
Xerox® XDA
Envio seguro de leituras automáticas  
de contadores com a Xerox

Mantenha a sua rede sob controlo
• O XDA ajuda-o a controlar os seus equipamentos Xerox, 

fornecendo-lhe informação sobre a utilização. 

• O software XDA pode ser instalado em computadores e 
servidores que corram sobre plataformas Windows.

• Não necessita de alterar as firewalls da Internet, proxy servers 
ou outras infra-estruturas de segurança, pois o XDA funciona 
nos seus atuais protocolos e infra-estruturas de segurança.

• Pode auditar facilmente a informação extraída com o XDA 
através do painel de Cliente ou de um ficheiro CSV que pode 
ser descarregado.

Xerox® XDA
Brochura

Confie na Xerox para o ajudar na proteção de informações importantes da 
sua empresa e para manter a integridade da sua rede. XDA, é o software da 
Xerox que ativa os Serviços Remotos, tendo sido criado para satisfazer os níveis 
mais elevados de expectativas relativamente a controlo da rede e segurança e 
ainda da confidencialidade dos dados. Este software oferece ao mesmo tempo 
uma forma conveniente de ver e submeter automaticamente os dados do seu 
equipamento.



www.xerox.com/remoteservices

Quem utiliza o XDA?
São muitas as organizações que confiam no XDA para nos 
enviar leituras de contadores de forma segura e rigorosa.
Temos clientes utilizadores do XDA num vasto leque de 
sectores de actividade na Europa, incluindo o segmento de 
viagens e lazer, serviços financeiros, telecomunicações, fabrico, 
comunicação social, indústria farmacêutica, governo central e 
local e muito mais.
Também nós utilizamos o XDA na nossa própria organização, 
onde mantemos os mais elevados padrões na infra-estrutura 
que protege as informações.
Para obter informações técnicas detalhadas sobre funções de 
segurança do XDA, faça o download do nosso livro branco em: 
www.xerox.com/remoteservices

A Xerox e a Segurança
Somos líderes em segurança da informação e dos documentos, 
possuindo o leque mais vasto de produtos multifuncionais 
do sector todos eles certificados como sendo seguros pelo 
National Information Assurance Partnership (NIAP), um 
organismo governamental norte-americano que satisfaz as 
necessidades de testes de segurança dos clientes de sistemas 
informáticos e empresas.
Para além disso, cumprimos com os regulamentos globais, 
incluindo a Directiva Europeia sobre protecção de dados.
Para obter mais informações, consulte: www.xerox.com/security
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XDA, uma ferramenta segura

Mantém a sua rede em segurança
• O XDA trabalha em bastidor e envia-nos os dados quando 

estiver programado.
• O XDA apenas pode efectuar comunicações unidireccionais 

com o nosso servidor seguro.
• O XDA não nos permite aceder à sua rede. Pode confiar que a 

sua infra-estrutura de protecção está segura e continuará  
a oferecer protecção contra vírus e ataques maliciosos.

Pode confiar num serviço integralmente seguro
• O XDA não pode ler, transmitir ou armazenar os seus 

documentos, informações ou dados empresariais.
• O XDA transmite apenas dados de contagem específicos do 

equipamento, como o número de série, nome do contador, 
leitura do contador, consumíveis utilizados e data da leitura.

• Pode alterar a altura do envio de dados utilizando o  
software cliente.

• Todos os seus dados são codificados e as comunicações 
feitas para a Xerox estão sujeitas a autenticação. A Xerox 
utiliza uma ligação Secure Socket Layer (SSL) com codificação 
de 128-bit – a mesma tecnologia utilizada pelo sector dos 
serviços financeiros para transmitir dados confidenciais tais 
como informações de cartão de crédito.

Como funcionam os Serviços Remotos Xerox?
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