
Como poderá estar totalmente preparado sem investir em recursos internos 
adicionais? A Xerox tem a solução, disponibilizando um vasto leque de produtos 
e serviços relacionados com impressão, como e quando precisar.

Solução rentável
Por vezes, precisa de suporte pontual ou 
especializado para a sua empresa, quer seja 
em serviços de marketing ou em serviços 
técnicos. 

Por vezes, precisa satisfazer exigências de 
clientes que vão além da sua oferta normal. 

Com o nosso suporte conseguirá tudo isso. 

Tire partido dos nossos serviços: 

Duplicação de CD/DVD •	

Encadernação personalizada •	

Merchandise promocional•	

Digitalização •	

Impressão de grandes  formatos e •	
litográfica

E quando precisar da garantia de um suporte 
adicional para além do que é normal, 
oferecemos:

Possibilidade de troca de impressora •	

Deslocação do equipamento •	

Técnicos nas suas instalações •	

Aluguer de equipamento a curto prazo•	

Leia seguidamente as descrições.

Serviços Especiais
Quando deles necessite

Duplicação de CD/DVD
Qualquer tipo de dados – relatórios, 
manuais, apresentações ou vídeos – podem 
ser gravados e distribuídos em disco. Quer 
pretenda 50 ou 500.000 cópias, nós estamos 
aptos a fornecer um serviço de duplicação 
rápido, fiável e competitivo. 

Para imprimir nos discos e na sua embalagem, 
temos as opções adequadas às suas 
necessidades e ao seu orçamento. 

Encadernação personalizada
Uma forma certa de destacar o valor de uma 
marca, os nossos serviços de encadernação 
personalizada incluem separadores 
personalizados. 

Merchandise promocional
Para aumentar a presença da marca, 
podemos criar itens de elevada qualidade 
com o seu logo ou com o logo do seu cliente. 

Perfeito para qualquer promoção, desde 
correio directo a brindes para oferta em 
exposições, a nossa gama inclui: fitas para 
USB, acessórios de secretária, e brindes 
para golf e lazer.

Digitalização
A digitalização representa uma solução 
eficaz ao armazenamento e segurança dos 
documentos essenciais para as empresas. 

Quer necessite da conversão pontual de 
um formato em papel para formato digital 
ou de um sistema completo de imagem 
e repositório, poderá contar com a nossa 
experiência neste campo. 

Impressão de grandes formatos 
e litográfica
Quando é necessário imprimir formatos 
de A3 a A0, tais como posters, banners e 
expositores, o nosso equipamento de grandes 
formatos estará apto a satisfazer as suas 
encomendas numa grande variedade de 
suportes. 
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Possibilidade de trocar de impressora
Quando o funcionamento dos equipamentos pessoais é essencial, este 
serviço personalizado oferece uma valiosa alternativa à reparação.

Definimos um banco de trocas para que, caso um equipamento 
apresente problemas, possamos simplesmente trocá-lo por outro 
pronto a funcionar num prazo previamente acordado. Levamos então o 
equipamento com problemas e devolvemo-lo ao seu banco de trocas.

Deslocação do equipamento
Se precisar deslocar o seu equipamento, é essencial que este não 
seja danificado por batidas e que não seja deixado cair durante 
o transporte. 

Quer esteja a deslocar apenas equipamentos básicos do seu escritório, 
ou centros de impressão completos, o nosso serviço irá transportar 
cuidadosamente o equipamento e deixá-lo a funcionar o mais 
rapidamente possível.

Técnicos nas suas instalações
Não seria uma segurança ter permanentemente um técnico altamente 
treinado nas suas instalações? 

Não precisa de se preocupar com uma reparação dos equipamentos 
ou com a encomenda de consumíveis – tudo isto poderá ser tratado 
pelo seu técnico Xerox pessoal.  Basta deixá-lo monitorar e fazer a 
manutenção pró-activa do seu equipamento, enquanto você realiza 
o seu trabalho. 

Aluguer de equipamento a curto prazo
Se ocasionalmente necessitar de maior capacidade, poderá alugar 
os nossos equipamentos por curtos períodos que podem variar de 
um dia até um ano. 

Escolha equipamentos multi-funcionais a preto e branco ou a cores 
(incluindo cópia, impressão, digitalização e fax), destruidores de 
papel, equipamentos de fax e soluções de produção a preto e branco. 
Todos estes são apoiados por assistência técnica e fornecimento de 
consumíveis sempre a postos. 

The world of Xerox at 
your finger tips. With 
us behind you, you can 
be ready for anything. 
Our specialists have 
the expertise so you 
don’t have to.

www.xerox.com


