
Xerox Customer Service
Vi er med dig hele vejen



Når du investerer i ny teknologi fra Xerox, kan du trygt regne med, at det 
vil forbedre jeres effektivitet, produktivitet og service. Ganske simpelt og 
uden problemer.

Vores teknologi
Høj kvalitet  og særdeles pålideligt. 

Vores maskiner er født med nyttige selv-
diagnose værktøjer, som gør, at de selv 
kan monitorere egen ydeevne og kvalitet.  
Maskinerne kan selv foretage nødvendige 
justeringer eller sende meddelelser til din 
skærm, hvis du skal foretage dig noget.

På vores hjemmeside kan du finde diagnose-
værktøjer, der er lette at anvende. 

Vi forbedrer til stadighed såvel vores 
hardware som software. Ved at holde dig 
opdateret om dette område kan vi hjælpe dig 
med at forøge din produktivitet og beskytte 
din investering.

Vi kan selvfølgelig ikke love dig, at du aldrig 
får et teknisk problem med din maskine. Hvis 
dette skulle ske, er det godt at vide, at vores 
ekspertise reducerer maskinens nedetid til 
et absolut minimum, der ikke overgås af 
konkurrenternes maskiner.

Få det meste ud af din investering

Ro i sindet
Vi ved, hvor vigtigt det er at have pålidelig 
backup. Derfor er vores support team, som 
er sammensat af nogle af de mest erfarne 
og dygtige eksperter indenfor området, 
tilgængeligt for dig, når du har brug for det.  

Vores speciale er at opfylde dine behov. Vi ser 
faktisk os selv som partner i din virksomhed – 
en betroet partner, som arbejder effektivt 
med sit område, mens du tager dig af dit 
eget område.

En service-løsning, der passer til dig
Stor eller lille, global eller lokal, privat eller 
offentlig, alle virksomheder er forskellige.   

Nogle kunder har kun brug for support 
indenfor normal arbejdstid, andre har helt 
andre behov og arbejder f.eks. i treholdsskift 
også i weekender.

Uanset hvordan du arbejder i din virksomhed, 
kan du altid få en aftale om et serviceniveau, 
der passer til dit behov.

Du har brug for en 
support pakke, der er 
skræddersyet netop 
til din virksomhed, og 
som giver jer mest for 
pengene med mindst 
muligt besvær for jer. 

Erfaring tæller
Vi har opfyldt vores kunders behov i mere 
end 40 år. 

Hver kunde er vigtig for os – derfor sætter  
vi os ind i lige præcis hvad du har brug for. 

Du kan regne med os, når det 
gælder om at: 
•	 reducere	maskinernes	nedetid

•	 forøge	produktiviteten

•	 	undgå	at	spekulere	på,	om	udstyret	virker



Standard
Som standard er alt vores udstyr forsynet 
med intuitive funktioner. Og på vores hjem-
meside kan du let finde svar på, hvordan du 
selv løser mange problemer.

Visse produkter kan fjernovervåges, således 
at vi i Xerox kan se maskinstatus og let kan 
guide dig igennem at klare småproblemer 
selv. 

Vores Welcome & Support Centre er hjertet 
i vores service og er bemandet med et 
team, som er 100% dedikeret til at opfylde 
dine behov. Vi kan yde teknisk support via 
telefonen, og ofte klares problemerne på 
denne måde uden yderligere ventetid for dig.

Hvis problemet ikke kan klares over telefonen, 
står vores team af dygtige serviceteknikere 
klar til at få maskinen bragt i orden så hurtigt 
som muligt. 

I de få tilfælde, hvor der skal mere til, kan 
Xerox hurtigt eskalere problemet til teknisk 
support  på nationalt eller globalt niveau. 

Vores stab af omkring 15.000 tekniker på 
verdensplan deler deres viden med hinanden 
via et uovertruffent samarbejds-værktøj. 
Denne utroligt store vidensbank giver dem 
øjeblikkelig adgang til nyttige tips og 
løsningsforslag.

Designet til dig
Udover vores standard service tilbyder vi en 
lang række supportmuligheder, som hver 
især er designet for at maksimere jeres 
produktivitet. 

De forskellige organisationer gør tingene på 
hver deres måde, derfor skal du også have 
forskellige muligheder at vælge imellem.

Tal med din Xerox konsulent om at sammen-
sætte en support pakke, der passer lige netop 
til dig.

On demand
Af og til har du måske brug for ekstra 
support med kort varsel. F.eks. når en ordre 
med kort deadline betyder, at der skal 
arbejdes udenfor normal arbejdstid. 

I sådanne tilfælde er maskinens oppetid 
særdeles vigtig. 

Derfor er det betryggende at vide, at du kan 
benytte vores on demand service. Denne 
service inkluderer forskellige former for 
standby support og korttidsleje af udstyr.

Hvis du har brug for yderligere 
sikkerhed, skræddersyer vi en løsning, 
der passer netop til dine behov.

Vores standardservice løser  
problemerne så hurtigt som muligt.

Standard Designet til dig On demand

Hvis du har brug for yderligere support, 
måske med kort varsel, kan du vælge 
mellem en lang række løsninger.

Hvordan det hele passer sammen
I det øjeblik, du har investeret i vores 
udstyr og services, bliver det vores 
fornemste opgave at hjælpe dig med  
at få det meste ud af din investering. 

Vores omfattende servicemuligheder 
sørger for, at du kan klare dine opgaver 
uden at spekulere på, om teknologien 
svigter.  

Diagrammet til venstre viser, hvordan 
vores kundeservice er sammensat.
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esigned for you

                       On demand

Self Support

Welcome &  
Support Centre

On Site Support



Vi driver virksomhed på en miljøbevidst måde
I Xerox har vi en lang tradition for at tage initiativer på mange forskellige områder 
for at beskytte miljøet og drive virksomhed på en bæredygtig måde. Det gør vi bl.a. 
ved hjælp af printmetoder, der er så skånsomme som muligt for miljøet. 

Vi overholder selvfølgelig alle europæiske miljøkrav omkring genanvendelse. En 
stadig større del af vores forbrugsstoffer genbruges, og det er et område, vi konstant 
videreudvikler og forbedrer. Vi kan tilbyde mange former for genanvendelse, enten 
onsite hos vores kunder eller ved at afhente de dele, der skal genbruges. 

Vores solid ink print-teknologi sætter nye standarder for miljøvenlighed. Maskinens 
printmetode udleder stort set intet spild, og det betyder store besparelser på transport 
såvel som på bortskaffelse. 

Xerox’ forpligtelse overfor miljøet dækker også de papirtyper, vi producerer og sælger. 
Sammen med vores samarbejdspartnere arbejder vi på at skabe en miljøvenlig 
papircyklus, som inkluderer råstoffer fra bæredygtige skove. Vi er chain of custody-
certificeret af både the Forest Stewardship Council og the Programme for the 
Endorsement of Forest Certification.

Vores teknologi og ekspertise sætter os i en enestående position til at hjælpe dig 
med at opnå din virksomheds egne mål for bæredygtighed. Vi kan hjælpe dig med 
at arbejde mere effektivt, hurtigere og på en måde, der både gavner din bundlinie 
og miljøet.
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