Xerox ‘Service op Maat’
Met het ‘Service op Maat’ programma speelt Xerox optimaal in op de stijgende vraag naar extra dienstverlening. Bijvoorbeeld omdat uw organisatie zich graag maximaal wil concentreren op haar ‘core business’.
Of omdat u als grafimediabedrijf of huisdrukkerij uw eigen dienstverlening wilt verbeteren of maximaal rendement uit uw Xerox productieapparatuur wilt halen. Van een aantal Xerox Service op Maat diensten zijn
brochures met detailinformatie beschikbaar. Hebt u echter specifieke servicewensen die niet in deze brochures
zijn beschreven, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw locale Xerox account manager of uw locale
Xerox district service manager
Brochure Xerox Shift
Service
Hoe kunnen wij u helpen om de
productiecapaciteit van uw Xerox
apparatuur ook buiten kantooruren
optimaal te benutten?

Brochure Xerox Flex Service
Hoe zorgen we ervoor dat u uw Xerox
productiesystemen ook buiten de
reguliere service-uren optimaal maar
ook heel flexibel kunt inzetten?

Brochure Smart eSolutions
Hoe rekenen we adequaat af met de
rompslomp van het doorgeven van
uw tellerstanden?

Brochure Service PLUS
Hoe zorgen wij ervoor dat uw eigen
personeel niet meer (onnodig) bezig
is met het beheer, de optimale inzet
en het onderhoud van uw Xerox
printers en multifunctionele kantoorapparatuur?
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Algemene brochure
Xerox Customer Service
Organisatie
Welke dienstverlening is onderdeel
van de standaard Xerox onderhoudsovereenkomst?

Brochure Xerox korte
termijn huur
Hoe speelt het Xerox verhuurcentrum
in op uw behoefte aan tijdelijke kantoorapparatuur?

Brochure Colour
Management
Hoe kunnen wij u of uw medewerkers
helpen met het realiseren van voorspelbaar digitaal kleurendrukwerk?

Wilt u meer informatie over Xerox Service
op Maat?
Neem voor nadere informatie over onze Service op Maat
diensten contact op met uw Xerox account manager of uw
lokale district service manager.
U kunt ook contact opnemen met het Xerox Customer Contact
Center, telefoon: (0346) 255 327.

