
Τεχνική Υποστήριξη Xerox
Μαζί σε κάθε σας βήμα



Όταν επενδύετε στη νέα τεχνολογία της Xerox προσβλέπετε στη βελτίωση της 
απόδοσης της επιχείρησής σας, της παραγωγικότητας των υπαλλήλων σας 
και στην άρτια τεχνική εξυπηρέτηση. Και προσδοκάτε αυτό να γίνει ομαλά, 
αποδοτικά και με την ελάχιστη όχληση.

Η τεχνολογία μας
Στον εξαιρετικής ποιότητας εξοπλισμό 
μας υπάρχουν προ-εγκατεστημένα αυτο-
διαγνωστικά εργαλεία που παρέχουν 
τη δυνατότητα να παρακολουθείται η 
απόδοση και η ποιότητά τους. Ταυτόχρονα, 
πραγματοποιούν αυτόματες ρυθμίσεις όταν 
είναι αναγκαίο ή σας δίνουν οδηγίες στην 
οθόνη ώστε να προβείτε σε διορθωτικές 
ενέργειες.

Στη διάθεσή σας τίθενται, επίσης, εύχρηστα 
online διαγνωστικά εργαλεία τόσο για τη 
διευκόλυνσή σας αλλά και για τη μείωση 
του χρόνου αποκατάστασης της βλάβης.

Από τη μεριά μας, συνεχώς βελτιώνουμε 
τα λογισμικά και τις δυνατότητες των 
μηχανημάτων μας, ώστε να σας βοη-
θήσουμε να αυξήσετε την παραγωγικότητα 
και να προστατεύσετε την επένδυσή σας.

Φυσικά, θα ήταν αδύνατο να σας εγγυη-
θούμε ότι δε θα υπάρξει ποτέ βλάβη στον 
εξοπλισμό σας. Σε αυτή την περίπτωση 
είμαστε σε θέση, βάσει της πολυετούς 
εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας, να σας 
διασφαλίσουμε τον ελάχιστο δυνατό  
χρόνο αποκατάστασης. 

Η μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας

Μείνετε ήσυχοι
Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχετε 
υποστήριξη όταν τη χρειάζεστε. Γι’ αυτό η 
εξειδικευμένη μας ομάδα υποστήριξης είναι 
εκεί για σας όταν τη χρειάζεστε.

Λαμβάνοντας τεχνική υποστήριξη 
Xerox σημαίνει ότι ο εξοπλισμός σας 
υποστηρίζεται από τα πιο έμπειρα και 
επιδέξια στελέχη της αγοράς.

Είμαστε ειδικοί στο να καλύπτουμε και να 
προβλέπουμε τις ανάγκες σας. Είναι γεγονός 
ότι μας αρέσει να θεωρούμε τους εαυτούς 
μας ως έναν έμπιστο συνεργάτη σας, που 
κάνει αποτελεσματικά τη δουλειά του ενώ 
εσείς κάνετε τη δική σας.

Η κατάλληλη λύση για σας
Μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, ιδιωτικός ή 
δημόσιος τομέας,… κάθε οργανισμός είναι 
διαφορετικός.

Ενώ μερικοί πελάτες χρειάζονται 
υποστήριξη μόνο κατά τη διάρκεια ενός 
συνηθισμένου ωραρίου λειτουργίας, άλλοι 
λειτουργούν σε διαφορετικά ωράρια. Όπως 
και να δουλεύετε, έχουμε τη δυνατότητα να 
σας παρέχουμε την ανάλογη κάλυψη – αρκεί 
να μας το ζητήσετε!

Χρειάζεστε ένα πακέτο 
υποστήριξης σχεδιασμένο 
για την επιχείρησή σας; 
Θέλετε την ελάχιστη 
επιβάρυνση και το μέγιστο 
αποτέλεσμα σε σχέση με 
αυτό που πληρώνετε;  
Είμαστε εδώ ακριβώς  
γι’ αυτά.

Η εμπειρία μετράει
Καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών 
μας για περισσότερα από 35 χρόνια.

Κάθε πελάτης είναι σημαντικός για μας. 
Θεωρούμε σημαντική τη δουλειά σας 
και καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που 
χρειάζεστε.

Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς: 

λειτουργίας της λύσης σας 

παραγωγικότητάς σας



Στάνταρ Υπηρεσίες
Όλα μας τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα 
με διαισθητικές λειτουργίες. Επιπλέον, 
λειτουργεί μία ιστοσελίδα αυτοβοήθειας 
(www.support.xerox.com), εύκολη στην 
πρόσβαση, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα 
να λύσετε μόνοι σας πολλά προβλήματα.

Ορισμένα προϊόντα διαθέτουν τη 
δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου 
που μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε τη 
λειτουργική κατάσταση του εξοπλισμού 
σας και να σας καθοδηγήσουμε – εφόσον 
γίνεται – ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση 
της λειτουργίας του.

Το κέντρο Τεχνικής Υποστήριξής μας είναι 
στη διάθεσή σας με άριστα καταρτισμένο 
προσωπικό το οποίο μπορεί να καλύψει 
πλήρως τις ανάγκες σας. Έμπειροι τεχνικοί 
σας απαντούν στο τηλέφωνο, παρέχοντας 
αποτελεσματική υποστήριξη, συχνά 
λύνοντας προβλήματα χωρίς να καταστεί 
ανάγκη να σταλεί κάποιος επί τόπου.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η 
επίσκεψη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί μας σε 
όλη την Ελλάδα αναλαμβάνουν να λύσουν 
το πρόβλημά σας το συντομότερο δυνατόν. 
Επιπλέον, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου 
απαιτείται συνδρομή από τεχνικούς του 
εξωτερικού, υπάρχει ταχεία ανταπόκριση 
και υποστήριξη.

Παγκοσμίως, το δίκτυο μας αποτελείται 
από περίπου 15.000 μηχανικούς και είναι 
συνδεδεμένο μέσω ενός μοναδικού online 
εργαλείου συνεργασίας. Η παγκόσμια αυτή 
βάση δεδομένων τεχνικής γνώσης παρέχει 
άμεση πρόσβαση σε συμβουλές και λύσεις 
αν χρειαστεί.

Σχεδιασμένα στα μέτρα σας
Πάνω και πέρα από τις στάνταρ υπηρεσίες 
μας, σας προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα από 
επιπλέον υποστηρικτικές επιλογές, κάθε 
μία από τις οποίες είναι σχεδιασμένη για να 
μεγιστοποιήσει την παραγωγικότητά σας.

Κάθε οργανισμός έχει τον τρόπο του να 
κάνει τη δουλειά του, και αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο σας προσφέρουμε αυτή την 
επιλογή.

Μιλήστε με τον υπεύθυνο της Xerox που 
χειρίζεται το λογαριασμό σας, σχετικά με 
τη δημιουργία ενός πακέτου υποστήριξης 
που προορίζεται αποκλειστικά για σας.

Όποτε το ζητήσετε
Υπάρχουν φορές που μπορεί να χρειάζεστε 
μία βραχυπρόθεσμη πρόσθετη υποστήριξη. 
Για παράδειγμα όταν μια παραγγελία της 
τελευταίας στιγμής απαιτεί να δουλέψετε 
πέρα από τα συνηθισμένα ωράρια εργασίας.

Σε περιπτώσεις σαν κι αυτή, η συνέπεια και 
η ταχύτητα έχουν καθοριστική σημασία.

Είναι καθησυχαστικό να ξέρετε ότι μπορείτε 
να έχετε το πλεονέκτημα των υπηρεσιών 
μας όποτε το ζητήσετε. Αυτό περιλαμβάνει 
διάφορες μορφές εξυπηρέτησης (stand-
by) καθώς και βραχυπρόθεσμη ενοικίαση 
εξοπλισμού.

Για επιπλέον εξασφάλιση σχεδιάζουμε για 
εσάς το πακέτο τεχνικής εξυπηρέτησης 
που καλύπτει τις ανάγκες σας.

Οι τεχνικοί μας έχουν ως προτεραιότητά 
τους την επίλυση των τεχνικών σας 
θεμάτων στο λιγότερο δυνατό χρόνο.

Στάνταρ Υπηρεσίες Σχεδιασμένα στα μέτρα σας Όποτε το ζητήσετε

Όταν χρειάζεστε επιπλέον επείγουσα 
υποστήριξη μπορείτε να διαλέξετε από 
μία πληθώρα ειδικευμένων υπηρεσιών.

Πώς συνδυάζονται όλα αυτά
Από τη στιγμή που επενδύετε στον 
εξοπλισμό και τις υπηρεσίες μας, είναι 
αποστολή μας να σας βοηθήσουμε να 
έχετε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι διάφορες επιλογές για πλήρη 
υποστήριξη σας επιτρέπουν να 
συνεχίσετε τη δουλειά σας χωρίς να 
ανησυχείτε αν η τεχνολογία θα σας 
προδώσει. 

Το διάγραμμα αριστερά δείχνει 
πώς συνδυάζονται οι υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης.
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Επιχειρηματικότητα και περιβάλλον
Στη Xerox έχουμε μεγάλη παράδοση σε πρωτοβουλίες που είναι σχεδιασμένες με 
σκοπό τη μείωση των εκπομπών άνθρακα και τη διαχείριση της εταιρείας μας στα 
πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Στην Ευρώπη προσφέρουμε στους πελάτες μας διάφορους τρόπους που βοηθούν 
στη μείωση της επίδρασης των εκτυπωτικών ενεργειών στο περιβάλλον.

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τη σχετική νομοθεσία που αφορά την ανακύκλωση 
στην Ευρώπη. Ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των αναλωσίμων μας 
επιστρέφεται για ανακύκλωση και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τεχνολογίες 
στα επόμενα χρόνια ώστε να βελτιώσουμε περισσότερο την αποτελεσματικότητα 
αυτών των προγραμμάτων. Ολοένα και περισσότερο έχουμε τη δυνατότητα να 
προσφέρουμε εκτεταμένες δυνατότητες ανακύκλωσης μέσω μιας υπηρεσίας 
συλλογής.

Η μηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση της τεχνολογίας μας Solid Ink αποτελεί 

από τη διαδικασία εκτύπωσης, βοηθώντας έτσι στην εξοικονόμηση κόστους 
μεταφοράς και απόρριψης. 

Η δέσμευσή μας όσον αφορά το περιβάλλον εκτείνεται επίσης σε μία ποικιλία ειδών 
χαρτιού που παράγουμε και εμπορευόμαστε. Συνεργαζόμαστε με προμηθευτές 
που είναι σύμφωνοι με τα περιβαλλοντικά πρότυπά μας, ώστε να εξασφαλίσουμε 
έναν ασφαλέστερο περιβαλλοντικά κύκλο χαρτιού που περιλαμβάνει τη χρήση 
προϊόντων από αειφόρα δάση. Έχουμε κερδίσει πιστοποιητικό «Chain of Custody» 

Η τεχνολογία μας και η εξειδίκευσή μας, μας τοποθετούν σε μία μοναδική θέση έτσι 
ώστε να σας βοηθήσουμε να πετύχετε και εσείς μαζί μας τους δικούς σας στόχους 
αειφόρου ανάπτυξης. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να δουλέψετε πιο έξυπνα, πιο 
γρήγορα και με τρόπους που είναι καλύτεροι τόσο για τα αποτελέσματά σας όσο και 
για το περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική πολιτική της Xerox 
Ελλάδος, παρακαλώ ζητείστε από τον εκπρόσωπο πωλήσεων το σχετικό φυλλάδιο.
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