
Xerox® XDA
Säker och automatisk  
mätaravläsning med Xerox

Bibehåll kontrollen över nätverket
• XDA hjälper dig att hålla koll på dina Xerox-maskiner genom 

att förse dig med information om hur de används.

• Mjukvaran XDA kan installeras på PC eller server som använder 
sig av Windows-plattformen.

• XDA fungerar inom er nuvarande infrastruktur och protokoll, 
så inga inställningar för brandvägg, proxyserver eller befintlig 
säkerhetsinfrastruktur behöver ändras.

• Du kan lätt granska information från XDA via kundpanelen eller 
den nedladdningsbara CSV-filen.

Xerox® XDA
Broschyr

Räkna med att Xerox hjälper till att skydda din företagskritiska information 
och bibehålla nätverkets integritet. XDA, Xerox mjukvara för aktivering av 
fjärrtjänstplattformen, är framtagen för att tillgodose alla dina högt ställda 
förväntningar vad gäller nätverkskontroll, säkerhet och sekretess samt erbjuda  
ett bekvämt sätt att visa och automatiskt skicka maskinspecifika data.



www.xerox.com/remoteservices

Vem använder XDA?
Många organisationer förlitar sig på XDA för överföring av 
mätaravläsningar till oss på ett säkert och korrekt sätt.
XDA-kunderna finns i hela Europa inom en mängd områden, 
såsom resor och fritid, finansiella tjänster, telekommunikation, 
tillverkning, media, läkemedelstillverkning, myndigheter, 
kommuner etc.
Xerox använder till och med XDA inom den egna 
organisationen, där vi kräver högsta möjliga 
informationssäkerhetsnivå för vår infrastruktur.
Detaljerad teknisk information om säkerhetsaspekterna för XDA 
kan hämtas på www.xerox.com/remoteservices

Xerox och säkerhet
Vi är ledande inom dokument- och informationssäkerhet, med 
industrins bredaste utbud av multifunktionsprodukter. Dessa 
produkter har certifierats som säkra av National Information 
Assurance Partnership (NIAP); ett amerikanskt regeringsorgan 
för säkerhetsprovning åt IT-konsumenter och IT-företag.
Dessutom följer vi globala bestämmelser, inklusive den 
europeiska personuppgiftslagen.
Mer information finns på www.xerox.com/security
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XDA, ett säkert verktyg

Bibehåll nätverkssäkerheten
• XDA arbetar i bakgrunden och skickar data till oss vid 

schemalagda tidpunkter.
• XDA kan endast ha envägskommunikation med vår  

säkra server. 
• XDA tillåter inte att vi har åtkomst till ditt företags nätverk. Du 

kan känna dig trygg med att företagets säkerhetsinfrastruktur 
är säker och fortsätter att skydda nätverket mot virus och 
skadliga attacker.

En helt säker tjänst
• XDA kan inte läsa, överföra eller lagra dokument eller 

företagets information och data.
• XDA överför endast utrustningsspecifik statistik såsom 

utrustningens serienummer, mätarnamn, mätvärde, använt 
förbrukningsmaterial och avläsningsdatum.

• Via klientprogrammet kan du se tiden när informationen 
överförs.

• Alla data är krypterade, och kommunikationen med Xerox 
autentiseras. Xerox använder Secure Socket Layer-anslutning 
(SSL) med 128 bitars kryptering; samma teknik som används 
av företag inom finanssektorn för överföring av konfidentiella 
data såsom kreditkortsinformation.

Hur Xerox fjärrtjänstplattform fungerar
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