de overholder de sikkerhedsbehov, 
som IT-kunder og -virksomheder har brug for.
Derudover overholder vi globale regler, inklusive det europæiske 
direktiv om databeskyttelse.
Der findes mere information på: www.xerox.com/security
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XDA, et sikkert værktøj

Oprethold jeres netværkssikkerhed
• XDA kører i baggrunden og sender data til os på planlagte 

tidspunkter.
• XDA kan kun kommunikere en vej med vores sikre server. 
• XDA giver os ikke adgang til jeres netværk. I kan være sikre på, 

at jeres sikkerhedsinfrastruktur er sikker og fortsat vil beskytte 
jer mod vira og ondsindede angreb.

I kan stole på en total sikkerhedstjeneste
• XDA kan ikke læse, overføre eller gemme jeres dokumenter, 

virksomhedsoplysninger eller data.
• XDA overfører kun enhedsspecifikke tal, f.eks. serienummer, 

tællerens navn, tælleraflæsning, brugte forbrugsstoffer og 
dato for aflæsningen.

• I kan til enhver tid gennemgå kommunikationen ved hjælp af 
klientsoftwaren.

• Alle jeres data krypteres, og kommunikation til Xerox skal 
godkendes. Xerox bruger Secure Socket Layer (SSL)-forbindelse 
med 128-bit kryptering – den samme teknologi, der bruges 
af finanssektoren til at overføre følsomme data, f.eks. 
kreditkortoplysninger.
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