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Vi løser problemet hurtigere:
Fra maskinen, online, telefonisk eller
ved at sende en tekniker
Xerox Kundeservice

En tjenesteydelse der passer dig.
Printere og multifunktionssystemer er det udstyr, der oftest deles af mange
personer. De skal derfor være driftssikre. Det er en af grundene til, at mange
vælger Xerox – og vi vil her gerne give dig lidt flere grunde.
Fortræffelige teknikerkundskaber er kun en del af hele historien. Vi har udviklet en
række tjenesteydelser og en teknologi, der er designet med én ting i tankerne: Så lidt
nedetid som muligt, så den højest mulige produktivitet kan opnås.

“Det er godt at vide, at alle
svarene findes online.
Vi kan godt lide fleksibiliteten,
der opnås ved online support.”

Vores website indeholder mange råd,
oplysninger, problemløsninger og et bibliotek
fyldt med drivere, software og firmware, der bare
kan downloades.

Fra maskinen
Udstyr fra Xerox passer sig selv. Ydeevnen overvåges konstant,
og justeringerne foretages automatisk.
Hvis en justering er nødvendig, skal du bare følge
instruktionerne eller klikke på linket til videoerne.

Online
For de mere komplicerede problemer, kan du sikkert finde
løsningen online. Xerox' Support webside indeholder alle vores
teknikeres og tekniske medarbejderes viden.
Indtast dit spørgsmål og klik for at få et svar med det samme.
Af og til behøver du ikke engang at gå til dit skrivebord. Med
Xerox ConnectKey multifunktionssystem kan du få adgang til
vores website direkte fra maskinens betjeningspanel.

“Jeg kom til at tale med en
teknisk supporter lige efter, at
jeg indtastede mit serienummer.
Problemet blev løst via et yderst
effektivt opkald.”

Telefonisk
Hvis du foretrækker det lidt mere personlige, kan vi også klare det.
Vores kundeservice kan rådgive dig om, hvordan dit Xerox-produkt
kan vedligeholdes, så ydeevnen er den bedst mulige.
Vi bruger branchens mest avancerede teknologi til at
reparere Hardware og Software via fjernbetjening.

Vi analyserer dit udstyr via en fjernforbindelse og
fortæller dig, hvad du derefter skal gøre.

Vi sender dig instruktioner, der er nemme at følge
via e-mail.

Vi sender reservedele, der kan udskiftes af
brugeren, hvis du har brug for disse.
Vi videresender dit opkald til en tekniker eller arrangerer et
besøg, hvis fjernstyring ikke løser problemet.

Et opkald er alt, hvad der er brug for.
“Konsulenten var hjælpsom og hurtig. Jeg gjorde
som hun sagde, hvorefter problemet blev løst.”

Hurtige løsninger. Eskalering uden anstrengelser.
For det meste vil et opkald eller et klik få dig i gang igen.

70 %

Opkald besvaret indenfor 35 sekunder

95 %

Kundetilfredshed

45 %

Hardware-problemer repareret ved
fjernstyring

80 %

Software-problemer repareret ved
fjernstyring

Ring til vores kundeservice for hurtig,
effektiv support.
Løs problemet med fjernstyring, det er så nemt:
Gør dine print bedre

Gør dig klar
• Ring til os, mens du står ved maskinen
• Oplys os om modeltype og serienummer
• Skriv fejlkodens tekst ned

Vi gør så meget mere end bare at løse
problemer. Vi yder også værdifuld rådgivning
i, hvordan du kan få det meste ud af din
investering i udstyr fra Xerox. Sæt dig i
forbindelse med os for at finde ud af;
•
•
•
•

Ring til os
• Tryk på 1 på din telefon for teknisk support
• Indtast eller sig serienummeret, så du kan
blive omstillet til den rette supporter

Tal med kundesupporteren
• Fortæl os hvad fejlmeddelelsen siger
• Følg kundesupporterens anvisninger
• Hvis der er behov for yderligere support, vil
en Software- eller Hardware-tekniker give dig
yderligere råd

Hvordan den bedste ydeevne bibeholdes
Råd om at bruge den rette papirtype
Alt om netværksforbindelse
Sådan kan din produktivitet forbedres
med Xerox software

Din virtuelle tekniker
Vores supportperson kan aflæse
detaljerede diagnostiske oplysninger
direkte fra din enhed. I nogle tilfælde vil
disse på forhånd være analyseret for at
finde den bedste løsning.
Efter at have indhentet tilladelse fra dig,
kan vi så tage kontrol og via fjernstyring
løse problemerne. Det er, som om en
tekniker ankommer lige efter, at du har
ringet til os.

Sådan. Du kan nu arbejde
videre!
Forpligtet til fremragende ydelse
Hos Xerox stræber vi efter at levere en enkelt form for kundesupport –
Total kundetilfredshed. Vores ISO 9001 godkendelse sikrer, at vores kunder
får den bedst mulige løsning.

Hverdage
Danmark

Åbningstider

Mandag - Torsdag 08:00 – 16:30
Fredag

08:00 – 15:30

Telefon

7010 7288
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