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Yleinen tarkoitus ja 
kohderyhmä 

 

Tämän asiakirjan tarkoitus on toimia oppaana otettaessa käyttöön Xerox® Remote Services -
etäpalvelu verkkoon yhdistetyille Xeroxin ja muiden valmistajien tulostimille 
asiakasympäristössä. Asiakirja on tarkoitettu tarjoamaan tietoturvaan liittyviä tietoja ja 
kattamaan laajat turvallisuustoimenpiteet, jotka otetaan käyttöön Xerox® Remote Services -
etäpalveluissa. 

Tämän asiakirjan kohdeyleisöön kuuluvat tekniset myyjät, IT-verkkopäälliköt ja IT-tietoturva-
ammattilaiset, jotka ovat kiinnostuneita Remote Services -etäpalveluiden käytöstä ja niiden 
ominaisuuksien tietoturvan käyttöönotosta. 

Suosittelemme tarkastelemaan asiakirjaa kokonaisuudessaan sertifioidaksesi Xerox®-
tuotteiden ja palveluiden käytön asiakkaan verkkoympäristössä. 
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Remote Services -etäpalvelut 

Tieto on jokaisen organisaation tärkein omaisuus, ja siksi verkkoon liitettyjen laitteiden, kuten 
monitoimitulostimien (MFP), suojaus on elintärkeää.  Nykypäivän ”all-in-one” -rakenne, jossa 
hallitaan monitoimitulostimien kalustoa samalla kun varmistetaan tietoturvan hyväksyttävä 
taso, asettaa ainutlaatuisia haasteita, jotka usein jätetään huomioimatta.  Xerox® 
ymmärtää tämän monimutkaisuuden ja huomioi asiakkaittensa tietoturvatarpeet.  Xerox® 
Products, Xerox® Systems ja Xerox® Remote Services -valikoimat ovat suunniteltuja 
asiakkaiden olemassa olevien työnkulkujen turvalliseen integroimiseen samalla kun niissä 
käytetään uusimpia tietoturvatekniikoita.   

Xerox® Remote Services -etäpalveluiden tietoturvaa koskeva Whitepaper-raportti on 
tarkoitettu auttamaan asiakasta ymmärtämään ja ottamaan käyttöön soveltuvan 
tietoturvallisen Remote Services -ratkaisun, joka on yhteensopiva heidän verkkonsa 
infrastruktuurin kanssa.  Asiakkaan verkon rakenne määrittää sen, tarvitseeko Internetin 
palomuuriin, verkon välityspalvelimiin tai muihin tietoturvaan liittyviin verkon 
infrastruktuureihin tehdä muutoksia.  Valittu Xerox® Remote Services -ratkaisu, laite ja 
ohjaimet riippuvat asiakkaan tietoturvallisuuskäytännöistä ja määrittää, mitä toimintatilaa 
käytetään. 

Xerox ® Remote Services -toiminnallisuus on saatavilla laitteistojen tietyissä versioissa. Tämä 
toiminnallisuus mahdollistaa tulostuslaitteiden huollon etänä ja tuen tulostuslaitteiden 
attribuuttitiedoilla, jotka sisältävät tulostuslaitteen tunnistetiedot, tulostuslaitteen 
ominaisuudet, tilan, kulutustarvikkeiden tasot, käytön tiedot ja tarkat diagnostiset tiedot .  
Tulostuslaitteen attribuuttitiedot välitetään asiakkaan verkkoon yhdistetystä ympäristöstä 
suoraan tulostuslaitteelta (device direct) sovelluksen kautta (laitehallintasovellus) tai 
yhdistelemällä molempia tapoja käyttämällä turvallista Xerox® Remote Services -
tietoliikennepolkua. Sekä Xerox®-laitteilla että Xerox®-laitehallinnan sovelluksilla on 
sertifikaatti, joka varmennetaan Xerox®-tietoliikennepalvelimilla ennen kuin 
tulostusominaisuuksien välitys voi alkaa.  Xerox® Remote Services -etäpalveluiden 
tapahtumat alkavat aina asiakkaan ympäristön sisäpuolelta ja lähetetään perustuen tiukasti 
asiakkaan valtuutuksiin.   

Yhdysvalloissa sijaitsevat Xerox®-tietoliikennepalvelimet ovat tiukkojen 
tietoturvallisuushallintavaatimusten mukaisia.  Xerox®-datakeskukset ja Xerox® Remote 
Services -sovellus ylläpitävät vuosittaisia Statement on Standards for Attestation (SSAE) No-
16, Sarbanes-Oxley lain (SOX) vaatimuksia, ja ne ovat ISO 27001:2013-sertifioituja. 

Oletuksena mitään asiakkaan kuvia tulostimelta, faksilta, skannauksesta tai kopioinnista tai 
arkaluontoisia tietoja ei välitetä Xerox®-tietoliikennepalvelimille. 
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Asiakkaan hallinta 
 

Xerox®-laitehallintasovellukset voivat näyttää viedyt tulostuslaitteen attribuuttitietojen lokit 
auditointia ja varmennusta varten ennen salausta ja välitystä ulkoisille Xerox®-
tietoliikennepalvelimille.  Katso tarkemmat tiedot vastaavasta Xerox®-
laitehallintasovelluksen käyttöoppaasta.  

Jotkut pienien ja keskikokoisten toimistojen tulostuslaitteet ovat varustettuja ominaisuudella, 
joka mahdollistaa asiakkaiden lataavan ja tarkastelevan tulostuslaitteen attribuuttitietoja 
ennen salausta ja välitystä ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille Device Direct -
käyttöönottomenettelyllä. Jotta voidaan varmentaa, että tietyssä tulostuslaiteessa on tämä 
ominaisuus, mene tulostuslaitteen Centreware Internet Services -sivulle; tilavälilehdelle, 
Smart eSolutions (tai Remote Services -etäpalvelut) -linkkiin, ja Maintenance Assistant -
välilehdelle. 

Xerox® Remote Services -ratkaisu voidaan mukauttaa asiakkaan 
tietoturvallisuuskäytäntöihin, jotka rajoittavat tietyn tyyppisiä tulostuslaitteiden 
attribuutteja, joita voidaan lähettää verkon ulkopuolelle (esim. verkko-osoitteeseen liittyvät 
ominaisuudet). Xerox®-laitehallintasovelluksen työkaluilla voidaan poistaa valittujen 
kenttien välitys käytöstä. 

Asiakas voi myös antaa poikkeuspyynnön sopimusneuvotteluiden aikana Remote Services -
ratkaisun käytöstä poistamiseksi. Tämä valinta estäisi kaiken Remote Services -
etäpalveluiden tietoliikenteen ja tulostuslaitteiden etätuen siltä tililtä.  

Korotetun etätuen toimenpiteiden helpottamiseksi asiakkaat voivat tarvittaessa ottaa 
käyttöön Remote Access -ominaisuuden vastaanottaakseen tulostuslaitteen 
ohjelmistojulkaisuja, tietoturvakorjauksia ja diagnosoidakseen, korjatakseen ja 
muokatakseen etänä tulostuslaitteen konfiguraatioiden diagnosoituja vikoja.  Etäkäyttö ei 
salli Xeroxin® tarkastella tai ladata asiakkaan asiakirjoja, tietoja tai muita tietoja, jotka ovat 
asiakkaan tulostuslaitteella tai tietojärjestelmissä, tai kulkevat niiden läpi. Poikkeama tähän 
on silloin, kun asiakas työskentelee Xeroxin tukihenkilöstön kanssa vaikeamman ongelman 
parissa ja on määrittänyt, että ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan lisätietoja. Tällöin asiakas 
voi päättää tarjota pääsyn Xeroxille laitteen lokitiedostoihin, jotka sisältävät arkaluontoista 
tietoa. 

Siksi yritysten tietotekniikkatiimien (IT) ja tietoturvasta vastaavien henkilöiden on hyvä lukea 
tämä asiakirja kokonaan saadakseen kattavan käsityksen Xerox® Remote Services -
etäpalveluiden ominaisuuksista ja toiminnoista sekä niiden hyödyntämisestä yrityksen 
tietoturvallisuuskäytäntöjen mukaisesti. 

Lisää tietoturvaresursseja Xerox®-tuotteiden turvallisuustietojen suojauksesta, alan 
kumppanuudesta ja sertifioinneista on osoitteessa http://www.xerox.com/security. 
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Käyttöönottomallit 

Asiakkaat voivat valita seuraavista yhtä turvallisista Xerox ® Remote Services -etäpalveluiden 
käyttöönottomalleista:  

 Device Direct -malli:Device Direct mahdollistaa tulostuslaitteiden tiedonsiirron 
suoraan ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille internetin kautta asiakkaan 
palomuurin läpi.  

 
 Laitehallintasovelluksen malli: Xerox®-laitehallintasovellus (eli Device Manager) 

voidaan ottaa käyttöön asiakkaan verkossa, jossa sillä kerätään tietoattribuuttien 
osajoukkoja tulostuslaitteilta. Useiden tulostuslaitteiden attribuutteja kerätään ja 
välitetään sitten turvallisesti ulkoisiin Xerox®-tietoliikennepalvelimiin.  

 Yhdistelmämalli:  sekä Device Direct -mallin että laitehallintasovelluksen mallin 
käyttöönotto. 

Kaikki Xerox ® Remote Services -etäpalveluiden käyttöönottomallit käyttävät alan 
standardin verkkopohjaisia protokollia ja portteja turvallisen, salatun kanavan 
muodostamiseksi lähettääkseen tulostuslaiteen attribuutit ulkoisesti Xerox®-
tietoliikennepalvelimiin, jotka sijaitsevat Xerox® turvaamissa datakeskuksissa.  

Valittu käyttöönottomalli riippuu asiakkaamme tietoturvallisuuskäytännöistä ja säännöistä 
tulostuslaitteiden attribuuttien lähettämiseksi ja tulostuslaiteratkaisun tyypin ja Xeroxilta® 
hankittujen laitteiden tyypin (perustason tai hallitut tulostuspalvelut). 
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Device Direct -käyttöönottomalli 
Etäpalveluiden moduuli, joka on sulautettu Xerox®-laitteisiin, käyttää turvallista TLS 1.2 -
yhteyttä (Transport Layer Security) portin 443 kautta siirtääkseen tietoja ulkoisesti Xerox®-
tietoliikennepalvelimiin.   

 Tulostuslaitteet asiakkaan ympäristössä käynnistävät kaiken tiedonsiirron suoraan 
ulkoisilla Xerox®-tietoliikennepalvelimilla. Toimipisteen tavanomaiset 
palomuurikonfiguraatiot vaaditaan tietoliikenteen mahdollistamiseksi.  

 Ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille täytyy käyttää voimassa olevaa URL-osoitetta. 

 Xerox®-tietoliikennepalvelimet ova turvallisen palomuurin takana, eikä niihin pääse 
internetin kautta. 

Kuva 1 
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Laitehallintasovelluksen 
käyttöönottomalli 
Laitehallintasovellukset (eli Xerox® Centre Ware® Web, Xerox® Device Agent, Xerox® Device 
Agent Partner Edition ja Xerox® Device Manager) käyttävät myös salattua TLS 1.2 - yhteyttä 
(Transport Layer Security) vakioportin 443 kautta siirtääkseen tietoja ulkoisesti ulkoisille 
Xerox®-tietoliikennepalvelimille. Lisäominaisuudet on luotu parantamaan tietoturvaa tällä 
kanavalla ja perustettu laitehallintasovelluksen alkuasennuksen aikana sisältämään: 

 Laitehallintasovellus asiakasympäristössä käynnistää kaiken tiedonsiirron ulkoisten 
Xerox®-tietoliikennepalvelimien kanssa. Toimipisteen tavanomaiset 
palomuurikonfiguraatiot vaaditaan tietoliikenteen mahdollistamiseksi. 

 Ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille täytyy käyttää voimassa olevaa URL-osoitetta. 

 Xerox®-tietoliikennepalvelimet ovat turvallisen palomuurin takana, eikä niihin pääse 
internetin kautta. 

 Joko voimassa olevaa tilitunnusta tai toimipaikkatunnusta ja Xerox®-
tietoliikennepalvelimen rekisteröintitunnistetta täytyy käyttää joidenkin Xerox®-
tietoliikennepalvelimilla olevien palveluiden käyttämiseksi. 

 Laitehallintasovellus pyytää rekisteröintiä ulkoisilla Xerox®-tietoliikennepalvelimilla 
käyttämällä sertifikaattivahvistuksen soveltuvia valtuutuksia. 

 Ulkoiset Xerox®-tietoliikennepalvelimet vahvistavat annetut valtuutustiedot ja 
hyväksyvät pyynnöt. 

 Laitehallintasovellus todentaa ulkoiset Xerox®-tietoliikennepalvelimet ja aktivoi palvelun. 

Kuva 2 
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Käyttöönoton yhdistelmämalli 
Käyttöönoton yhdistelmämalli otetaan käyttöön, kun asiakas hankkii useita eri tyyppisiä 
Xerox-huoltosopimuksia tulostuslaitteilleen. Kun Xerox®-tulostuslaite on alussa asennettu 
verkkoon, Xerox® Remote Services -etäpalveluiden oletustoimintona on yrittää muodostaa 
tulostuslaitteen automaattinen suora yhteys Xerox®-tietoliikennepalvelimille.  

Kuva 3 
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Tiedonsiirto ja hyötykuormat 

Tiedon lähteet 
Tulostuslaitteen attribuutit kerätään Xerox® Remote Services -etäpalveluille seuraavista 
lähteistä:  

 Xerox®-toimistoverkkotulostimet 

 Xeroxin® ulkopuoliset verkkotulostimet 

 Xerox®-tuotantotulostimet 

 Xerox®-laitehallintasovellukset 

 

Xerox®-toimistolaitteet  
Xerox®-toimistoluokan tulostuslaitteet välittävät laitteen tiedot XML-formaatissa (eXtensible 
Markup Language) käyttämällä pakattua .zip-tiedostoa.  Kukin tiedosto välitetään sitten 
salattua kanavaa ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille.  
 
 
Taulukko 1 kertoo laitteen välitettävissä olevat tiedot ja niiden kuvaukset. 

 

Tietoattribuutit Kuvaus 

 

Tulostuslaitteen 
identiteetti 

Sisältää mallin, laiteohjelmiston tason, moduulin sarjanumerot ja 
asennuspäivämäärän. 

Tulostuslaitteen 
verkko-osoite 

Sisältää MAC-osoitteen (Media Access Control), aliverkon osoitteen. 

Tulostuslaitteen 
ominaisuudet 

Sisältää tarkat laitteistokomponenttien määritykset, tarkat 
ohjelmistomoduulin määritykset, tuetut ominaisuudet/palvelut, 
virransäästötilat jne. 

Tulostuslaitteen tila Sisältää yleisen tilan, tarkat hälytykset, viimeisten 40 virheen historian, 
jumiutumistiedot jne. 

Tulostuslaitteen 
laskurit 

Sisältää laskutusmittarit, tulostukseen liittyvät laskurit, kopiointiin liittyvät 
laskurit, faksiin liittyvät laskurit, suuriin töihin liittyvät laskurit, kohteeseen 
skannaus -laskurit, käyttötilastot jne. 

Tulostuslaitteen 
kulutushyödykkeet 

Sisältää kulutushyödykkeen nimen, tyypin (esim. kuvantaminen) 

Tulostimen 
yksityiskohtaiset 
käyttötiedot 

Sisältää yksityiskohtaiset tulostukseen liittyvät laskurit, virrankytkentätilat, 
yksityiskohtaiset vaihto-osien (CRU) vaihtomäärät, yksityiskohtaiset 
vaihto-osien vikojen tiedot ja tapahtumamäärät, sisäisen optisen 
merkintunnistustoiminnon (OCR) käytön, tulostusajon pituuden 
tapahtumamäärät, paperialustan käytön tapahtumamäärät, laitteeseen 
asetetun paperin, paperityypin ja paperikoon tapahtumamäärät, 
asiakirjan pituuden ja tapahtumamäärät, sarjanumeron, HFSI-tiedot, 
NVM-tiedot, tapahtumamäärät, pikselimerkkien lukemat, keskimääräisen 
peiton väriä kohti, viat/tukkeumat, yksityiskohtaiset skannaukseen liittyvät 
laskurit. 



12 

 

Tietoattribuutit Kuvaus 

 

Konetekniikka/virheen
korjaus 

Sisältää tarkat virheenkorjaustiedot, joihin voi sisältyä                                                                                                                                                                                                                                               
tietoja, jotka eivät sisälly yllä oleviin tietoihin. Näihin tietoihin voi kuulua 
PII, kuten käyttäjänimet, sähköpostiosoitteet ja töiden tiedot. Nämä 
tiedot lähetetään asiakkaan nimenomaisella luvalla ja on tarkoitettu vain 
ylemmän tuen käyttöön.   

Huomaa: Tiedosto ja tietojen sisältö vaihtelee tuotteen mallista riippuen.  
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Xerox®-tuotantolaitteet 
 
Xerox®-tuotantoluokan laitteet välittävät laitteen tiedot XML-formaatissa (eXtensible 
Markup Language) käyttämällä pakattua .zip-tiedostoa.  Kukin tiedosto välitetään sitten 
salattua kanavaa ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille.  
 
Taulukko 2 kertoo laitteen tietoattribuutit ja niiden kuvaukset, jotka voidaan välittää. 

 

Tietoattribuutit Tietoattribuuttien tarkka kuvaus 

Tulostuslaitteen 
identiteetti 

Sisältää mallin, moduulin laiteohjelmiston tasot, moduulin sarjanumerot, 
moduulin asennuspäivämäärät, asiakkaan yhteystiedot, lisensointitiedot ja 
sijainnin, jos saatavilla. 

Tulostuslaitteen 
verkko-osoite 

Sisältää MAC-osoitteen (Media Access Control), aliverkon osoitteen. 

Tulostuslaitteen 
ominaisuudet 

Sisältää tarkat laitteistokomponenttien määritykset, tarkat ohjelmistomoduulin 
määritykset, tuetut ominaisuudet/palvelut jne. 

Tulostuslaitteen 
tila 

Sisältää aktiiviset tilat, virhehistorialaskurit, DFE-tapahtumalokin, 
tiedonsiirtohistorian 

Tulostuslaitteen 
laskurit 

Sisältää laskutusmittarit, tulostukseen liittyvät laskurit, suuriin töihin liittyvät 
laskurit, tuotantokohtaiset laskurit, kohteeseen skannauksen laskurit alhaisilla 
tuotantomalleilla jne. 

Tulostuslaitteen 
kulutushyödykkeet 

Sisältää valmistajan, mallin, sarjanumeron, nimen, tyypin, tason, kapasiteetin, 
tilan, käyttöiän laskurin jne.  

Tulostimen 
yksityiskohtaiset 
käyttötiedot 

Sisältää HFSI-tiedot, NVM-tiedot, osien vaihdot, DFE-lokit, tarkat 
virheenjäljitystiedot, virheiden ratkaisun. 

Konetekniikka/virhe
enjäljitys 

Sisältää jäsentämättömät, yksityiskohtaiset virheenkorjaukseen liittyvät tiedot, 
tarkoitettu vain 3. tason tuen käyttäjille.  

Asiakastyöhön 
liittyvät 

Xerox®-tuotantotulostustuotteet tarjoavat työhön liittyvien tietojen toistamisen 
tukien korkeamman tuen skenaarioita salatun PostScriptin kautta Xeroxille. 
Asiakas voi määrittää, aktivoidaanko tämä ominaisuus. Jos asiakas lähettää 
työhön liittyviä tietoja (eli salatun PostScriptin) takaisin Xeroxille, tietoja 
käsitellään Xeroxin tietoturvallisuuskäytäntöjen ja standardien mukaisesti. 

 Ylemmän tuen ohjelmia käytetään silloin, kun tarkat virheenetsintätiedot voivat sisältää 
tietoattribuutteja taulukoissa 1–3 annettujen tietoaineistojen ulkopuolella. Nämä tiedot 
lähetetään asiakkaan nimenomaisella luvalla, ja niitä käsitellään Xeroxin 
tietoturvallisuuskäytäntöjen ja standardien mukaisesti. 

 
Huomautus: Tiedosto ja tietojen sisältö vaihtelee tuotteen mallista riippuen.  
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Xerox®-laitehallinnan sovellukset 
Xerox®-laitehallinnan sovellukset (eli Xerox® Centre Ware® Web (CWW), Xerox® Device 
Agent (XDA), Xerox Device Agent Partner Edition (XDA PE) ja Xerox® Device Manager (XDM) 
välittävät tulostusominaisuuksien tiedot XML-muodossa (eXtensible Markup Language) 
käyttämällä pakattua .zip -tiedostoa.  Sitten tiedosto salataan ja välitetään salattuja kanavia 
ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille. 

Taulukko 3 kertoo laitteen tietoattribuutit ja niiden kuvaukset, jotka voidaan lähettää 
Xerox®-laitehallintasovelluksen kautta. 

 

Tietoattribuutit Tietoattribuuttien tarkka kuvaus 

Tulostuslaitteen identiteetti Sisältää valmistajan, mallin, kuvauksen, laiteohjelmistotason, 

sarjanumeron, laitemerkinnät, järjestelmänimen, kontaktin, sijainnin, 

hallintatilan työaseman (pöytäkone), faksinumeron ja jononimen. 

Tulostuslaitteen verkko-osoite Sisältää MAC-osoitteen, IP-osoitteen, DNS-nimen, aliverkon peitteen, IP-

oletusyhdyskäytävän, viimeisimmän tunnetun IP-osoitteen, muutetun 

IP-osoitteen, aikavyöhykkeen, IPX-osoitteen, IPX:n ulkoisen verkon 

numeron, IPX-tulostuspalvelimen.  

Tulostuslaitteen ominaisuudet Sisältää asennetut komponentit, komponenttien kuvaukset, tuetut 

ominaisuudet/palvelut, tulostusnopeuden, värituen, 

viimeistelyvaihtoehdot, kaksipuolisen tulostuksen tuen, 

merkintäteknologian, kovalevyn, keskusmuistin, kielituen ja käyttäjän 

määrittelemät ominaisuudet. 

Tulostuslaitteen tila Sisältää yleisen tilan, yksityiskohtaiset hälytykset, paikalliset konsolin 

viestit, komponentin tilan, tilan noutoon liittyvät tiedot, 

löytymispäivämäärän, löytämisen menetelmän/tyypin, laitteen 

käyttöajan, tuetut ja käytössä olevat viestit. 

Tulostuslaitteen laskurit Sisältää laskutusmittarit, tulostukseen liittyvät laskurit, kopiointiin 

liittyvät laskurit, faksiin liittyvät laskurit, suuriin töihin liittyvät laskurit, 

skannaukseen liittyvät laskurit, käyttötilastot ja kohdevolyymin. 

 

Tulostuslaitteen 

kulutushyödykkeet 

Sisältää kulutushyödykkeen nimen, tyypin (esim. kuvantaminen) 

Tulostuslaitteen 

yksityiskohtainen käyttö 

Käyttäjäperustaiset työn seurantatiedot, joihin liittyvät työn 

ominaisuudet (tunniste, asiakirjan nimi, omistaja, asiakirjan tyyppi, työn 

tyyppi, väri, kaksipuoleisuus, vaadittu alusta, koko, sivut, sarjat, virheet), 

kohde (tulostuslaite, malli, DNS-nimi, IP-osoite, MAC-osoite, 

sarjanumero), tulostustyön tulokset (toimitusaika, työn tulostusaika, 

tulostetut sivut, tulostetut väri/MV-sivut, käytetty väritila, N-up), 

kirjanpitotiedot (takaisinveloituksen koodi, takaisinveloituksen hinta, 

kirjanpidon lähde), tulostustyön lähde (työasema, tulostuspalvelimen 

nimi/MAC-osoite, jonon nimi, portti, käyttäjänimi, käyttäjätunnus), 

Xeroxin hallintatiedot (lähetetään Xerox® Services Managerille). 
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Tietoattribuutit Tietoattribuuttien tarkka kuvaus 

Laitehallinnan identiteetti Sisältää sovellusisännän tietokoneen tiedot, kuten DNS-nimen, IP-

osoitteen, OS-nimen, OS-tyypin, PC CPU -tiedot, RAM-koot (vapaa ja 

käytössä), kiintolevykoot (vapaa ja käytössä), toimipaikan nimen, 

sovellusversion, sovelluksen lisenssin raukeamispäivän, .Net-version, 

aikavyöhykkeen, etsintäkomponentin version, päätietokannan koon, 

etsintätietokannan koon, laitehallintaan kuuluvien/kuulumattomien 

tulostimien lukumäärän, käynnissä olevat kriittiset palvelut. 

Device Manager -

yritysturvallisuustila 

Normal Mode = Xerox® Device Agent ottaa yhteyttä Xerox® Services 

Manageriin päivittäin. Asetuksia voidaan muuttaa etänä ilman tarvetta 

toimipisteessä tehtävälle vierailuille, vaikka kyselyaikataulut olisivatkin 

sammutettuina. 

Lock Down Mode = Tulostimeen liittyvien tietojen synkronoinnin lisäksi 

Xerox® Services Manager -sovelluksessa ei ole tiedonsiirtoa, ja asetukset 

tulee muuttaa paikan päällä. Xerox® Device Agent -kone ja tulostimen 

IP-osoitteet raportoidaan Xerox® Services Manager -sovellukselle.  

 

Laitehallinnan 

tulostuksenhallintamenettely  

Sisältää loppukäyttäjän tietokoneen nimen, käytetyn 

tulostuspalvelimen, käytetyn tulostusjonon, aikaleimaloukkauksen, 

asiakirjan nimen, loppukäyttäjän käyttäjänimen, kaksipuolisen työn, 

työn värin, työn kokonaismäärän, työn hinnan, suoritetun toimenpiteen, 

ilmoituksen loppukäyttäjälle, näytetyn viestin, tulostuskäytännön nimen, 

tulostuskäytännön säännön. 
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Tulostuslaitteiden etähallinta 
Xerox®-tukihenkilöt voivat käsitellä alla olevassa taulukossa esitetyt toimenpiteet Xerox®-
laitehallintasovelluksen kautta. Luvan mukaisesti nämä toimenpiteet suoritetaan 
poikkeamien ratkaisujen tuessa ja hahmotellaan alla olevassa taulukossa 4.  

 

Tiedot Kuvaus 

Tulostuslaitteilla 

suoritettavat toiminnot 

 Get Device Status = noutaa viimeisimmän tilan tulostuslaitteelta 

 Reboot Device = käynnistää sammutus-/käynnistysjakson tulostuslaitteella 

 Upgrade Device = asentaa uuden ohjelmiston/laiteohjelmiston 

tulostuslaitteelle (.DLM portin 9100 kautta) 

 Troubleshoot Device = tekee laitteelle yhteyskokeilun (ping) ja noutaa 

viimeisimmän tilan tulostuslaitteesta 

 Print Test Page = lähettää testityön tulostuslaitteelle tulostuspolun 

vahvistamista varten (muodostaa konfiguraatioraportin) 

 Start Managing Device = käynnistää jaksoittaisen tulostuslaitteen 

tiedonsiirron ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille 

Huomautus: Kukin toiminto voidaan poistaa käytöstä pyynnön mukaisesti 

Xerox®-laitehallintasovellusten ylläpidon konfiguraation osiossa, joka tukee tätä 

ominaisuutta. 

Tulostuslaitteilla 

suoritettavat toiminnot 

 Reboot Device = käynnistää sammutus-/käynnistysjakson tulostuslaitteella 

 Print Test Page = lähettää testityön tulostuslaitteelle tulostuspolun 

vahvistamista varten (muodostaa konfiguraatioraportin) 

 

Laitehallintasovelluksissa 

suoritettavat 

toimenpiteet 

Kunkin laitehallintasovelluksen hallittavia asetuksia ovat etsinnän toiminta, 

tietojen viennin tiheys, SNMP-protokollan tietoliikenteeseen liittyvät asetukset 

(uudelleenyritys, aikakatkaisu, yhteisönimet), hälytysprofiilit ja 

laitehallintasovelluksen automaattisten ohjelmistopäivitysten tiheys. 
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Laitehallintasovellusten järjestelmävaatimukset 

Vähimmäisvaatimukset vaihtelevat hieman tarjonnan mukaisesti. Katso käyttäjäopasta, 
turvallisuuden arviointiopasta ja/tai sertifiointiopasta selvittääksesi perusvaatimukset 
kullekin laitehallintasovellukselle. Lisätietoja löytyy osoitteesta: 
http://www.support.xerox.com/support/enus.html 

Asennuksessa tulee mukana .readme-tiedosto, joka käsittää tarkemmat ja erityiset 
järjestelmävaatimukset kullekin asennettavalle laitehallintasovellukselle.  

 Suosittelemme, että isäntätietokoneissa käytetään tuettua Microsoft ® Corporationin 
käyttöjärjestelmää. Xerox®-laitehallintasovelluksia voidaan kuitenkin käyttää 
Macintosh-käyttöjärjestelmäympäristössä, jos käytetään Parallels Desktop -
emulointiohjelmistoa. (Tällä hetkellä Xerox®-laitehallintasovellusta ei voi käyttää 
natiivissa Macintosh-ympäristössä.) Katso lisätietoja vastaavan Xerox®-
laitehallintasovelluksen käyttöohjeista. 

 Suosittelemme, että isäntätietokoneet ovat ajanmukaisia Microsoft ® Corporationin 
uusimmilla kriittisillä korjauksilla ja palvelujulkaisuilla. 

 Network Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) on ladattava ja sen 
täytyy toimia. 

 Internet-yhteys vaaditaan 

 Laitehallintasovelluksen lataamiseen asiakaskoneelle vaaditaan ylläpito-oikeudet. 

 Edellyttää SNMP-yhteensopivia laitteita ja mahdollisuutta reitittää SNMP verkon kautta. 
SNMP:n käyttöönotto ei ole vaatimus tietokoneella, johon Xerox®-laitehallintasovellukset 
asennetaan, tai muilla verkon tietokoneilla. 

 Microsoft®.NET Framework 4.6 (täysi versio) on asennettava ennen sovelluksen 
asentamista. 

 Sovellusta ei pidä asentaa tietokoneelle, jolle on asennettu muita SNMP-pohjaisia 
sovelluksia tai Xerox®-laitehallinnan työkaluja, koska ne voivat häiritä toistensa 
toimintaa. 

Konfiguroinnit, joita ei tueta 

 Sovelluksen asennus tietokoneelle toisella Xerox®-laitehallintasovelluksella kuten 
Xerox® Device Manager. 

 Mikä tahansa Unix®- tai Linux®-käyttöjärjestelmä  

 Microsoftin® käyttöjärjestelmät käyttöiän lopussa, kuten Windows NT® 4.0, Windows® 
Media Center, Windows® XP, ja Windows® Server 2000 ja 2003. 

 Virtuaaliympäristöt, muut kuin VMware® Lab Manager™/Workstation/vSphere 
Hypervisor™. Tämä sovellus saattaa toimia muissa virtuaaliympäristöissä, mutta näitä 
ympäristöjä ei ole kuitenkaan testattu. 

http://www.support.xerox.com/support/enus.html
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Xerox®-liiketoimintaprosessit ja -

palvelut 

Xerox®-tietoliikennepalvelimien vastaanottamia tietoja Xeroxin® toimistokäyttöön 
perustuvilta tulostuslaitteilta, Xeroxin® tuotantokäyttöön perustuvilta tulostuslaitteilta ja 
Xerox®-laitehallintasovelluksilta käytetään seuraavissa Xeroxin liiketoimintaprosesseissa: 

Liiketoimintaprosessin nimi Kuvaus 

Automaattiset mittarilukemat Lasku luodaan automaattisesti tulostuslaitteilta vastaanotetuista 

mittarin tiedoista. 

Automaattinen tarvikkeiden 

täydennys / automaattinen 

osien täydennys 

Asiakkaalle lähetetään automaattisesti väriainetta tulostuslaitteilta 

saatujen kulutustarvikkeiden kulumistilan mukaan. Vaihdettavat 

komponentit lähetetään asiakkaille automaattisesti tarpeen mukaan. 

Nämä vaihtoehdot ovat saatavilla vain asiakkaille, jotka ovat 

solmineet sopimuksen mittarilukemiin perustuvista täydennyksistä. 

Huollettavuus (Maintenance 

Assistant) 

Xerox-huoltohenkilöstö näkee yksityiskohtaiset vikatiedot ja voi 

tarvittaessa nopeasti valmistautua paikan päällä tapahtuvaan tai 

etävianmääritykseen asiakkaan huoltopyynnön mukaan. 

3. tason tuki 

(konetekniikka/virheenjäljitys) 

Tuotetuen henkilökunta voi korjata virheet vaikeissa ongelmissa, jos 

heillä on pääsy yksityiskohtaisiin tuotekehitys- ja 

virheenkorjauslokeihin. 

Tulostuslaiteen perustiedot pakataan, välitetään, säilytetään ja arkistoidaan ISO-27001-
sertifioituun Xerox®-datakeskukseen, ja niitä säilytetään Xerox®-yhtymän 
tiedonsäilytyskäytäntöjen mukaisesti. 

Työprosessit ja käytännöt, jotka tukevat ja suojaavat Xerox® Back office Remote Services -
etäpalveluiden ohjelmistojärjestelmiä perustuvat ITIL:n parhaisiin käytäntöihin ja ISO 27001 
-standardeihin. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että tietojen eheyden, yksityisyyden ja 
suojauksen hallinta noudattaa alan tiukimpia standardeja. 
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Teknologian yksityiskohdat  

Tämä osio sisältää tekniset lisätiedot, joita tietotekniikkatiimi (IT) ja tietoturvasta vastaavat 
yleensä tarvitsevat voidakseen sertifioida tulostuslaitteet ja laitehallintasovellukset asiakkaan 
verkkoympäristökäyttöä varten.   

Ohjelmistosuunnittelu 

Omistautumisemme Xerox®-tuoteturvallisuudelle alkaa tuotekehityksen varhaisessa 
vaiheessa. Vältämme haavoittuvuudet turvallisilla koodaustekniikoilla, kattavilla testeillä ja 
analyyseillä.  Xerox® käyttää aktiivisesti sertifiointikäytäntöjä, kuten Common Criteria -
käytäntöä, ja on mukana uusien standardien kuten P2600 Working Group ja Security 
Development Lifecycle (SDLC) kehittämisessä. 

Käytettävyys  

Xerox® Remote Services suorittaa seuraavanlaisia toimintoja verkossa: 

Käyttöönottomalli Käytetty 
sovellus  

Tiedonkulku 
verkossa Verkkoon kohdistetut toiminto 

Device Direct  Ei mitään 

Sisäinen Xerox®-tulostuslaite yrittää etsiä verkon välityspalvelimen 

(automaattisesti tai ohjattuna määritettyyn osoitteeseen) 

Sisäinen Xerox®-tulostuslaitteet voidaan ohjelmoida 

muodostamaan pyyntöjä Simple Mail Transport Protocol 

(SMTP) -palvelimelle hälytysilmoitusten lähettämiseksi 

sähköpostitse määritetylle vastaanottajajoukolle 

Ulkoisesta 

verkkoon 

Xerox®-tulostuslaite muodostaa Internet-yhteyden 

yrityksen palomuurin läpi (HTTPS-portin 443 kautta) 

Ulkoisesta 

verkkoon 

Xerox®-tulostuslaite todentaa sertifikaatillaan ulkoiselle 

Xerox-tietoliikennepalvelimelle ennen tietoattribuuttien 

välittämistä 

Ulkoisesta 

verkkoon 

Xerox®-tulostuslaite lähettää automaattisesti 

tulostuslaitteen määritetiedot (HTTPS-portin 443 kautta) 

Xerox®-tietoliikennepalvelimille määritettyyn aikaan 

päivittäin tai asiakkaan pyynnöstä. 

Ulkoisesta 

verkkoon 

Xerox®--tulostuslaite lähettää automaattisesti kyselyn 

Xerox®-tietoliikennepalvelimille salattua kanavaa (HTTPS-

portin 443 kautta) tiettyyn aikaan joka päivä suoritettavia 

toimenpiteitä varten (esim. laskutustietojen välitön 

lähetys, palvelun lisäys jne.) 

Ulkoisesta 

verkkoon 

Yksisuuntainen pyynnöstä tapahtuva Xerox®-

tulostuslaitteen tuotekehityslokitietojen lähetys salattua 

kanavaa pitkin (HTTPS-portin 443 kautta) Xerox®-

tietoliikennepalvelimelle. 
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Käyttöönottomalli Käytetty 
sovellus  

Tiedonkulku 
verkossa Verkkoon kohdistetut toiminto 

Laitehallinnan 

sovellukset                

Centre Ware® 

Web 

 

Sisäinen Jokainen sovellus havaitsee web-välityspalvelimen 

(automaattinen tai ohjattu tiettyyn osoitteeseen) 

Sisäinen Jokainen sovellus noutaa koko kaluston tulostuslaitteiden 

ominaisuudet SNMP:n kautta 

Sisäinen Jokainen sovellus noutaa koko kaluston tulostuslaitteiden 

määritykset SNMP:n kautta 

Sisäinen Jokainen sovellus noutaa koko kaluston tulostuslaitteiden 

tilan SNMP:n kautta 

Sisäinen Jokainen sovellus noutaa koko kaluston tulostuslaitteiden 

kulutushyödyketiedot SNMP:n kautta 

Sisäinen Jokainen sovellus voi käynnistää tulostuslaitteen uudelleen 

SNMP:n tai tulostuslaitteen käyttöliittymän kautta 

Sisäinen Jokainen sovellus voi lähettää  testisivun tietylle 

tulostuslaitteelle 

Sisäinen Jokainen sovellus voi käynnistää tulostuslaitteen 

verkkosivun 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Jokainen sovellus käyttää Internetiä yrityksen palomuurin 

läpi (HTTPS, 443-portin kautta) 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Kukin sovellus varmentaa sertifikaatillaan ulkoiselle Xerox-

tietoliikennepalvelimelle ennen tietoattribuuttien 

välittämistä 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Kukin sovellus välittää automaattisesti tulostuslaitteen 

attribuuttitiedot salattua kanavaa (HTTPS-portin 443 

kautta) Xerox®-tietoliikennepalvelimille määritettyyn 

aikaan joka päivä 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Kukin sovellus lähettää automaattisesti kyselyn Xerox®-

tietoliikennepalvelimille salattua kanavaa (HTTPS-portin 

443 kautta) määrättyyn aikaan joka päivä suoritettavia 

toimenpiteitä varten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisäinen Jokainen Xerox® Device Agent -sovellus tunnistaa 

verkkovälityspalvelimen (automaattisesti tai ohjattuna 

tiettyyn osoitteeseen) 

Sisäinen Kukin Xerox® Device Agent -sovellus noutaa laitekannan 

tulostuslaitteiden suorituskyvyn SNMP:n kautta 

Sisäinen Jokainen Xerox® Device Agent -sovellus hakee laitekannan 

tulostuslaitteiden konfiguraation SNMP:n kautta 

Sisäinen Kukin Xerox® Device Agent -sovellus hakee laitekannan 

tulostuslaitteiden tilan SNMP:n kautta 

Sisäinen Kukin Xerox® Device Agent -sovellus hakee laitekannan 

tulostuslaitteiden kulutustarviketiedot SNMP:n kautta 
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Käyttöönottomalli Käytetty 
sovellus  

Tiedonkulku 
verkossa Verkkoon kohdistetut toiminto 

 

 

 

 

 

 

Laitehallinnan 

sovellukset 

 

Xerox® Device 

Agent Partner 

Edition 

verkkoon 

yhdistettyjen 

tulostuslaitteid

en valvomiseen  

 

Sisäinen Kukin Xerox® Device Agent -sovellus voivat pyytää, että 

laite tulostaa konfiguraatioraportin 

Sisäinen Kukin Xerox® Device Agent -sovellus voi käynnistää 

laitteen verkkosivun 

Sisäinen Kukin Xerox® Device Agent -sovellus voi päivittää laitteen 

ohjelmiston tulostustyön lähetyksen kautta. (.DLM-

tiedosto portista 9100) 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Kukin Xerox® Device Agent -sovellus muodostaa Internet-

yhteyden yrityksen palomuurin läpi (HTTPS-portin 443 

kautta) 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Kukin sovellus varmentaa sertifikaatillaan ulkoiselle Xerox-

tietoliikennepalvelimelle ennen tietoattribuuttien 

välittämistä 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Kukin Xerox® Device Agent -sovellus lähettää 

automaattisesti tulostuslaitteen määritetiedot salattua 

kanavaa (HTTPS-portin 443 kautta) Xerox®-

tietoliikennepalvelimille määrättyyn aikaan joka päivä 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Kukin Xerox® Device Agent -sovellus lähettää kyselyn 

automaattisesti Xerox®-tietoliikennepalvelimille salattua 

kanavaa (HTTPS-portin 443 kautta) määrättyyn aikaan 

joka päivä suoritettavia toimenpiteitä varten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xerox® Device 

Manager -

sovellus 

verkkoon 

yhdistettyjen 

tulostuslaitteid

Sisäinen Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

etsivät verkkovälityspalvelimen (automaattisesti tai 

ohjattuna tiettyyn osoitteeseen) 

Sisäinen Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

noutavat laitekannan tulostuslaitteiden suorituskyvyn 

SNMP:n kautta 

Sisäinen Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

noutavat laitekannan tulostuslaitteiden konfiguraation 

SNMP:n kautta 

Sisäinen Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

noutavat laitekannan tulostuslaitteiden tilan SNMP:n 

kautta 

Sisäinen Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

hakevat laitekannan tulostuslaitteiden 

kulutustarviketiedot SNMP:n kautta 

Sisäinen Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

voivat pyytää, että laite tulostaa määrittelyraportin 

Sisäinen Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

voivat käynnistää tulostuslaitteen verkkosivun 

Sisäinen Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

voivat päivittää tulostuslaitteen ohjelmiston tulostustyön 

lähetyksen kautta 
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Käyttöönottomalli Käytetty 
sovellus  

Tiedonkulku 
verkossa Verkkoon kohdistetut toiminto 

Laitehallinnan 

sovellukset 

en valvontaa 

varten  

 

 

Sisäinen Xerox® Device Manager -sovellus tukee SNMPv3-

tietoliikennettä tulostuslaitteiden kanssa 

Sisäinen Xerox® Device Manager -sovellus voi tehdä muutoksia 

tulostuslaitteen konfigurointiin SNMP:n ja 

verkkokäyttöliittymän kautta 

Sisäinen Xerox® Device Manager -sovellus noutaa työhön 

perustuvat tilikirjauslokit tietyiltä Xerox®-

monitoimitulostimilta 

Sisäinen Xerox® Device Manager -sovellus hallitsee 

tulostushallintakäytäntöjä ja varmistaa niiden 

noudattamisen 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

muodostavat Internet-yhteyden yrityksen palomuurin läpi 

(HTTPS-portin 443 kautta) 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Kukin sovellus varmentaa sertifikaatillaan ulkoiselle Xerox-

tietoliikennepalvelimelle ennen tietoattribuuttien 

välittämistä 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

lähettävät automaattisesti tulostuslaitteen tiedot Xerox®-

tietoliikennepalvelimille salattua kanavaa (HTTPS-portin 

443 kautta) määrättyyn aikaan joka päivä 

Ulkoinen 

(vain 

lähtevä) 

Xerox® Device Manager / Xerox® Device Agent -sovellukset 

lähettävät automaattisesti kyselyn Xerox®-

tietoliikennepalvelimille salattua kanavaa (HTTPS-portin 

443 kautta) määrättyyn aikaan joka päivä suoritettavia 

toimenpiteitä varten 
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Simple Network Management Protocol (SNMP)  
 

Simple Network Management Protocol (SNMP) on eniten käytetty verkonhallintatyökalu 
tietoliikenteelle verkonhallintajärjestelmien ja verkkoon liitettyjen tulostimien välillä. 
Laitehallinnan sovellukset käyttävät SNMP-protokollaa hakutoimintojen aikana hakemaan 
tarkkoja laitetietoja, jotka löytyvät verkosta. Xerox®-laitehallintasovellukset tukevat SNMP 
v1/v2 ja v3 -protokollia. Katso lisätietoja vastaavan Xerox®-laitehallintasovelluksen 
sertifikaatin ohjeista tarkempien tietojen saamiseksi. 

SNMP v3 -kehys tukee useita tietoturvamalleja, joita voidaan käyttää samanaikaisesti SNMP-
kokonaisuudessa. SNMPv3 sisältää tiukemman tietoturvan lisäämällä salatun tietoturvan 
SNMPv2-protokollaan. Lisäksi SNMPv3 on taaksepäin yhteensopiva edellisten versioiden 
kanssa, ja sitä käytetään laajasti vankoissa verkoissa. 

Xerox®-laitehallintasovellukset (Centre Ware® Web / Xerox® Device Manager) voivat 
kommunikoida laite-alustojen kanssa, jotka ovat FIPS 140-2-yhteensopivia SNMPv3-
protokollien käyttöönotossa. 

Xerox®-laitehallintasovellukset eivät käytä Windows SNMP -palvelua tai Windows SNMP 
Trap -palvelua. Jos nämä palvelut on asennettu aikaisemmin, ne täytyy ottaa pois käytöstä 
jokaisella tietokoneella tai palvelimella, johon Xerox®-laitehallintasovellus asennetaan.  

Xerox®-laitehallintasovellukset käyttävät Xeroxin kehittämää SNMP-agenttia, joka:  

 Sisältää erityisen koodaus-/purkumekanismin 

 On täysin .NET:n hallitsema 

 .NET:n käytönaikainen ajotiedosto tarjoaa parannetun suojauksen ja estää hyökkäykset 
ohjelmiston haavoittuvuuksia vastaan, esim. virheellinen kohdistimen käsittely, puskurin 
ylitykset ja rajatarkistus. 

Xerox®-laitehallintasovellukset käyttävät tietoturvaominaisuuksia, jotka ovat saatavilla 
Windowsin käyttöjärjestelmästä, mukaan lukien: 

 Käyttäjien todentaminen ja valtuuttaminen 

 Palveluiden määritys ja hallinta 

 Ryhmäkäytäntöjen käyttöönotto ja hallinta 

Windowsin Internet Connection Firewall (ICF) mukaan lukien: 

 Tietoturvan kirjausasetukset 

 ICMP-asetukset 

Xerox®-laitehallinnan sovellukset: Xerox® Device Agent, Xerox® Device Agent Partner 
Edition tai Xerox® Device Manager käyttävät SQL CE -sovelluksen Microsoft® SQL -
palvelinta 

Xerox®-laitehallintasovellus voidaan konfiguroida hyödyntämään Microsoft® SQL Server -
sovelluksen suojaustoimintoja, kuten: 

 käyttäjätilin rekisteröintiä 
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 Domain Name System (DNS) -salausta 

 rajoitettuja käyttäjätilien käyttöoikeuksia tietokannan käyttöön (eli tietokannan 
omistajan oikeudet) 

 käyttäjän määrittämiä porttinumeroita. 

Xerox-rekisteröintiavain ja voimassa oleva Xerox-tili ovat edellytys tietojen lähettämiseen 
ulkoisille Xerox®-tietoliikennepalvelimille. 

Windowsin Internet-yhteyden palomuuri voi haitata Xerox®-laitehallintasovelluksen ulkoista 
tietoliikennettä. (Suosittelemme , että asiakkaat sallivat Xeroxin URL:n asiakkaan 
palomuurissa ja määrittävät IP-osoitteen, joka pääsee URL-osoitteeseen.) 

Xerox®-laitehallintasovellukset suoritetaan taustaprosessina. Ne käyttävät paikallisen 
järjestelmätilin käyttöoikeuksia lähettääkseen automaattisesti kyselyjä verkon 
tulostuslaitteille SNMP:n välityksellä ja lähettävät tulostuslaitemääritteet ajoittain Xerox®-
tietoliikennepalvelimille 

Xerox® Device Manager (XDM) -käyttöliittymään (UI) ja ominaisuuksiin pääsyä hallitaan 
rooleihin perustuvilla käyttöoikeuksilla (esim. Centre Ware® Web Administrators, Centre 
Ware® Web Power Users, Centre Ware® Web SQL Users, Centre Ware® Web Customer 
Administrators ja tietyt Centre Ware® Web -asiakasryhmät, jotka on annettu).  

Käyttäjänimet ja salasanat eivät kulje verkon kautta; niiden sijaan käytetään 
käyttöoikeustietueita (Windows®-käyttöjärjestelmärakenteen mukaisesti). 

Xerox® Device Manager (XDM) -sovellus tarjoaa tulostuslähetyksen hallintaan perustuvaa 
suojausta rajoittamalla töitä värinkäytön käytännön, asiakirjatyypin, työn kulujen, kellonajan, 
käyttäjäryhmän käyttöoikeuksien hallinnan, kaksipuolisia koskevan käytännön, työn 
sallittujen tulosteiden ja tulostuskiintiöiden perusteella. 

Huomaa:  SNMP:n käytön Xerox® Remote Services -etäpalveluiden sovelluksessa ei pitäisi aiheuttaa tietoturvariskiä 
asiakaskoneiden IT-ympäristössä, koska kaikki näiden sovellusten luoma tai käyttämä SNMP-pohjainen liikenne 
tapahtuu asiakaskoneen intranetissä palomuurin takana. Windows SNMP- ja Windows SNMP Trap -palvelut eivät ole 
käytössä Windows-käyttöjärjestelmässä oletuksena. 

Yhtiön tietoturvan tila 
Xerox®-laitehallintasovelluksien aikataulutettujen synkronointien lisäksi Xerox® Services 
Manager -sovellukseen oletuksena suoritetaan päivittäinen synkronointi. Kaksi olemassa 
olevaa yhtiön tietoturvamallia ovat Normal- ja Locked Down -tila.  

 
Normal-tilassa laitehallintasovellus ottaa yhteyttä Xerox® Services Manager -

sovellukseen päivittäin, kun kaikki muut ajastetut synkronoinnit on sammutettu (Suositeltu 
tila).  

 
Locked Down -tilassa tulostimeen liittyvien tietojen synkronoinnin lisäksi 

tiedonsiirtoa ei ole Xerox® Services Manager -sovelluksella. Muutokset tähän asetukseen 
täytyy tehdä toimipisteessä. (Tietojen synkronointi varmistaa, että tulostuslaitteen tiedot, 
jotka lähetetään Xerox®-laitehallintasovellukselta ja Xerox® Services Manager -sovelluksen 
tallentamat tiedot ovat samoja.) 

 
Oletuksena Xerox®-laitehallintasovellus ottaa yhteyttä Xerox® Services Manager -
sovellukseen päivittäin ja sallii ylläpitäjien vaihtaa asetuksia etänä. Näin vältetään tarvetta 
toimipisteessä tehtäville huoltokäynneille.  Suosittelemme, ettei tätä asetusta muuteta. Jos 
asiakas rajoittaa Xeroxin henkilöstöä tukemasta tulostuslaitteita etänä, laitteen tiedonsiirto 
Xerox® Services Manager -sovellukselle voidaan lukita lukuun ottamatta tulostimen tietojen 



25 

 

synkronointia. Tässä tilassa sovellus ei raportoi mitään tietokoneen tai tulostimen IP-
osoitteita tai sivustoasetuksia Xerox® Services Manager -sovellukselle, ja asetusmuutoksiin 
vaaditaan käynti paikan päällä. 
 

Huomaa: Jos Xerox® Device Agent ei sisällä Corporation Security Mode -välilehteä, se toimii normaalissa tilassa. 

Protokollat, portit ja muut niihin liittyvät tekniikat 

Seuraavissa taulukoissa esitetään protokollat, portit ja tekniikat, joita Xerox® Remote Services 
-etäpalvelut käyttävät: 

Portin numero Protokolla Käytön kuvaus 

Tiedonkulku 

verkossa 

Riippuu 

yläkerroksen 

protokollista 

Internet-protokolla (IP) Alimman tason siirto kaikelle tiedonsiirrolle Sisäinen + 

ulkoinen (vain 

ulos) 

Ei saatavilla Internet-

ohjaussanomanvälitysyhtey

skäytäntö (ICMP) 

Tulostuslaitteen haku + vianetsintä Sisäinen 

25 SMTP-yhteyskäytäntö Tulostuslaite + etävälityssovelluksen 

sähköposti-ilointus hälytykset 

Sisäinen 

53 Nimipalvelut (DNS) Käytetään DNS-pohjaisen tulostuslaitteen 

hakutoiminnoissa 

Sisäinen 

80 Hyper Text Transport 

Protocol (HTTP) 

Tulostuslaitteen verkkosivukyselyt ja 

laitehallintasovelluksen verkkosivukyselyt 

Sisäinen 

135 Etäkutsu (RPC) Tulostuslaitteen haku 

 

Sisäinen 

137, 139 NetBIOS Tulostuspalvelimen etsintä  Sisäinen 

161 Yksinkertainen 

yhteyskäytäntö verkon 

hallintaan (SNMP) 

(SNMP v1 / v2C / v3) 

 

Alan standardiprotokolla verkon 

tulostuslaitteiden etsintään + 

Tilan nouto, laskurit ja käyttöhyödyketiedot 

+ 

Noutaa ja ottaa käyttöön tulostuslaitteen 

konfiguraation.  

Oletus yhteisönimet = "julkinen" (NOUDA), 

"yksityinen" (ASETA) 

Sisäinen 

162 SNMP-viestit Oletus yhteisönimi ="SNMP_trap" Sisäinen 

389 Lightweight Direct Access 

Protocol (LDAP) 

Tulostuslaitteen haku MS Active Directory 

Partition enumeration -ominaisuuden 

avulla + 

Skannauspalvelun määritysten 

asettaminen +  

Active Directory -hakemiston asiakkaiden 

tuonti + 

Asiakasryhmän määritykset 

Sisäinen 
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Portin numero Protokolla Käytön kuvaus 

Tiedonkulku 

verkossa 

443 Hyper Text Transport 

Protocol Secure (HTTPS) 

Tulostuslaitteen suojatut verkkosivukyselyt 

(jos konfiguroitu) + etävälityssovelluksen 

verkkosivukyselyt (jos konfiguroitu) + 

tulostuslaitteen tiedonsiirrot Xerox®-

tietoliikennepalvelimille + 

tulostuksenhallinnan tiedonsiirrot Xerox® 

Device Manager -sovellukselle 

Sisäinen + 

ulkoinen (vain 

ulos) 

452 Netware Service Advertising 

Protocol 

Tulostuslaitteen haku käyttämällä Novell-

palvelinpyyntöjä IPX:n kautta 

Sisäinen 

515, 9100, 

2000, 2105 

TCP/IP LPR- ja Raw Port -

tulostustöiden lähetys 

Tulostuslaitteen ohjelmistopäivitys +  

Tulostuksen testisivun diagnostiikka 

Sisäinen 

631 Internet-tulostusprotokolla 

(IPP) 

Tulostuslaitteen haku Sisäinen 
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Tietoturvan parhaat käytänteet 
 

Pidä tulostuslaitteissa aina uusimmat laite/ohjelmistoversiot. Käytä 
ohjelmiston/laiteohjelmiston päivitykseen joko tulostuslaitteen verkkokäyttöliittymää (UI) tai 
Xeroxin® tulostimen hallintasovellusta ja tarvittaessa tulostinmyyjän toimittamaa 
tulostuksenhallintasovellusta. 

Poista käyttämättömät portit ja protokollat käytöstä tulostuslaitteessa aina kun se on 
mahdollista. Se tapahtuu yleensä toimistotulostuslaitteiden verkkokäyttöliittymästä (UI) tai 
tuotantotulostuslaitteiden paikallisesta käyttöliittymästä (UI). 

Käytä käyttäjän pääsynhallintaominaisuuksia tulostuslaitteissa, jos ne ovat saatavilla. Se 
tapahtuu yleensä toimistotulostuslaitteiden verkkokäyttöliittymästä (UI) tai 
tuotantotulostuslaitteiden paikallisesta käyttöliittymästä (UI). 

Käytä tietoturvallisia protokollia kun mahdollista. Se tapahtuu yleensä 
toimistotulostuslaitteiden verkkokäyttöliittymästä (UI) tai tuotantotulostuslaitteiden 
paikallisesta käyttöliittymästä (UI). 

Aseta laitteeseen upotetut turvallisuusominaisuudet päälle (esim. kuvan korvaus, levyn 
salaus, suojattu tulostus jne.) 

Varmista, että yrityksen palomuuri voi reitittää HTTPS-paketit portin 443 kautta yrityksen 
tietoturvakäytännön mukaisesti. 

 


