
Xerox® XDA
Sikker overføring av automatisk 
telleverksavlesning med Xerox

Hold kontroll på nettverket ditt
• XDA hjelper deg å holde kontroll på dine Xerox enheter ved å 

sørge for at du får informasjon om bruken.

• XDA programvare kan installeres på PCer og servere som kjører 
på Windows plattformer.

• Du må ikke gjøre endringer i dine Internett brannmurer, proxy 
servere eller annen sikkerhetsinfrastruktur siden XDA arbeider 
innenfor din eksisterende sikkerhets-infrastruktur og protokoller.

• Du kan enkelt revidere XDA uttrukket informasjon med det 
synlige kundedashbordet eller på det nedlastbare CSV  
fil-ekstraktet.

Xerox® XDA
Brosjyre

Stol på Xerox når det gjelder å beskytte din kritiske bedriftsinformasjon og 
ivareta integriteten i nettverket ditt. XDA, Xerox programvaren som muliggjør 
Remote Services, er konstruert for å oppfylle dine høyeste forventninger til 
nettverkskontroll, sikkerhet og datakonfidensialitet, samtidig som det gir en praktisk 
måte å vise og automatisk sende dine enhetsdata.



www.xerox.com/remoteservices

Hvem bruker XDA?
Mange organisasjoner stoler på XDA for å overføre sine 
telleverksavlesninger til oss, sikkert og nøyaktig.
Vi har XDA kunder innenfor et bredt spekter av bransjer over 
hele Europa, inkludert reiser og fritid, finansielle tjenester, 
telekommunikasjon, produksjon, media, farmasi, sentrale og 
lokale myndigheter og mye mer.
Vi bruker til og med XDA i vår egen organisasjon, hvor 
vi ivaretar de høyest mulige sikkerhetstandardene på 
infrastrukturen for vår informasjon.
For å få en detaljert teknisk gjennomgang av 
sikkerhetsfunksjonene i XDA kan du laste ned vårt white paper 
på: www.xerox.com/remoteservices

Xerox og sikkerhet
Vi er ledende innenfor dokument- og informasjonssikkerhet, og 
har industriens bredeste spekter av multifunksjonsprodukter 
som alle er sertifisert som sikre av National Information 
Assurance Partnership (NIAP), en statlig etat som oppfyller 
kravene til sikkerhetstesting av IT for forbrukere og bedrifter.
I tillegg etterkommer vi globale reguleringer, inkludert Det 
Europeiske Direktivet for Databeskyttelse.
For ytterligere informasjon besøk: www.xerox.com/security
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XDA, et sikkert verktøy

Ivareta din nettverkssikkerhet
• XDA kjører i bakgrunnen og sender data til oss når planlagt.
• XDA kan kun kommunisere en vei med vår sikre server.
• XDA gir oss ikke tilgang til ditt nettverk. Du kan stole på at din 

sikkerhetsinfrastruktur er sikker og vil fortsette å beskytte deg 
mot virus og ondsinnede angrep.

Du kan stole på en fullstendig sikker tjeneste
• XDA kan ikke lese, overføre eller lagre dokumentene dine, 

bedriftens informasjon eller data.
• XDA overfører kun enhets-spesifikke tall, slik som serienummer, 

telleverksnavn, telleverksavlesning, benyttet forbruksmateriell 
og dato for avlesningen.

• Du kan revidere tiden for kommunikasjon ved å bruke 
klientprogramvaren.

• Alle dine data blir kryptert og kommunikasjonen til Xerox er 
gjenstand for autentisering. Xerox benytter Secure Socket 
Layer (SSL) forbindelse med 128-bits kryptering – den samme 
teknologien som benyttes av finansnæringen for å overføre 
sensitive data slik som kredittkortinformasjon.

Hvordan Xerox Remote Services virker
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