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Tulostimet ja monitoimijärjestelmät ovat yleisimmät yhteiskäytössä olevat 
laitteet. Siksi niiden on toimittava luotettavasti. Tämä on yksi syy, jonka 
vuoksi asiakkaat valitsevat Xeroxin – haluamme kertoa myös muista syistä. 

Insinööritaito on vain osa tarinaa. Olemme kehittäneet joukon palveluja ja 
tekniikoita, joiden suunnittelussa keskityimme yhteen asiaan: tuottavuuden 
maksimointiin minimoimalla käyttökatkokset.

Verkkosivustomme on täynnä neuvoja, tietoa 
ja vianetsintävihjeitä. Siellä on myös kokonainen 
kirjasto ladattavia ajureita ja ohjelmistoja.

Laitteessa

Verkossa

Juuri sinulle sopivaa palvelua

“On hyvä tietää, että 
kaikki vastaukset löytyvät 
verkosta. Pidämme nopean 
verkkotuen joustavuudesta.”

Vaikeisiin ongelmiin löytyy todennäköisesti ratkaisu verkosta. 
Tukisivustomme sisältää kaikkien insinööriemme ja teknisten 
tukihenkilöidemme yhteisen tietokannan.

Kirjoita vain kysymyksesi, napsauta ja saat heti vastauksen.

Joissakin tapauksissa sinun ei tarvitse edes palata 
työpöytäsi ääreen. Xeroxin ConnectKey-toimintoa käyttävän 
monitoimijärjestelmän kosketusnäytöstä voi suoraan 
muodostaa yhteyden verkkopalveluihimme.

Xerox-laitteet pitävät itse itsestään huolen. Niiden toimintaa 
seurataan jatkuvasti ja tarvittavia säätöjä tehdään 
automaattisesti. 

Jos käyttäjän toimenpiteitä tarvitaan, noudata vain koneen 
näyttöön tulevia ohjeita tai katso sisäänrakennettuja videoita.

TITLE: X_28032_SERBR-19NB   LANGUAGE: Finnish   DATE: June 9, 2014 9:57 AM   PLATES: CMYK    PAGE: 2 of 4 



“Sain puheyhteyden asiantuntevaan 
tekniseen tukihenkilöön heti koneen 
sarjanumeron antamisen jälkeen. 
Vika tuli korjattua erittäin tehokkaan 
puhelinkeskustelun aikana.”

Jos haluat mieluummin henkilökohtaista palvelua, sekin on 
mahdollista. Asiakaspalvelumme antaa neuvoja siitä, miten Xerox-
laitteen toiminta pidetään huippukunnossa.

Voimme siirtää puhelusi huoltoteknikolle, tai jos etäpalvelun 
avulla konetta ei saada kuntoon, sovimme huoltokäynnistä.

Vain yksi soitto riittää.

Nopeat ratkaisut. Vaivaton eskalointi.
Useimmiten pelkkä soitto tai napsautus riittää koneen 
palauttamiseksi täyteen toimintakuntoon.

“Asiakasneuvoja oli avulias ja nopea. Tein juuri 
niin kuin hän pyysi, ja ongelma ratkaistiin.”

Puhelimessa

70 % Soittoihin vastataan 35 sekunnissa

95 % Asiakastyytyväisyys

45 % Laitteistoviat korjataan etäpalveluna

80 % Ohjelmistoviat korjataan etäpalveluna

Voimme tarvittaessa lähettää asiakkaan 
vaihdettavissa olevia osia.

Käytössämme on alan kehittynein teknologia 
laitteisto- ja ohjelmistovikojen korjaamiseen 
etäpalveluna.

Voimme analysoida laitteen toiminnan etäyhteyden 
kautta ja pystymme sen perusteella kertomaan 
käyttäjälle tarkalleen, mitä hänen on tehtävä. 

Voimme lähettää sähköpostitse helpot vaihe 
vaiheelta etenevät ohjeet.
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Nopeaa ja tehokasta apua 
asiakaspalvelustamme
Etäpalvelua helposti:

Tuottavampaa tulostusta
Palvelumme eivät rajoitu vikojen 
korjaamiseen. Annamme myös hyviä ohjeita 
siitä, miten parhaiten hyötyä investoinnista 
Xerox-laitteeseen. Ota meihin yhteyttä niin 
saat:

• Ohjeita siitä, miten laitteen suorituskyky 
pidetään parhaana mahdollisena.

• Vihjeitä oikeanlaisen paperin käytöstä.
• Kaiken tarvitsemasi tiedon 

verkkoyhteyksistä.
• Ohjeita tuottavuuden parantamiseen 

Xerox-ohjelmiston avulla.

Virtuaalinen huoltoedustaja
Tekniset tukihenkilömme saavat 
suoraan koneen verkkoyhteyden 
kautta sen toimintaan liittyviä tietoja. 
Joissakin tapauksissa tiedot on jo 
valmiiksi analysoitu parhaan ratkaisun 
määrittämistä varten.

Asiakkaan luvalla voimme korjata 
vian etäpalveluna. Tämä on kuin 
huoltoteknikkomme saapuisi paikalle 
muutaman minuutin kuluessa soitostanne.

Sitoutuminen huippulaatuun
Xeroxin asiakastuki on sitoutunut yhteen standardiin - täydelliseen 
asiakastyytyväisyyteen. ISO 9001-sertifiointi varmistaa, että 
asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen ratkaisun.

www.support.xerox.com
Viikonpäivät Aukioloajat Puhelinnumerot 

Suomi
Maanantai-
perjantai

08:00 – 16:30 09 69379666
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Valmistaudu

Soita meille

Keskustele tukihenkilön kanssa

Voit jatkaa työtäsi!

• Paina puhelimen näppäintä 1 niin pääset 
tekniseen tukeen

• Näppäile tai sanele koneen sarjanumero niin 
sinut ohjataan oikean tukihenkilön puheille

• Soita meille laitteen äärestä
• Valmistaudu antamaan meille koneen malli 

ja sarjanumero
• Kirjoita muistiin virhekoodi

• Kerro koneen näytössä näkyvä virheviesti 
• Noudata tukihenkilön ohjeita 
• Jos lisätuki on tarpeen, ohjelmistoasiantuntija 

tai huoltoedustaja antaa lisää ohjeita.
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