
Xerox-asiakaspalvelu
Kuljemme aina rinnallanne



Kun investoitte uuteen Xerox-teknologiaan, odotatte organisaationne 
tuottavuuden ja palvelun paranevan. Lisäksi odotatte sen tapahtuvan 
sulavasti, tehokkaasti ja ongelmitta.

Teknologiamme
Ainutlaatuiset laitteemme huolehtivat  
lähes kaikesta.

Laitteisiimme on valmiiksi asennettu 
hyödyllisiä itsekoestustyökaluja, joiden 
avulla laite pystyy itse seuraamaan 
suorituskykyään ja laatuaan. Säätöjä 
tehdään tarvittaessa automaattisesti, 
tai näytössä näytetään ohjeet korjaaviin 
toimenpiteisiin.

Diagnostiikkatyökaluja on helppo käyttää 
verkossa. Sinne voi myös milloin tahansa 
kirjata ongelmia meidän selvitettäväksi.

Parannamme jatkuvasti ohjelmistojamme 
ja laitteitamme. Pitämällä teidät ajan 
tasalla autamme teitä kasvattamaan 
tuottavuuttanne ja suojaamaan 
investointejanne.

Emme tietystikään voi taata, etteikö 
laitteessanne koskaan ilmenisi mitään 
teknisiä vikoja. Siksi on hyvä tietää, 
että käytössänne on vertaansa vailla 
olevaa asiantuntemusta käyttökatkosten 
minimoinnissa.

Miten saatte investoinnistanne 
parhaan mahdollisen hyödyn

Mielenrauhaa
Tiedämme, miten tärkeää tukitoimien 
luotettavuus on. Siksi käytettävissänne 
on aina tarvittaessa erittäin kokenut 
tukiryhmämme, jonka taidot ja tiedot  
ovat alan huippua.

Pystymme asiantuntijoidemme avulla 
ennakoimaan ja täyttämään tarpeenne. 
Itse asiassa me pidämme itseämme 
yhtiökumppaninanne – luotettuna 
partnerina, joka tehokkaasti hoitaa oman 
osuutensa niin, että te voitte keskittyä 
omaan osaamiseenne.

Juuri teille sopiva ratkaisu
Pieni tai suuri, kansainvälinen tai 
kansallinen, yksityinen tai julkinen… 
jokainen organisaatio on erilainen.

Jotkut asiakkaat tarvitsevat tukea 
vain normaalina työaikana, toiset taas 
työskentelevät hyvinkin epäsäännöllisesti. 
Ja nykyajan nopeatempoisessa maailmassa 
monet palvelevat asiakkaitaan vuorokauden 
ympäri viikon jokaisena päivänä.

 

Tarvitsette yrityk-
sellenne räätälöidyn 
tukipaketin. Haluatte 
mahdollisimman paljon 
vastinetta rahoillenne 
mahdollisimman 
vaivattomasti.

Olivatpa toimintatapanne millaisia 
tahansa, asiakaslähtöinen palvelurat-
kaisumme auttaa teitä valitsemaan 
juuri teille sopivan palvelutason.

Kokemuksella on merkitystä
Olemme palvelleet asiakkaitamme jo  
yli 40 vuoden ajan.

Jokainen asiakas on meille tärkeä. 
Me arvostamme yritystoimintaanne  
ja ymmärrämme pyrkimyksiänne. 

Voitte luottaa siihen, että: 
•	 minimoimme	käyttökatkokset

•	 maksimoimme	tuottavuuden

•	 tarjoamme	mielenrauhaa



Normaali
Kaikissa laitteissamme on vakiona joukko 
helppokäyttöisiä toimintoja. Meillä on myös 
vuorokauden ympäri toimiva verkkosivusto, 
jonka avulla voitte itse selvittää monet 
ongelmat.

Joissakin laitteissa on etävalvontatoiminto, 
jonka avulla voimme seurata laitteen tilaa 
ja tarvittaessa opastaa mahdollisen vian 
korjaamisessa.

Welcome & Support Centre on palvelumme 
ytimessä. Siellä työskentelee joukko henkilöitä, 
jotka ovat täysin sitoutuneet auttamaan teitä. 
Ammattitaitoiset teknikot antavat puhelimessa 
tehokasta tukea, ja usein ongelma voidaan 
selvittää ilman, että huoltoteknikkoa tarvitsee 
lähettää paikalle.

Jos huoltokäynti on kuitenkin tarpeen, erittäin 
hyvin koulutetut valtuutetut huoltoteknikot 
tekevät kaikkensa saadakseen laitteenne 
toimintakuntoon niin nopeasti kuin mahdollista.

Silloin harvoin kun lisäapu on tarpeen, ongelma 
voidaan nopeasti välittää edelleen kansalliseen 
tai kansain-väliseen tekniseen tukeen.

Lähes 15 000 teknikon verkostolla on käytössä 
yksi yhteinen, valtava tietopankki, josta he 
saavat aina tarvittaessa vihjeitä ja ratkaisuja.

Juuri teille suunniteltu
Normaalin palvelumme lisäksi tarjoamme 
laajan valikoiman erilaisia tukipalveluja, 
jotka on suunniteltu maksimoimaan 
tuottavuutenne.

Jokaisella organisaatiolla on oma tapansa 
toimia, siksi tarjoamme teille erilaisia 
vaihtoehtoja.

Keskustelkaa Xerox-yhteyshenkilön kanssa 
teille sopivimmasta tukipaketista.

Tarpeen mukaan
On aikoja, jolloin voitte tarvita lisää 
lyhytaikaista tukea. Esimerkiksi silloin, 
kun viimehetken kiireellinen tilaus vaatii 
ylitöiden tekemistä.

Tällöin laitteen pysyminen käyttö-
kunnossa on aivan oleellista.

On rauhoittavaa tietää, että erilaisia 
lisätukipalveluja on tarvittaessa 
käytettävissänne.

Lisävakuutena voitte suunnitella 
mittojenmukaisen tukipaketin.

Ydinpalvelumme tehtävänä on selvittää 
ongelmat mahdollisimman nopeasti.

Normaali Juuri teille suunniteltu Tarpeen mukaan

Aina tarvittaessa voitte saada 
ylimääräistä lyhytaikaista tukea.

Miten kaikki toimii yhdessä
Kun olette investoineet laitteeseemme ja 
palveluihimme, meidän tehtävänämme 
on auttaa teitä saamaan niistä kaikki 
mahdollinen hyöty.

Laajat tukitoimemme antavat teille 
mahdollisuuden keskittyä omaan 
työhönne kantamatta huolta 
teknologian pettämisestä.

Viereinen kaavio osoittaa, miten 
palvelumme toimivat yhdessä.
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Verkkosivustojen 
online-tuki

Welcome &  
Support Centre

Tuki paikan päällä



Liiketoimintaa kestävältä pohjalta
Olemme jo pitkään olleet mukana aloitteissa, joiden tarkoituksena on pienentää 
hiilijalanjälkeämme ja hallita liiketoimintaamme kestävällä tavalla.

Euroopassa tarjoamme asiakkaillemme useita tapoja vähentää painoalan 
ympäristövaikutuksia.

Me täytämme täysin kaikki kierrätystä koskevat säädökset Euroopassa. Jatkuvasti 
kasvava osa kulutustarvikkeistamme palautetaan meille kierrätystä varten, ja 
jatkamme edelleen kierrätysohjelmiemme tehostamista. Pystymme enenevässä 
määrin järjestämään kierrätykseen kelpaavien osien keräämistä asiakkailtamme.

Värivahatekniikkamme on alan huippua ympäristövaikutustensa osalta. Se ei 
tuota juuri lainkaan jätettä tulostuksessa ja se tuo säästöjä sekä kuljetuksessa 
että hävittämisessä.

Sitoutumisemme ympäristön suojeluun ulottuu paperiin, jota tuotamme ja 
markkinoimme. Yhteistyössä kumppaneidemme kanssa edistämme ympäristöä 
säästävää paperituotantoa alkaen raaka-aineen hankinnasta kestävällä tavalla 
hoidetuista metsistä. Sekä Forest Stewardship Council että Programme for the 
Endorsement of Forest Certification ovat myöntäneet meille Chain of Custody- 
eli alkuperäketjusertifioinnin.

Tekniikkamme ja asiantuntemuksemme ansiosta olemme ainutlaatuisessa asemassa 
auttamaan myös teitä kestävän kehityksen tiellä. Voimme auttaa teitä tekemään 
työtä viisaammin, nopeammin ja tavalla, josta hyötyvät sekä ympäristö että 
yrityksenne tulos.
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