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Inbyggt, online, per telefon eller
på plats: hur vi snabbt fixar felen
Xerox kundsupport

Service på dina premisser.
Skrivare och multifunktionssystem är den utrustning som flitigast delas av
många användare. Du måste kunna lita på den. Det är en av anledningarna
till att företag väljer Xerox. I den här broschyren tänker vi berätta om
ytterligare några anledningar.
Teknisk fulländning är bara en del av historien. Vi har tagit fram en hel serie
tjänster och tekniker med ett enda syfte: minimera driftstopp, för att möjliggöra
maximal produktivitet.

”Det känns bra att veta
att alla svar finns online.
Vi vill ha den flexibilitet som
omedelbar online-support
innebär.”

Vår webbplats innehåller en mängd råd,
information och felsökningstips, samt ett stort
bibliotek med drivrutiner, programvara och
inbyggd programvara som du kan hämta.

Inbyggt
Xerox maskiner övervakar sig själva. Funktionen övervakas
kontinuerligt och justeringar görs automatiskt.
Om en fysisk åtgärd trots allt krävs följer du bara
instruktionerna på skärmen eller tittar på de inbyggda
supportvideoklippen.

Online
Om du har mer komplicerade problem hittar du troligen
lösningen online. På Xerox supportwebbplats finns våra
teknikers och vår supportpersonals samlade kunskaper att tillgå.
Skriv bara din fråga så får du svar ögonblickligen.
Ibland behöver du inte ens gå tillbaka till ditt skrivbord. Med ett
Xerox ConnectKey-baserat multifunktionssystem har du tillgång
till webben direkt från maskinens pekskärm.

”Efter att ha uppgett maskinens
serienummer fick jag tala med
en tekniker direkt. Ett enda samtal
löste problemet.”

Telefon

Snabba lösningar. Smidig eskalering.

Om du föredrar en personlig kontakt så kan vi hjälpa dig med det
också. Vår kundsupport kan ge många olika tips och råd om hur
dina Xerox-maskiner förblir maximalt produktiva.
Vi utnyttjar branschens mest avancerade teknik för
att fjärravhjälpa maskin- eller programvaruproblem.

Vi kan analysera utrustningen via fjärranslutning
och tala om exakt vilka åtgärder du behöver vidta.

Vi kan skicka enkla steg för steg-instruktioner till
dig via e-post.

Vi kan skicka utbytesdelar om sådana behövs.

Om maskinen inte kan fjärråtgärdas kan vi förmedla samtalet
till en tekniker, eller göra ett besök på plats.

Det behövs bara ett samtal.
”Teknikern var hjälpsam och snabb. Jag gjorde
exakt som hon sade, och problemet var löst.”

Oftast krävs bara ett samtal eller ett klick för att bli fullt
produktiv igen.

70 %

Samtal besvarade inom 35 sekunder

95 %

Kundtillfredsställelse

45 %

Fjärråtgärdade maskinvaruproblem

80 %

Fjärråtgärdade programvaruproblem

För snabb och effektiv support,
ring vår kundtjänst.
Fjärrservice är enkelt och smidigt:
Förbättra utskriftskvaliteten

Förbered
• Ring till oss när du står vid maskinen
• Ha modell och serienummer tillhands
• Anteckna eventuell felkod

Ring oss
• Tryck 1 på telefonens knappsats för teknisk
support
• Ange maskinens serienummer via telefonens
knappsats, eller tala in det, så blir du kopplad
till rätt tekniker

Tala med en expert
• Uppge eventuellt felmeddelande eller felkod
• Följ teknikerns instruktioner
• Om du behöver mer avancerad support
ger en program- eller maskinvarutekniker
ytterligare råd och instruktioner

Vi kan göra mycket mer än lösa problem.
Vi kan dessutom ge värdefulla råd om hur
du får störst utbyte av din Xerox-utrustning.
Kontakta oss för tips om:
• Hur du bibehåller maximala prestanda.
• Användning av rätt papper.
• Allt du behöver veta om
nätverksanslutning.
• Hur du höjer produktiviteten med hjälp
av Xerox programvaror och arbetsflöden.

Din virtuella tekniker.
Våra tekniker kan hämta detaljerad
diagnosinformation direkt från din
maskin. I vissa fall har denna information
redan analyserats i syfte att hitta den
effektivaste lösningen på problemet.
Med din tillåtelse kan vi därefter ta
kontrollen och fjärravhjälpa problemet.
Det är som att ha en tekniker på plats
några minuter efter att ha ringt oss.

Problemet löst, fortsätt jobba!

Kvalitetsengagemang
Xerox ambition är kundsupport på en oeftergivlig nivå: total
kundtillfredsställelse. Vår ISO 9001-ackreditering säkerställer
att kunden får bästa möjliga lösning.

Sverige

Vardagar

Arbetstider

Telefonnummer

Måndag–fredag

08.00 – 17.00

0771 178808
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