Xerox® XDA Lite
עלון:

Xerox® XDA Lite
שליחה מאובטחת של קריאות מונה
אוטומטיות עם Xerox
סמוך על  Xeroxשתעזור לך להגן על מידע ארגוני קריטי ולשמר את שלמות הרשת שלך ,XDA Lite .תוכנה של
 Xeroxהמאפשרת שירותים מרחוק מתוכננת כך שתעמוד בציפיות הגבוהות ביותר שלך לבקרת רשת ולאבטחה
ולסודיות נתונים ובו בזמן תספק דרך נוחה לצפות ולשלוח אוטומטית את נתוני ההתקן שלך.

שלוט ברשת שלך
• XDA Liteעוזר לך לשלוט בהתקני  Xeroxשברשותך על ידי אספקת
מידע על השימוש.
•ניתן להתקין את תוכנת  XDA Liteבמחשבים ובשרתים העובדים
על פלטפורמות .Windows
•אין צורך לשנות את חומות האבטחה של האינטרנט ,של שרתים מתווכים או הגדרות
אבטחה אחרות ,כיוון ש XDA Lite-עובד במסגרת תשתית האבטחה והפרוטוקולים
הקיימים שלך.
•באפשרותך לבצע בקלות בקרה על מידע שהופק מ XDA Lite-בעזרת לוח המחוונים
ללקוח הניתן לצפייה או בקובץ  CSVשניתן להורדה.

 ,XDA Liteכלי בטוח
מי משתמש ב?XDA Lite -

שמור על אבטחת הרשת שלך
• XDA Liteפועל ברקע ושולח אלינו נתונים כפי שנקבע בלוח הזמנים.
• XDA Liteמסוגל לתקשר עם האתר המאובטח שלנו רק בכיוון אחד.
• XDA Liteאינו מאפשר לנו לגשת לרשת .אתה יכול להיות בטוח שתשתית האבטחה
שלך בטוחה ותמשיך להגן עליך מפני וירוסים והתקפות זדוניות.

אתה יכול לסמוך על שירות מאובטח לחלוטין
• XDA Liteאינו יכול לקרוא ,לשדר או לאחסן את המסמכים שלך ,מידע החברה או נתונים.
• XDA Liteשולח רק נתונים ספציפיים להתקן כמו למשל מספר סידורי ,שם מונה,
קריאת מונה ,חומרים מתכלים שנעשה בהם שימוש ותאריך הקריאה.
•אתה יכול לסקור את זמן התקשורת בעזרת תוכנת הלקוח.
•כל הנתונים שלך מוצפנים והתקשורת אל  Xeroxנתונה לאימות Xerox .משתמשת
בחיבור ) Secure Socket Layer (SSLעם הצפנת  – 128-bitאותה טכנולוגיה
המשמשת את תעשיית השירותים הפיננסיים לשידור מידע רגיש כמו פרטי כרטיסי אשראי.

יש לנו לקוחות של  XDA Liteבמגוון תעשיות שונות במדינות שונות ,כולל נסיעות ונופש,
שירותים פיננסיים ,טלקומוניקציה ,ייצור ,מדיה ,תרופות ,שלטון ארצי ומקומי ועוד.
אנו אפילו משתמשים ב XDA Lite -בארגון שלנו ,שם אנו שומרים על התקנים הגבוהים
ביותר של תשתית אבטחת מידע.
לתדריך טכני מפורט על מאפייני האבטחה של  ,XDA Liteהורד את הנייר הלבן שלנו
בכתובתwww.xerox.com/remoteservices :

 Xeroxואבטחה
אנו מובילים בתחום אבטחת מסמכים ומידע ,עם המגוון הרחב ביותר של מוצרים רב-תכליתיים
בתעשייה וכולם בעלי אישור אבטחה של National Information Assurance
) ,Partnership (NIAPגוף ממשלתי שעונה על צורכי בדיקת האבטחה של צרכני וחברות .IT
בנוסף ,אנחנו עומדים בתקנים הגלובליים ,כולל European Directive on
.Data Protection
לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת www.xerox.com/security

כיצד פועלים Xerox Remote Services
סביבת Xerox

סביבת לקוח

רשת לקוח

XDA Lite

שרת הלקוח

שידור נתוני לקוח מאובטח וחד כיווני
שרתי התקשורת של Xerox

לקוח המחשב האישי של הלקוח
התקני Xerox Office

מונים ומצב של ההתקן
ניהול חומרים מתכלים בר ביצוע
מדדים ודיווח
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