
Xerox® XDA
Mittarilukemat automaattisesti ja 
turvallisesti Xeroxille

Varmista verkon turvallinen käyttö
• XDA auttaa valvomaan Xerox-laitteita keräämällä niiden 

käyttöön liittyviä tietoja.

• XDA-ohjelmisto voidaan asentaa Windowsia käyttäviin 
tietokoneisiin ja palvelimiin.

• Internet-palomuureihin ja -välityspalvelimiin ja muuhun 
suojausympäristöön ei tarvitse tehdä mitään muutoksia, sillä 
XDA toimii yrityksen nykyisen suojausympäristön ja nykyisten 
protokollien piirissä.

• XDA:n keräämiä tietoja on helppo tarkastella 
raporttinäkymässä tai ladattavassa CSV-muotoisessa 
tiedostossa.

Xerox® XDA
-esite

Voit luottaa siihen, että Xerox auttaa asiakkaitaan suojaamaan tärkeitä 
tietoja ja ylläpitämään verkon koskemattomuutta. XDA, etäpalvelut 
mahdollistava Xerox-ohjelmisto, on suunniteltu vastaamaan verkon valvontaan ja 
suojaukseen sekä tietojen luottamuksellisuuteen kohdistuvia tiukkoja vaatimuksia. 
Samalla se tarjoaa helpon tavan tarkastella ja lähettää laitetietoja automaattisesti.



www.xerox.com/remoteservices

Ketkä käyttävät XDA-ohjelmistoa?
Monet organisaatiot luottavat, että XDA lähettää laitteiden 
mittarilukemat Xeroxille turvallisesti ja tarkasti.
Xeroxilla on XDA-asiakkaita Euroopassa monella eri toimialalla, 
mukaan lukien matkailu ja vapaa-aika, rahoitus, televiestintä, 
teollisuus, media, lääkeala, paikallis- ja keskushallinto.
Käytämme XDA ohjelmistoa myös omassa 
organisaatiossamme, jossa ylläpidämme erittäin korkeita 
tietoturvastandardeja.
Tarkkoja teknisiä tietoja XDA:n turvatoiminnoista on raportissa, 
jonka voi ladata osoitteesta: www.xerox.com/remoteservices

Xerox ja tietoturva
Olemme asiakirjojen ja tietojen suojaamisen johtava 
yritys maailmassa, ja meillä on alan laajin valikoima 
monitoimilaitteita, jotka on sertifioinut turvallisiksi IT-alan 
suojaustestauksen standardit määrittelevä Yhdysvaltain 
hallituksen elin; National Information Assurance  
Partnership (NIAP).
Tämän lisäksi noudatamme maailmanlaajuisia säännöksiä, 
kuten EU:n tietosuojadirektiiviä (European Directive on  
Data Protection).
Lisätietoja saat osoitteesta: www.xerox.com/security
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XDA, turvallinen työkalu

Ylläpidä verkon suojausta
• XDA toimii taustalla ja lähettää tietoja Xeroxille aikataulun 

mukaisesti.
• XDA:n ja Xerox-palvelimen välinen tietoliikenneyhteys on 

yksisuuntainen.
• XDA kommunikoi yksisuuntaisesti, eikä päästä ulkopuolisia 

yrityksesi verkkoon. Voit olla varma siitä, että tietoverkkonne 
suojaus on kunnossa ja suojaa edelleen verkkoanne viruksilta 
ja haitallisilta hyökkäyksiltä.

Voit luottaa täysin turvalliseen palveluumme
• XDA ei pysty lukemaan, lähettämään tai tallentamaan 

yrityksen asiakirjoja ja yritystietoja.
• XDA lähettää vain laitekohtaisia tietoja, joita ovat 

sarjanumero, mittarin nimi, mittarilukema, tarvikkeiden kulutus 
ja tietojen lähetyspäivä.

• Asiakas voi tarkastaa tiedonsiirtoajan milloin tahansa 
asiakasohjelmiston avulla.

• Kaikki tiedot salataan ja asiakkaan ja Xeroxin välinen liikenne 
vaatii tunnistautumisen. Tietoliikenneyhteydessä käytetään 
Secure Socket Layer (SSL)-protokollaa ja 128-bittistä 
salausta. Samaa teknologiaa käyttävät rahoituslaitokset 
luottamuksellisten tietojen kuten luottokorttitietojen 
välittämisessä.
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