
  

© 2022 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox® er et varemærke tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR35941 

R E M O T E  S E R V I C E S  @  X E R O X  Beskyttelse af kunders 
printerdata 
 Certificeret i henhold til den internationale standard for styringssystemer  
til informationssikkerhed 

C E R T I F I C E R I N G S F O R D E L E  

 
• Omfattende, førende  

industrisikker praksis 
• Certificeret evaluering af 

risikobaseret styring og fuld 
sikkerhedskontrol 

• Beskyttelse af privatlivets fred  
• Understøtter lovgivningsmæssig og 

juridisk overholdelse af Sarbanes-
Oxley Act fra 2002, FISMA 2002, 
SSAE-16 

• Generel databeskyttelsesforordning 
(GDPR) og anden lovgivning om 
databeskyttelse 

• Giver fred i sindet, fordi du ved, at 
dine printerdata forbliver beskyttet 
og sikret.  

 
 

Gratis validering af denne certificering kan fås ved  

at søge i BSI-certifikatbiblioteket: 

http://www.bsigroup.com/clientdirectory 

Vi er forpligtet til at holde dine printerdata sikre, når Remote Services @ Xerox 
aktiveres med henblik på at levere informations- og ydeevnedata.  

 

V O R E S  F O R P L I G T E L S E  

Device Data Network er certificeret i henhold til International Standards Organization 
ISO/IEC 27001 Information Security Management System. Denne certificering 
illustrerer vores forpligtelse til at beskytte dine enhedsdata og er godkendt af et 
internationalt akkrediteret revisionsorgan. 
 

Device Data Network (DDN) i Xerox-miljøet er en sikker netværksplatform, der modtager, gemmer  
og bruger dine aggregerede printerdata til at understøtte automatiseret fakturering, automatisk 
genopfyldning af forbrugsstoffer og fjerndiagnostiske funktioner.  
 

Ved at opretholde en forbindelse mellem din enhed og Xerox kan vi diagnosticere problemer,  
så enhederne forbliver i drift, forenkle processen til indsamling af tælleraflæsninger og 
automatisk sende mere toner baseret på dit forbrug. 
 

Enheder forbinder og kommunikerer på en af to måder: 

• Device direct: En sikker punkt til punkt-forbindelse, der aktiveres af et integreret softwaremodul  
i Xerox®-udskrivningsenheden. 

• Enhedshåndteringsprogram (Xerox Device Agent): Software, der er indlæst på en sikker 
arbejdsstation eller server bag din firewall ved hjælp af Simple Network Management Protocol 
(SNMP), som vil finde og administrere de Xerox®- og ikke-Xerox-printere, der er installeret  
i dit netværksmiljø.  

 

Enheden starter indsamlingen af data og sender dem via en krypteret kanal til de sikre og godkendte 
Xerox-kommunikationsservere. De overførte enhedsdata indeholder data om ydeevne, forbrug og 
konfiguration. Eksempler er fejl, forbrug af komponenter, tælleraflæsninger, status for forbrugsstoffer 
samt softwareversioner.  
 

Kundernes udskifter, scanninger, fax eller følsomme private oplysninger (SPI) inkluderes aldrig  
i disse transmissioner.  

 F O R D E L E  V E D  A T  F O R B L I V E  F O R B U N D E T  

• Forbedret brugeroplevelse 
• Forbedret oppetid og produktivitet 
• Automatisk tælleraflæsning, genopfyldning af forbrugsstoffer. 
• Forenklede forretningsprocesser. 
• Fejlkodediagnostik i realtid 
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