
Xerox Kundesupport
Vi er med deg hvert  
eneste trinn på veien



Når du investerer i ny teknologi fra Xerox forventer du deg en forbedring i din 
organisasjons ytelse, produktivitet og service. Du forventer deg også å gjøre 
det smidig, effektivt og med et minimum av ekstra arbeide.

Vår teknologi
Det som gjør det mulig er den verdensledende 
kvaliteten på våre produkter.

Våre produkter er installerte med et 
verktøy for selvdiagnostikk som overvåker 
driftsikkerheten og kvaliteten. Den gjør 
automatiske justeringer ved behov eller gir 
deg instruksjoner for å utføre korrigeringer.

Det er lett å benytte diagnoseverktøyet 
online. Her kan du også logge spørsmål til 
oss uten å benytte telefon.

Vi forbedrer kontinuerlig vår programvare 
og maskinvare. Ved å holde deg oppdatert 
kan vi hjelpe deg med å øke produktiviteten 
og forsvare din investering.

Naturligvis er det umulig å garantere at 
du aldri får en driftstopp eller har tekniske 
spørsmål. Så, om det verste skjer, er det godt 
å vite at våre eksperter kan håndtere tekniske 
spørsmål og minimere driftstopp på en meget 
tilfredsstillende måte.

Gjør det beste ut av din investering

Trygghet
Vi vet hvor viktig det er å ha en back-up som 
du kan stole på. Derfor er vårt meget erfarne 
support team alltid til stede når du trenger 
det.

Hos oss har du tilgang til noen av de mest 
kompetente og kunnskapsrike menneskene 
i bransjen.

Vi er eksperter på å løse og forutse dine 
behov. Faktisk så ser vi oss som en partner for 
din bedrift – en pålitelig partner som effektivt 
får fortsette med sin jobb mens du fortsetter 
med din.

En supportløsning som passer deg
Liten eller stor, global eller lokal, privat eller 
offentlig sektor... alle organisasjoner er ulike.

Enkelte kunder trenger støtte i normal 
kontortid, andre har en mer uregelmessig 
arbeidstid og i dagens fartsfylte verden er 
noen tilgjengelig 24 / 7.

Du trenger en support-
pakke bygget omkring 
din organisasjon. 
Du vil ha et minimum 
av problemer og 
maksimal valuta 
for pengene. 

Men hvordan du enn arbeider så kan du 
velge og vrake mellom våre kundefokuserte 
tjenester/løsninger på det nivå som passer 
deg.

Erfaring teller
Vi har møtt våre kunders behov i over 40 år.

Hver kunde er viktig for oss. 
Vi setter pris på din bedrift og forstår hva 
du ser etter. 

Du kan stole på oss: 
•	 Minimere	driftstopp

•	 Bidra	til	å	maksimere	produktiviteten

•	 Gi	trygghet



Standard
Som standard er alle våre enheter utrustet 
med intuitive funksjoner. Det finnes også en 
enkel 24 / 7 web-portal som gjør at du kan 
løse eventuelle problemer selv.

Enkelte produkter har fjernovervåkning som 
lar oss se status på ditt produkt og veilede 
deg til en rask løsning.

Vårt Kunde & Support Centre ligger i hjertet 
av vår service og bemannes av et team som 
100% følger dine behov. Telefon-baserte 
teknikere gir effektiv støtte og ofte løser de 
problemet uten at man trenger å sende noen 
ut til stedet.

Om et besøk er nødvendig så vil en av 
våre meget profesjonelle og autoriserte 
serviceingeniører – dedikert for at du skal 
få dine maskiner i drift så fort som mulig – 
komme på besøk til deg.

Rask eskalering til nasjonal og global teknisk 
support finnes tilgjengelig i sjeldne tilfeller 
der det er behov for mer hjelp.

Globalt sett er vårt nettverk bestående 
av nesten 15.000 ingeniører tilsluttet ett 
felles samarbeidsverktøy. Denne massive 
kunnskapsbanken, Eureka, gir dem umiddel-
bart tilgang til tips og løsninger ved behov.

Designet for deg
Utover vår standard service tilbyr vi et 
bredt utvalg av support alternativer som er 
utformet for å maksimere din produktivitet.

Hver organisasjon har sin egen måte å gjøre 
ting på så det er derfor vi tilbyr deg å velge.

Snakk med din Xerox kontaktperson for å lage 
en servicepakke som passer for deg.

On demand
Det finnes tilfeller der du trenger ytterligere, 
kortsiktig support. For eksempel når du får en 
bestilling så sent at du må arbeide utenfor 
normal arbeidstid.

I tider som disse er driftstid kritisk.

Det er trygt å vite at du kan dra nytte av 
våre on demand-tjenester. Her inngår ulike 
former for beredskapstjenester og kortsiktige 
maskinutleie.

For ekstra trygghet skreddersyr  
vi en pakke basert på dine behov. 

Kjernen i våre tjenester er å løse 
eventuelle problemer så raskt som mulig.

Standard Designet for deg On demand

For ytterligere kortsiktig support kan 
du benytte våre On Demand tjenester.

Hvordan alt passer sammen
Når du investerer i våre produkter og 
tjenester er det vår oppgave å hjelpe deg 
slik at du får det meste ut av dem.

Våre omfattende servicealternativ gjør at 
du kan gå videre med ditt arbeide uten å 
bekymre deg om at utstyret svikter.
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Self Support

Welcome &  
Support Centre

On Site Support



Gjøre forretninger på en miljøvennlig måte
I Xerox har vi en lang tradisjon for engasjement i initiativ som skal redusere 
våre CO2-utslipp og forvalte vår virksomhet på en miljøvennlig måte.

I Europa tilbyr vi våre kunder flere måter å redusere miljøpåvirkningen ved 
bruk av våre produkter.

Vi følger alle lover og regler vedrørende gjenvinning i Europa. En sterkt 
voksende andel av våre forbruksartikler returneres for gjenvinning, og vi vil 
fortsette å utvikle teknologi for å ytterligere forbedre effektiviteten i disse 
programmene. Vi tilbyr stadig mer omfattende gjenvinningskapasitet – både 
ute hos kundene og gjennom innsamlingstjenester.

Med vår smeltevoksteknologi har vi satt benchmark i bransjen for 
miljøvennlige utskrifter. Avfall/forbruksartikler er redusert med mer enn 90%, 
noe som også sparer miljøet for transportforurensning m.m.

Vårt engasjement for miljøet omfatter også de forskjellige papirtypene vi 
produserer og markedsfører. Sammen med våre samarbeidspartnere utvikler 
vi miljøvennlige papirtyper som inkluderer innkjøp fra holdbare skoger. Vi har 
mottatt ’Chain of Custody‘ sertifisering fra både Forest Stewardship Council 
og programmet for ’Endorsement of Forest Certification‘.

Vår teknologi og ekspertise gir oss en unik posisjon for å hjelpe deg å oppfylle 
dine egne miljømål. Vi kan hjelpe deg å arbeide smartere, raskere og på en 
måte som er bedre for både din bedrift og ditt miljø.
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