
Xerox® XDA
Ασφαλής υποβολή αυτόματων  
μετρήσεων με τη Xerox

Διατηρήστε τον έλεγχο του δικτύου σας
• Το λογισμικό XDA σας επιτρέπει να διατηρείτε τον έλεγχο των 

συσκευών Xerox, παρέχοντάς σας πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση τους.

• Το λογισμικό XDA μπορεί να εγκατασταθεί σε υπολογιστές και 
διακομιστές που λειτουργούν σε πλατφόρμες Windows.

• Δεν χρειάζεται να κάνετε αλλαγές στα τείχη προστασίας για 
το Internet, στους διακομιστές μεσολάβησης ή σε άλλες 
ρυθμίσεις ασφαλείας καθώς το λογισμικό XDA λειτουργεί στο 
πλαίσιο της υπάρχουσας υποδομής και των πρωτοκόλλων 
ασφαλείας που διαθέτετε.

• Μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τις πληροφορίες που εξάγονται 
από το λογισμικό XDA με τον πίνακα εργαλείων πελάτη 
με δυνατότητα προβολής ή το εξαγόμενο αρχείο CSV με 
δυνατότητα λήψης.

Xerox® XDA
Φυλλάδιο

Βασιστείτε στη Xerox για να σας βοηθήσει να προστατέψετε τις κρίσιμες 
εταιρικές πληροφορίες σας και να διατηρήσετε την ακεραιότητα του 
δικτύου σας. Το λογισμικό XDA, που παρέχει η Xerox και ενεργοποιεί τις 
Απομακρυσμένες υπηρεσίες, έχει σχεδιαστεί ώστε να ικανοποιεί τις πιο απαιτητικές 
προσδοκίες σας όσον αφορά τον έλεγχο και την ασφάλεια του δικτύου σας και την 
εμπιστευτικότητα των δεδομένων, ενώ παρέχει έναν εύκολο τρόπο προβολής και 
αυτόματης υποβολής των δεδομένων των συσκευών σας.



www.xerox.com/remoteservices

Ποιος χρησιμοποιεί το λογισμικό XDA;
Πολλοί οργανισμοί εμπιστεύονται το XDA για την υποβολή 
μετρήσεων στη Xerox, με ασφάλεια και ακρίβεια.
Έχουμε πελάτες από διάφορους κλάδους σε όλη την 
Ευρώπη, όπως τους κλάδους ταξιδίων και αναψυχής, 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τηλεπικοινωνιών, 
παραγωγής, μέσων ενημέρωσης, τον φαρμακευτικό κλάδο,  
την τοπική και κεντρική αυτοδιοίκηση και πολλούς άλλους.
Η Xerox χρησιμοποιεί το XDA και στο δικό μας οργανισμό, 
όπου διατηρούμε τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα υποδομής 
ασφαλείας των πληροφοριών.
Για αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τις 
δυνατότητες ασφαλείας του XDA μπορείτε να κάνετε λήψη του 
σχετικού white paper στη διεύθυνση:  
www.xerox.com/remoteservices

Η Xerox και η ασφάλεια
Κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα ασφάλειας εγγράφων και 
πληροφοριών, με την μεγαλύτερη γκάμα πολυλειτουργικών 
προϊόντων στην αγορά και με πιστοποίηση ασφάλειας για 
όλα τα προϊόντα μας από το φορέα National Information 
Assurance Partnership (NIAP), έναν κυβερνητικό φορέα που 
ικανοποιεί τις ανάγκες ελέγχου ασφαλείας των εταιρειών και 
των χρηστών IT.
Επιπρόσθετα, συμμορφωνόμαστε με τους διεθνείς 
κανονισμούς μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Οδηγία περί 
της Προστασίας Δεδομένων.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:  
www.xerox.com/security
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XDA, ένα ασφαλές εργαλείο

Διατηρήστε την ασφάλεια του δικτύου σας
• Το λογισμικό XDA εκτελείται στο παρασκήνιο και στέλνει 

δεδομένα σε εμάς όταν έχει προγραμματιστεί.
• Το λογισμικό XDA μπορεί να επικοινωνεί μονόδρομα με τον 

ασφαλή διακομιστή της Xerox.
• Το XDA δεν επιτρέπει στη Xerox να αποκτήσει πρόσβαση 

στο δίκτυό σας. Έχετε τη σιγουριά ότι η υπάρχουσα υποδομή 
ασφαλείας σας είναι όντως ασφαλής και θα συνεχίσει να σας 
προστατεύει από ιούς και κακόβουλες επιθέσεις.

Βασιστείτε σε εντελώς ασφαλείς υπηρεσίες
• Το XDA δεν μπορεί να διαβάσει, να μεταδώσει ή να 

αποθηκεύσει τα έγγραφα, τις εταιρικές πληροφορίες ή τα 
δεδομένα σας.

• Το XDA μεταδίδει αποκλειστικά δείκτες μέτρησης που 
αφορούν ειδικά τη συσκευή, όπως τον αριθμό σειράς, 
το όνομα του μετρητή, τη μέτρηση, τα αναλώσιμα που 
καταναλώθηκαν και την ημερομηνία λήψης της μέτρησης.

• Μπορείτε να εξετάσετε τον χρόνο της επικοινωνίας 
χρησιμοποιώντας το λογισμικό-πελάτη.

• Όλα τα δεδομένα σας είναι κρυπτογραφημένα και για τις 
επικοινωνίες με τη Xerox εφαρμόζεται έλεγχος ταυτότητας. 
Η Xerox χρησιμοποιεί σύνδεση SSL (Secure Socket Layer) 
με κρυπτογράφηση 128 bit - την ίδια τεχνολογία που 
χρησιμοποιείται από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για  
τη μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων, όπως στοιχεία 
πιστωτικών καρτών.

Πώς λειτουργούν οι Απομακρυσμένες υπηρεσίες  
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