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Brošüür

Xerox® XDA Lite
Turvaline automaatne näitude
edastamine Xeroxile
Usaldage Xeroxit teie ettevõtte kriitiliste andmete kaitsmisel ja teie võrgu
puutumatuse tagamisel. XDA Lite on Xeroxi tarkvara kaugteenuste kasutamiseks,
mis on töötatud välja nii, et see vastaks kõige rangematele võrgu haldamise,
turvalisuse ja andmete konfidentsiaalsuse nõuetele, pakkudes samas mugavat
lahendust teie seadmete andmete kuvamiseks ja automaatseks edastamiseks.
Teie võrk jääb teie kontrolli alla
• XDA Lite aitab teil saada ülevaate teie Xeroxi seadmetest,
esitades teile andmeid nende kasutamise kohta.
• XDA Lite tarkvara saab installida Windowsi platvormil
töötavatesse arvutitesse ja serveritesse.
• Interneti tulemüüri, puhverserveri või muid turvasätteid
pole vaja muuta, sest XDA Lite töötab teie olemasoleva
turvainfrastruktuuri ja protokollidega.
• XDA Lite’i andmeid on lihtne kontrollida kuvatavalt
kliendipaneelilt või allalaaditavate CSV-failide abil.

XDA Lite – turvaline tööriist
Võrgu turvalisuse tagamine

Kes kasutab XDA Lite’i?

• XDA Lite töötab taustal ja edastab meile andmeid
ettenähtud ajal.
• XDA Lite peab meie turvaserveriga ühesuunalist sidet.
• XDA Lite ei anna meile juurdepääsu teie võrgule. Võite
olla kindlad oma turvastruktuuri turvalisuses ja et see
kaitseb teid jätkuvalt viiruste ja kuritahtlike rünnakute eest.

XDA Lite’i klientideks on väga erinevad sektorid paljudes
eri riikides, kaasa arvatud reisi- ja puhkuseteenused,
finantsteenused, telekommunikatsioon, tootev tööstus,
meedia, ravimitööstus, kesk- ja kohalikud omavalitsused
ja paljud teisedki.
Kasutame XDA Lite’i ka oma organisatsioonis, kus meil on
kasutusel kõige tugevamad andmeturvalisuse infrastruktuurid.
XDA Lite’i turvafunktsioonide üksikasjalike tehniliste
andmetega tutvumiseks laadige lühiülevaade alla
aadressilt www.xerox.com/remoteservices

Saate usaldada täiesti turvalist teenust
• XDA Lite ei saa lugeda, edastada või salvestada teie
dokumente, ettevõtte andmeid või muud teavet.
• XDA Lite edastab ainult konkreetset seadet puudutavaid
näitajaid nagu seerianumber, näidu nimi, näit, tarvikute
kulumäär ja näidu võtmise kuupäev.
• Andmeside seansi aja saate klienditarkvara abil ise seadistada.
• Kõik teie andmed krüptitakse ja side Xeroxiga toimub
autentimise alusel. Xerox kasutab 128-bitise krüptimisega
Secure Socket Layer (SSL) ühendust – sama tehnoloogiat
kasutavad ka finantsettevõtted tundliku teabe, nagu
krediitkaardiandmete edastamiseks.

Xerox ja turvalisus
Oleme liidrid dokumentide ja teabe turvalisuse alal, pakkudes
selles sektoris kõige laiemat multifunktsionaalsete toodete
valikut, mille turvalisust on sertifitseerinud National Information
Assurance Partnership (NIAP), riigiasutus, mis tegeleb IT
tarbijate ja ettevõtete turvatestidega.
Lisaks on meie tooted kooskõlas üleilmsete määrustega, kaasa
arvatud Euroopa andmekaitsedirektiiviga.
Lisateavet vt aadressilt www.xerox.com/security.
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