
Xerox Customer Service
staat altijd voor u klaar



Als u investeert in de nieuwste technologie van Xerox, verwacht u dat daardoor 
de prestaties, productiviteit en dienstverlening van uw onderneming verbeteren.  
En u verwacht dat alles soepel, efficiënt en probleemloos verloopt.

Onze technologie
De uitzonderlijke kwaliteit en betrouwbaar
heid van onze machines zorgen ervoor dat 
uw verwachtingen uitkomen.

Onze machines zijn voorzien van vooraf 
geïnstalleerde zelfdiagnose tools, waardoor 
ze hun eigen prestaties en kwaliteit kunnen 
controleren. Indien nodig past de apparatuur 
zich automatisch aan of krijgt u een melding 
op uw beeldscherm zodat u een aanpassing 
kunt doen. 

Er staan gebruiksvriendelijke online 
diagnosetools tot uw beschikking. U kunt 
er ook problemen onder onze aandacht 
brengen zonder dat u naar de telefoon hoeft 
te grijpen. 

Wij werken voortdurend aan het verbeteren 
van onze software en hardware. Door u op 
de hoogte te houden kunnen wij u helpen uw 
productiviteit te verhogen en uw investering 
te beschermen. 

Wij kunnen u uiteraard onmogelijk de 
garantie geven dat u nooit een storing of 
technisch probleem zult hebben, mocht dit 
toch gebeuren is het prettig om te weten 
dat onze kennis om de storingsduur zo kort 
mogelijk te houden ongeëvenaard is.

Haal het meeste uit uw investering

Geen zorgen
Wij weten hoe belangrijk het is om 
ondersteuning te hebben waar je op kunt 
vertrouwen. Daarom staat ons zeer ervaren 
support team voor u klaar wanneer u het 
nodig hebt. 

Bij ons hebt u de beschikking over de meest 
ervaren en kundige vakmensen. 

Wij zijn specialisten in het verwezenlijken 
van en inspelen op uw wensen. Wij zien 
onszelf namelijk graag als een partner in uw 
onderneming – een betrouwbare partner die 
efficiënt zijn job uitoefent, terwijl u verder 
gaat met uw werk. 

Een supportoplossing die bij u past
Groot of klein, mondiaal of plaatselijk, 
particuliere of publieke sector... elke 
organisatie is anders.

Terwijl sommige klanten alleen ondersteuning 
nodig hebben tijdens de gebruikelijke 
kantooruren, werken andere klanten op 
onregelmatige tijden. Velen onder u zijn, in 
de hectische wereld van tegenwoordig, zelfs 
24/7 bereikbaar.

U hebt een support
pakket nodig dat is 
toegesneden op uw 
organisatie. 
U wilt zo min mogelijk 
problemen en zo veel 
mogelijk waar voor 
uw geld. 

Hoe u ook werkt, onze klantgerichte 
serviceoplossing laat u de vrije keuze 
welke service bij uw bedrijf past.

Ervaring telt
Al meer dan 40 jaar verwezenlijken wij 
de wensen van onze klanten. 

Elke klant is belangrijk voor ons. 

Wij waarderen uw onderneming en 
begrijpen wat u nodig heeft. 

 U kunt op ons vertrouwen: 

•	 Minimale	storingsduur	

•	 Maximale	productiviteitsgroei

•	 Geen	zorgen



Standaard
Standaard zijn alle onze machines uitgerust 
met intuïtieve functies. Ook is er een gebruiks
vriendelijke 24/7 ‘self support’ website waar u 
veel problemen zelf kunt oplossen.

Sommige producten beschikken over een 
controlevoorziening op afstand waarmee wij 
de status van uw machine kunnen bekijken 
en u kunnen begeleiden naar een snelle 
oplossing. 

Ons Welcome & Support Centre vormt het 
hart van onze service en wordt bemand door 
een team dat zich 100% inzet. Bekwame 
technici leveren doeltreffende ondersteuning 
per telefoon en lossen vaak problemen 
op zonder dat er iemand ter plaatse moet 
worden gestuurd. 

Mocht	het	nodig	zijn	dat	een	technicus	ter	
plaatse komt, dan doen onze professionele en 
goed opgeleide service engineers hun uiterste 
best zodat u zo snel mogelijk weer aan het 
werk kunt. 

In het uiterste geval dat aanvullende 
support nodig is, kan snel een beroep worden 
gedaan op onze nationale en internationale 
technische specialisten. 

Wereldwijd kunnen bijna 15.000 Xerox 
engineers kennis en ervaring met elkaar 

delen door middel van één database 
genaamd ‘Eureka’. Dankzij deze enorme 
kennisdatabase hebben zij direct toegang 
tot tips en oplossingen.

Ontwikkeld voor u
Naast onze standaardservice bieden wij een 
ruime keuze aan supportopties, elk ontwikkeld 
om uw productiviteit te maximaliseren. 

Overleg met uw Xerox account manager 
welke van deze supportopties het best  
bij u past.

Op aanvraag
Soms heeft u op korte termijn extra 
ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld wanneer 
u door een spoedorder buiten de normale 
kantooruren moet werken. Op dit soort 
momenten is beschikbaarheid essentieel.

Het is een geruststellende gedachte dat u 
gebruik kunt maken van onze ‘on demand’ 
service. Dat bestaat uit bijvoorbeeld ver
schillende vormen van standby support 
of bijvoorbeeld de huur van apparaten 
voor een korte periode.

Voor meer zekerheid kunt u een 
servicepakket op maat laten maken om 
aan uw wensen tegemoet te komen.

De kern van onze dienstverlening is erop 
gericht elk probleem zo snel mogelijk op 
te lossen.

Standaard Ontwikkeld voor u Op aanvraag

Als u aanvullende ondersteuning op 
korte termijn nodig hebt, kunt u kiezen 
uit verschillende extra’s.

Hoe het allemaal in elkaar past
Als u in onze apparaten en diensten 
investeert, is het onze taak u te helpen 
het meeste uit uw investering te halen.

Dankzij onze uitgebreide support 
mogelijkheden kunt u verder werken 
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken 
of uw technologie u in de steek laat. 

In dit schema kunt u zien hoe onze 
customer service in elkaar past.
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Duurzaam ondernemen
Actieve betrokkenheid bij initiatieven om onze CO2uitstoot te verminderen en om 
duurzaam te ondernemen is een lange traditie bij Xerox.

In Europa bieden wij onze klanten verschillende manieren om de impact van het 
printen op het milieu te helpen verminderen. 

Wij voldoen volledig aan alle Europese wetgeving met betrekking tot recycling. Een 
steeds groter aandeel van onze verbruiksartikelen wordt teruggebracht voor recycling 
en wij zullen de komende jaren technologieën blijven inzetten om de effectiviteit van 
deze programma’s verder te verbeteren. Wij kunnen steeds meer mogelijkheden voor 
volledige recycling aanbieden, bij de klant zelf of door middel van een ophaalservice. 

De CO2voetafdruk van onze Solid Ink printtechnologie is de nieuwe standaard in 
de printindustrie. Deze producten produceren bij het printen praktisch geen afval, 
waardoor er wordt bespaard op transport en verwijderingskosten. 

Onze betrokkenheid bij het milieu geldt ook voor het papier dat wij produceren en op 
de markt brengen. Wij werken samen met partners om een papierproductiecyclus te 
ontwikkelen die het milieu ontziet, wat betekent dat het hout uit duurzame bossen 
komt. Van zowel de Forest Stewardship Council als van het Programme of Endorsement 
of Forest Certification, twee internationale organisaties die zich inzetten voor 
verantwoord bosbeheer, hebben wij het certificaat ‘chain of custody’ ontvangen. 

Met	onze	technologie	en	kennis	kunnen	wij	een	actieve	bijdrage	leveren	om	u	te	helpen	
uw doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid te behalen. Wij kunnen u helpen 
beter, sneller, winstgevender maar ook milieuvriendelijker te werken.
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