
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xerox Device Agent, 

XDA-Lite 
hurtig vejledning til installation
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Hvad er XDA-Lite? 

XDA-Lite er en software, som registrerer data på kontormaskiner med det 

primære formål at sende automatiske tælleraflæsninger fra maskinerne til 

korrekt fakturering. XDA-Lite omfatter en række funktioner til at overvåge og 

styre jeres kunders maskiner mere drifts- og omkostningseffektivt. 

XDA-Lite understøttes på disse platforme: Microsoft Windows® XP med Service Pack 

3, Windows Server® 2003 med Service Pack 2, Windows Server® 2008 med Service 

Pack 1 og 2008 R2 med Service Pack 1, Windows® 7 Professional, Enterprise og 

Ultimate, Windows Vista® Service Pack 2 Ultimate, Business og Enterprise. 

Bemærk: Det anbefales at installere XDA-Lite på en netværksopkoblet pc eller server,  

der altid er tændt og har internetadgang, for at undgå tab af data. 

Vælg det ønskede sprog, og klik 

på INSTALL (Installer). 

Klik på dette link for at hente XDA-Lite 

www.xerox.com/remote services, og klik 

dernæst på downloadlinket til den gratis 

XDA-Lite software. 

 

Klik på RUN (Kør) for at downloade. 

http://www.xerox.com/remote
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Når det ønskede sprog er valgt, bliver 

softwaren downloadet. 

Downloadtiden varierer afhængig af, hvilken 

systemkonfiguration der er på din computer. 

Licensaftale til XDA-Lite softwaren 

Læs hele denne licensaftale, og marker feltet 

"I am authorized to accept the terms of the 

license agreement" (Jeg har bemyndigelse til 

at acceptere vilkårene for denne licensaftale). 

Klik på NEXT (Næste). 

Klik på NEXT (Næste), hvis der skal placeres 

et XDA-Lite ikon på skrivebordet. Hvis ikke, 

skal du fjerne markeringen i feltet. 

Klik på NEXT (Næste) for at installere  

XDA-Lite på computeren. 
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I det næste vindue bliver det vist, hvor XDA-Lite 

bliver installeret på computeren. Klik på 

CHANGE (Skift), hvis softwaren skal installeres 

et andet sted på computeren. 

Klik på NEXT (Næste). 

Klik på INSTALL (Installer) for at installere 

XDA-Lite på computeren. 

XDA-Lite bliver installeret. 

Når installationen er fuldført, bliver dette 

vindue vist. 

Klik på NEXT (Næste). 
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Dernæst bliver der vist et vindue med de trin, 

som XDA-Lite gennemgår ved konfiguration af 

programmet. 

Klik på NEXT (Næste). 

For valg af de korrekte indstillinger i dette 

vindue tilråder vi, at du kontakter jeres  

it-afdeling, hvis du er i tvivl om, hvilke 

indstillinger der skal anvendes. 

Klik på NEXT (Næste). 

I dette vindue ses kommunikationsserverens 
webadresse. 

Denne adresse må ikke ændres. 

Klik på NEXT (Næste). 

I dette vindue skal du udfylde de obliatoriske 

felter. 

Klik på NEXT (Næste). 
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XDA-Lite tester forbindelsen til Xerox' servere. 

Klik på OK, når testen af forbindelsen er 

fuldført. 

Her ses registreringsoplysningerne. 

Bemærk, at de ikke må ændres. 

Klik på NEXT (Næste). 

Kontoen bliver registreret på Xerox' server. 

Nu er registreringen af kontoen fuldført.  

Klik på NEXT (Næste). 



 

 

7 

I dette vindue kan du vælge den type af 

beskeder, som I vil have tilsendt. Hvis du 

vælger E-Mail Alerts (Besked via e-mail), skal 

du indtaste de relevante e-mail-oplysninger. 

Klik på NEXT (Næste), når du har foretaget de 

ønskede indstillinger. 

I dette vindue kan du vælge, om der kun skal 

lokaliseres Xerox-printere, eller om alle 

printere i jeres netværk skal lokaliseres. 

Klik på NEXT (Næste). 

Vælg, om der skal søges på jeres lokale 

undernet (standardindstillingen), eller om du 

vil tilføje printere manuelt. Vi tilråder, at du 

kontakter jeres it-afdeling. 

Klik på NEXT (Næste). 

I dette vindue bliver det vist, hvor mange 

printere XDA-Lite har fundet på jeres 

netværk. Der kan altid tilføjes printere igen 

på et senere tidspunkt. Xerox maskiner bliver 

registreret automatisk af softwaren. 

Klik på NEXT (Næste). 
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Højreklik på XDA-Lite ikonet, og klik på Open 

(Åbn) for at åbne brugerfladen til XDA-Lite 

med et overblik over de opkoblede maskiner 

og de nyeste data. 

Ikonet med den grå terning på proceslinjen 

viser, at XDA-Lite kører. Programmet starter 

automatisk, hver gang der tændes for 

computeren. 

Konfigurationen af XDA-Lite er fuldført.  

Klik på FINISH (Udfør), og XDA-Lite går 

straks i gang. 

Klik på NEXT (Næste) for at fuldføre 

konfigurationen af programmet. 
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Nu er installationen af XDA-Lite softwaren fuldført. Vi håber, at I bliver 

tilfredse med produktet. I tilfælde af problemer med installationsforbindelse 

bedes I ringe til jeres lokale Xerox kundeservice. Efter velkomstmeddelelsen 

skal der tastes *4* (stjerne fire stjerne) for at springe over valgmulighederne. 

 

Udførlige anvisninger til, hvordan I bruger XDA-Lite programmet, findes i 

brugervejledningen på www.xerox.com/remoteservices. 


