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 Device Agent, XDA-Lite
Huippuluokan ohjelmisto, 
joka valvoo laitteita puolestasi.

Esittelemme XDA-Liten, Xeroxin uuden 
etäpalvelutyökalun, joka tehostaa 
automaattista laitteiden valvontaa. Sen 
ansiosta voit keskittyä kaikkein tärkeimpiin 
työtehtäviisi.

Tämä XDA-Lite -ohjelmisto kerää ja lähettää tarkkoja tietoja 

huoltosopimuksella olevista laitteista, mitä käytetään automaattiseen 

laskutukseen ja tarvikkeiden täydennykseen. Mahdollisimman 

yksinkertaiseksi suunniteltu XDA-Lite on helppo asentaa ja valvoo 

automaattisesti laitteitasi.

Tärkeimmät edut:

•  Yksi ohjelmisto, joka on asennettavissa palvelimelle tai työasemalle

•  Helppo ohjattu asennus ja asetusten määrittäminen kestää noin 

15 minuuttia

•  Sisäänrakennettu automaattinen verkkoyhteyden palauttaminen 

•  Uusien laitteiden automaattinen etsintä 

•  Kaikkien verkkolaitteiden helppo seuranta ja hallinta 

•  Mahdollisuus konfi guroida hälytysilmoituksia sisältäviä 

ponnahdusikkunoita ja sähköpostiviestejä 

•  Laitetietojen lataus yhteen tiedostoon

•  Luotettava verkkoyhteys 

•  Toimii yhdessä Device Direct -palveluun aktivoitujen laitteiden kanssa

•  Automaattiset versiopäivitykset

XDA-Lite tarjoaa helpon tavan seurata ja valvoa kaikkia verkkoon 

liitettyjä laitteita.



XDA-Lite

Teknisten tietojen vertailutaulukko

Jos haluat lisätietoja XDA-Lite -ohjelmasta ja siitä, 

miten helppoa sen asentaminen on, käy verkkosivuilla www.xerox.com/remoteservices 
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Yleistä tietoa sovelluksista

Paikallinen Windows® Client 

Paikallisesti asennettu web-pohjainen palvelin: 

edellyttää IIS:ää (Internet Information Services) ja 

SQL Server®:iä

Ohjelmiston automaattinen päivitys

Toimii ilman käyttäjäkirjautumista

Tukee toimintaa ilman palvelinyhteyttä

Online-tuki

Laitteiden etsintä

Yksinkertainen etsintä aliverkosta

Merkkiriippumaton laitteiden etsintä

Edistyneen etsinnän aliverkkomääritys (IP Sweep) 

Poikkeusten luettelo

Edistyneen etsinnän tilat

Suora (paikallinen) tulostimien etsintä (jonojen 

kautta) yksillä tunnistetiedoilla

Tulostimien etsintä Active Directory®:sta

Laitteiden etsintä IP v6 -osoitteiden mukaan

Laitteiden seurantatoiminnot

Laitteiden kuvallinen käyttöliittymä

Laiteluettelo sisältää ryhmittelyn

Laiteluettelo sisältää lajittelun ja suodatuksen

Tulostimien tilan näyttö

Mittareiden näyttö

Tarvikkeiden tilan ja hälytysten näyttö

Helppo pääsy tulostimen verkkosivuille

Staattiset sisäiset ryhmät

Dynaaminen ryhmitys

Ryhmäpohjainen seuranta

Paikalliset ponnahdusikkunahälytykset

Paikalliset sähköpostihälytykset

*  Smart eSolutions Windows-ohjelmistosovellus  (edellinen versio)
** CentreWare® Web
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Etähallinta

Yhteys-, mittari- ja tarviketietojen lähetys 

Laitteen tilatietojen lähetys 

Järjestelmänvalvoja- ja käyttäjätietojen lähetys 

Tuetut/pakolliset ohjelmistot

Windows® XP ja  Vista® (32-bittinen)   

Windows® XP ja  Vista® (64-bittinen) 

Windows® 2003 (32-bittinen)   

Windows® 2003 (64-bittinen) 

Windows® 2008 (32- ja 64-bittinen)   

Windows 2000

Windows® 7   

Windows® Server 2008 R2 

Vähimmäisvaatimus Microsoft .Net 2.0 

Vähimmäisvaatimus Microsoft .Net 3.5  

Internet Explorer (versiot 6, 7 ja 8) 

Kielivalikoima

Hollanti  

Englanti   

Ranska  

Saksa    

Italia

Japani  

Puola

Portugali  

Venäjä

Espanja 


