
Xerox Kundsupport
Vi är med dig varje steg på vägen



När du investerar i ny teknik från Xerox förväntar du dig en förbättring i din 
organisations prestanda, produktivitet och service. Du förväntar dig även att 
göra det smidigt, effektivt och med ett minimum av krångel.

Vår teknik
Det som gör det möjligt är den 
världsledande kvaliten på våra produkter.

Våra produkter är installerade med ett 
verktyg för självdiagnostik som övervakar 
driftsäkerheten och kvaliten. Den gör 
automatiska justeringar vid behov eller 
ger dig instruktion att vidta korrigerande 
åtgärder. 

Det är lätt att använda diagnosverktyget 
online. Du kan också logga frågor utan att 
behöva använda telefon.

Vi förbättrar ständigt vår programvara och 
hårdvara. Genom att hålla dig uppdaterad 
kan vi hjälpa dig öka produktiviteten och 
skydda din investering. 

Naturligtvis skulle det vara omöjligt att 
garantera att du aldrig har ett haveri eller 
har tekniska frågor. Så, om det värsta händer, 
är det bra att veta att vår expertis sätt 
att hantera tekniska frågor och minimera 
driftstopp saknar motstycke.

Gör det bästa av er investering

Trygghet
Vi vet hur viktigt det är att ha en back-up du 
kan lita på. Därför finns vår mycket erfarna 
support där för dig när du behöver det. 

Hos oss har du tillgång till några av de 
mest kompetenta och kunniga personerna 
i branchen.

Vi är experter på mötet och att förutse dina 
behov. Faktiskt så ser vi oss som en partner 
till ditt företag – en pålitlig partner som 
effektivt får fortsätta med sitt jobb medan 
du fortsätter med ditt.

En supportlösning som passar dig
Liten eller stor, global eller lokal, privat eller 
offentlig sektor... alla organisationer är olika.

Vissa kunder behöver stöd under normal 
kontorstid, andra har ett oregelbundet 
mönster och i dagens fartfyllda värld kör 
även många 24 / 7.

Men hur du än arbetar så kan du välja och 
vraka mellan våra kundfokuserade tjänste- 
lösningar till den nivå som passar Dig.

Du behöver ett 
stödpaket uppbyggt 
kring din organisation. 
Du vill ha minimum 
krångel, maximal 
valuta för pengarna. 

Erfarenhet räknas
Vi har mött våra kunders behov i över 40 år.

Varje kund är viktig för oss.

Vi uppskattar ditt företag och förstår vad 
du letar efter. 

Du kan lita på oss: 
•	 Minimera	Driftstopp

•	 Bidra	till	att	maximera	Produktiviteten

•	 Ge	Trygghet.



Standard
Som standard är alla våra enheter utrustade 
med inuitiva funktioner. Det finns också en 
enkel 24 / 7 webbplats som gör att du kan 
lösa många problem själv.

Vissa produkter har fjärrövervakning som 
låter oss se status på din produkt och vägleda 
dig till en snabb lösning.

Vår Kund & Support Center ligger i hjärtat av 
vår service och bemannas av ett team som 
100% följer dina behov. Skickliga telefon-
baserade tekniker ger ett effektivt stöd och 
ofta löser de problemet utan att behöva 
skicka någon på plats.

Om ett besök är nödvändigt kommer våra 
mycket professionella och auktoriserade 
serviceingenjörer, som är avsedda för att 
ni ska få igång er utrustning så snart som 
möjligt, på besök till er.

Snabb upptrappning till nationell och global 
teknisk support finns tillgänglig i sällsynta fall 
där mer hjälp behövs.

Globalt sett är vårt nätverk av nästan 
15.000 ingenjörer anslutna via ett enda 
samarbetsverktyg. Denna massiva 
kunskapsbank, Eureka, ger dem omedelbart 
tillgång till tips och lösningar vid behov.

Designad för Dig
Utöver vår standardservice erbjuder vi ett 
brett utbud av supportalternativ som är 
utformade för att maximera er produktivitet.

Varje organisation har sitt eget sätt att göra 
saker så det är därför vi erbjuder dig att välja.

Prata	med	din	kontoansvarig	för	Xerox	att	
skapa ett servicepaket som passar dig.

On demand
Det finns tillfällen när du kan behöva 
ytterliggare,	kortsiktigt	stöd.	Till	exempel,	när	
en order i sista sekund innebär att du måste 
arbeta utanför normal kontorstid.

I tider som dessa är drifttid kritisk.

Det är tryggt att veta att du kan dra nytta 
av våra on demand-tjänster. Här ingår olika 
former av beredskapstjänster och kortsiktiga 
maskinuthyrningar.

För att öka tillförsikt så skräddarsyr 
vi ett paket med alternativ för att 
tillgodose dina behov.

Kärnan i vår tjänst är avsedd att  
lösa eventuella problem så snart  
som möjligt.

Standard Designad för Dig On demand

När du behöver ytterliggare kortsiktigt 
stöd så har du möjlighet att välja från 
en mängd extratjänster.

Hur det passar ihop
När du investerar i våra produkter och 
tjänster är det vårt uppdrag att hjälpa 
dig så att du får ut det mesta av dem.

Vårt omfattande servicealternativ gör att 
du kan gå vidare med ditt arbete utan att 
bekymra dig om att din teknik sviker. 

Detta diagram visar hur vår kundservice 
passar ihop.
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Göra affärer på ett hållbart sätt
Här på Xerox har vi en lång tradition av engagemang & initiativ som syftar till att 
minska våra koldioxidutsläpp och förvalta vår verksamhet på ett hållbart sätt.

I Europa kan vi erbjuda våra kunder flera sätt att hjälpa till att minska 
miljöpåverkan från ert tryckeri.

Vi följer alla gällande lagstiftningar om återvinning i Europa. En växande andel 
av våra förbrukningsvaror returneras för återvinning och vi kommer att fortsätta 
utvekla teknik inom de närmaste åren för att ytterliggare förbättra effektiviteten 
i dessa program. Vi kan erbjuda omfattande återvinningsmöjligheter, antingen 
enligt kundens önskemål eller genom en samling tjänster.

Den	miljöpåverkan	som	vår	Solid	Ink	Teknik	har	sätter	ett	bransch	riktmärke.	
Tekniken	skapar	nästan	inget	avfall	från	tryckningsprocessen,	vilket	sparar	på	
transport och avfall.

Vårt engagemang för miljön sträcker sig även till de olika dokument som 
vi producerar och marknadsför. Vi arbetar med partners för att främja ett 
miljövänligt återvinningspapper som även inkluderar inköp från hållbara skogar. 
Vi har förtjänat ‘Chain of Custody’ intyg från både Forest Stewardship Council 
och programmet för ‘Endorsement of Forest Certification’.

Vår teknologi och expertis ger oss en unik position för att hjälpa dig att uppfylla 
dina egna hållbarhetsmål. Vi kan hjälpa dig att arbeta smartare, snabbare och 
på ett sätt som är bättre för både din vinst och miljö.
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