
Xerox Customer Service
Acompanhamos todos os seus passos



Quando investe em nova tecnologia da Xerox, espera que esta melhore o 
desempenho da sua organização, a sua produtividade e o serviço. Espera ainda 
que isto seja feito de forma suave, eficiente e com o mínimo de perturbações.

A nossa tecnologia
A excepcional qualidade da construção dos 
nossos equipamentos cuida em grande parte 
dessa tecnologia. 

Os nossos equipamentos são instalados 
com úteis ferramentas de auto-diagnóstico, 
que lhes permitem monitorar o seu próprio 
desempenho e qualidade. Fazem ajustes 
automáticos sempre que necessário, ou 
apresentam mensagens no ecrã para que 
possa realizar as acções necessárias. 

Existem ferramentas online de diagnóstico 
fáceis de usar. Pode também registar os 
problemas para nosso conhecimento, sem 
ter que usar o telefone. 

O nosso software e hardware são melhorados 
constantemente. Mantendo-o actualizado, 
podemos ajudá-lo a aumentar a produtividade 
e a proteger o seu investimento. 

Precisa de um package de suporte criado 
tendo em conta a sua organização. Pretende 
o mínimo de perturbação e o máximo retorno 
do seu dinheiro

É claro que será impossível garantir que nunca 
terá uma avaria ou problema técnico. Assim, 
se o pior acontecer, é sempre bom saber que 
a nossa experiência em reduzir o tempo que 
o equipamento está parado, não tem rival.

Tire o máximo partido do 
seu investimento

Paz de espírito
Sabemos como é importante ter um 
suporte em que possa confiar. Por isso, a 
nossa experiente equipa de suporte estará 
disponível sempre que precisar. 

A nossa equipa de suporte conta com alguns 
dos indivíduos com mais conhecimento e 
aptidões do mercado. 

Somos especialistas em satisfazer e 
antecipar as suas necessidades. Na realidade, 
preferimos ser considerados um parceiro 
do seu negócio – um parceiro em que pode 
confiar e que realiza o seu trabalho ao 
mesmo tempo que você continua com o seu.

Uma solução de suporte adequada 
à sua empresa
Grande ou pequena, global ou local, privada 
ou do sector público… cada empresa é 
diferente.

Enquanto alguns clientes apenas necessitam 
de suporte durante as horas normais de 
expediente, outros têm um padrão irregular 
de funcionamento. 

E no actual mundo acelerado, muitos 
funcionam 24 horas por dia 7 dias por 
semana. Qualquer que seja a sua forma de 
trabalhar, a nossa solução focada no cliente 
permite-lhe seleccionar e escolher um nível 
adequado para si. 

Precisa de um package 
de suporte criado 
tendo em conta a 
sua organização. 
Pretende o mínimo 
de perturbação e o 
máximo retorno do 
seu dinheiro. 

A experiência é importante
Há mais de 40 anos que satisfazemos as 
necessidades dos nossos clientes.

Cada cliente é importante para nós. 

Valorizamos o seu negócio e compreendemos 
aquilo que procura. 

Pode contar connosco para:
•	 	Reduzir	o	tempo	de	paragem	dos	

equipamentos

•	 Ajudar	a	maximizar	a	produtividade	

•	 Proporcionar	paz	de	espírito.



Standard
Todos os nossos equipamentos vêm 
equipados de origem com funções intuitivas. 
Existe também um website de ajuda, 
disponível 24/7 que lhe permite resolver 
por si muitos dos problemas.

Alguns produtos incluem uma facilidade de 
monitorização remota, que nos permite ver 
o estado do seu equipamento e orientá-lo 
para conseguir uma rápida resolução. 

O nosso Welcome & Support Centre é o 
centro do nosso serviço e a sua equipa está 
dedicada a 100% para satisfazer os seus 
requisitos. Técnicos experientes fornecem 
suporte eficaz por telefone, muitas vezes 
resolvendo problemas sem necessidade de 
enviar alguém às instalações do cliente. 

Caso seja necessária a visita do técnico, 
os nossos técnicos altamente profissionais 
e acreditados, estão aptos a deixar o 
seu equipamento a funcionar, o mais 
rapidamente possível. 

Está disponível um rápido escalonamento 
para suporte técnico nacional e global, nos 
casos raros onde possa ser necessária ajuda 
adicional.

Globalmente, a nossa rede com cerca de 
15.000 técnicos está ligada através de uma 
simples ferramenta de colaboração. Este 
banco de conhecimento, permite o acesso 
imediato a conselhos e soluções caso seja 
necessário. 

Desenhado para si
Para além do nosso serviço standard, 
oferecemos um vasto leque de opções de 
suporte, cada uma criada para maximizar 
a sua produtividade. 

A razão porque lhe oferecemos várias opções, 
é porque cada empresa tem o seu modo 
próprio de trabalhar.

Fale com o account manager da Xerox para 
criar o package de suporte adequado à sua 
empresa.

A pedido
Poderá, por vezes precisar de suporte 
adicional a curto prazo. Por exemplo quando 
uma encomenda de última hora o obriga a 
trabalhar fora das horas normais. 

Em alturas assim, o tempo de funcionamento 
do equipamento é essencial. 

É reconfortante saber que pode tirar partido 
dos nossos serviços a pedido. Estes incluem 
várias formas de suporte e aluguer de 
equipamento a curto prazo. 

Para maior comodidade, adapte 
um package de opções às suas 
necessidades.

O nosso serviço base, dedica-se 
a resolver quaisquer problemas o 
mais rapidamente possível.

Standard Desenhado para si A pedido

Quando precisar suporte adicional 
a curto prazo, seleccione entre uma 
gama de serviços extras.

Como é que tudo se encaixa?
Após investir no equipamento e nos 
serviços, a nossa missão é ajudá-lo  
a tirar deles o máximo partido.

As nossas opções de suporte alargadas, 
permitem que continue com o seu trabalho  
sem se preocupar se a tecnologia irá 
corresponder. 

Este diagrama mostra como o nosso 
serviço a clientes se encaixa.
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Fazer negócio de forma sustentável
Na Xerox, temos uma vasta tradição de envolvimento em iniciativas destinadas a 
reduzir a nossa pegada ecológica e a gerir o nosso negócio de forma sustentável. 

Na Europa, oferecemos aos clientes várias formas para ajudar a reduzir o impacto 
ambiental da sua impressão.  

Estamos totalmente em conformidade com toda a legislação relevante relativa a 
reciclagem na Europa. Uma proporção crescente dos nossos consumíveis é devolvida 
para reciclagem e iremos continuar a implementar tecnologias que ajudem a melhorar 
a eficácia desses programas. Estamos cada vez mais preparados para oferecer 
capacidades abrangentes de reciclagem, quer nas instalações dos clientes quer através 
de um serviço de recolhas. 

A pegada ecológica da nossa tecnologia de Tinta Sólida define uma referência no 
Mercado ao nível da performance. Esta gama cria praticamente zero desperdício no 
processo de impressão, poupando em custos de transporte e eliminação.

O nosso compromisso para com o ambiente também se alarga à gama de papel que 
produzimos e comercializamos. Trabalhamos com parceiros na criação de um ciclo de 
papel ambientavelmente saudável, que inclui matéria prima de florestas sustentáveis. 
Conquistámos a ‘chain of custody’ do Forest Stewardship Council e do Programme for 
the Endorsement of Forest Certification.

A nossa tecnologia e especialização, colocam-nos numa posição única para ajudar 
os nossos clientes a satisfazerem os seus próprios objectivos de sustentabilidade. 
Podemos ajudar os clientes a trabalhar de forma mais inteligente, mais rápido e de 
maneira a melhorar os seus resultados finais e  o meio ambiente.
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