
Waar u ook bent, stelt Xerox u een geïndividualiseerde dienstverlening voor. Service 
Plus is een volledige oplossing die uitgewerkt werd om u tijd te doen besparen en 
uw productiviteit te verhogen terwijl onproductieve kosten verlaagd worden.

Wij begeleiden u binnen uw 
organisatie
Sinds meer dan 40 jaar luisteren wij naar de 
verwachtingen van onze klanten. Zakendoen 
gebeurt op verschillende manieren over heel 
de wereld, we luisteren en leren dus in elk land.

Zo hebben we begrepen dat u de 
verantwoordelijkheid voor de toestellen liever 
bij de leverancier legt,  om u zo te kunnen 
concentreren op uw eigen organisatie.

Het dienstenaanbod Service Plus  werd in het 
leven geroepen om aan deze verwachtingen 
te voldoen. 

Dit aanbod is bedoeld voor bedrijven met 5 à 
200 toestellen op eenzelfde adres.

Ons aanbod zorgt ervoor dat u het maximum 
uit uw toestellen kan halen. U minimaliseert 
de totale tijd nodig voor het beheer van uw 
apparaten.

Diensten naar keuze
Als Service Plus klant hebt u automatisch recht 
op een standaard niveau van toezicht, dekking 
en rapporten om u te helpen bij het optimale 
gebruik van uw toestellen.

Bovendien beschikt de klant nog over een 
optiemenu dat nieuwe dimensies aanboort :

Preventief onderhoud•	

Beheer van verbruiksartikelen•	

Gebruikersassistentie•	

Optimalisatie van uw apparatuur. •	

Kies de dienst die het best overeenkomst met 
uw verwachtingen.

Service Plus
Diensten naar keuze

Preventief onderhoud
Om de beschikbaarheid van uw toestellen te 
optimaliseren, is het belangrijk de technische 
incidenten te voorzien. 

In het kader van een preventief onderhoud 
brengen de technici op geregelde tijdstippen 
bezoeken aan de sites om operationele 
controles uit te voeren op elke machine. Deze 
interventies worden uitgevoerd met respect 
voor de onderhoudsprocedures van elk 
specifiek apparaat.

Hoe vaak de technici u  bezoeken, wordt 
in onderling overleg bepaald, gebaseerd 
op de gebruikstijd van uw toestellen. Apart 
aangevraagde bezoeken kunnen plaatsvinden 
in het kader van specifieke projecten.

Beheer van uw verbruiksartikelen
Uw verbruiksartikelen opvolgen kan 
ingewikkeld zijn en veel tijd in beslag nemen, 
zeker indien u verschillende types machines 
beheert. 

Laat ons dit in uw plaats doen. Onze controle 
functies kunnen ons verwittigen zodra het 
niveau van een verbruiksartikel laag is om het 
zo automatisch bij te bestellen.

Gebruikersassistentie
Voor een volledige assistentie ter plaatse 
kunt u rekenen op de bekwaamheid van onze 
technici om u alle hulp te bieden die u nodig 
hebt bij het gebruik van uw toestellen.

Behalve het onderhoud en de herstelling van 
uw toestellen, kunnen zij u ook raadgeven in 
het beter gebruik van het toestel en u een 
bijkomende opleiding geven.

Optimalisatie van uw machine park
Wanneer u in de nieuwe Xerox technologieën 
investeert, wilt u de prestaties, de producti
viteit en het dienstenniveau van uw bedrijf 
verbeteren. Door in detail de productie van elk 
drukwerk te volgen, kunnen we u een waaier 
aan operationele rapporten aanbieden. 

Samen met uw gesprekspartner Xerox 
analyseert u deze rapporten om zo de aard 
van het gebruik van uw toestellen  te kennen. 
Op deze manier kunt u een optimaal gebruik 
maken van uw toestellen.
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Service Plus 
Steunend op onze ervaring, biedt Service Plus u een bijkomende 
prestatie aan, geleverd door de technici van Xerox.

Elke Service Plus prestatie is geïndividualiseerd  om aan uw behoeften 
te voldoen. U ontvangt een gelijkmatig niveau aan dienstverlening 
tijdens de duur van uw contract.

Ons doel is datgene te doen waar we goed in zijn zodat u zich kan 
concentreren op uw professionele activiteiten.

De voordelen van Service Plus
U wint tijd•	

De technische incidenten verminderen•	

De beschikbaarheid van uw apparaten te verhogen•	

Een goedgekeurde kwaliteit
Onze dienst Naverkoop werd erkend en gecertifiëerd door de AFAQ 
conform aan de vereisten van de ISO norm ISO9001:2008

Hieronder valt :

Levering en onderhoud van machines en software •	
gecommercialiseerd door Xerox. 

De opleiding van de klanten.•	

Bestelling en levering van onderdelen en verbruiksartikelen.•	

Standaard Service Xerox
Service Plus wordt voorgesteld als aanvulling op onze standaard 
dienstverlening die het volgende inhoudt:

•	 Een	Welcome	Centre	en	telefonische	Xerox	assistentie	

•	 Indien	nodig,	technische	interventie	ter	plaatse

•	 Technische	escalatie		

•	 	24u	op	24	assistentie	via	onze	website	:	 
www.xerox.com

•	 Meter	Assistant*	:	laadt	automatisch	de	tellerstanden	op	

•	 Bestelling	van	verbruiksartikelen	24u	op	24	

•	 Software	updates

*	Enkel	van	toepassing	voor	Office	toestellen

Service Plus is 
een uitgebreide 
dienstenoplossing 
die u helpt betere 
prestaties te 
bekomen

www.xerox.com


