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No próprio equipamento, online,
por telefone, nas instalações:
como solucionamos mais rapidamente
Serviço a Clientes Xerox

Um serviço ideal para si.
As Impressoras e Sistemas Multifuncionais são os seus equipamentos mais
amplamente partilhados. Precisa que estes sejam fiáveis. Essa é uma das
razões porque os clientes escolhem a Xerox. Agora gostaríamos de lhe falar
de mais algumas.
A engenharia de excelência é apenas uma parte da história. Desenvolvemos uma
gama completa de serviços e tecnologias desenhados com uma única finalidade:
mínimo tempo de inatividade para máxima produtividade.

“É bom saber que todas
as respostas se encontram
online. Gostamos da
flexibilidade do suporte
online instantâneo.”

No nosso site web encontra uma grande
variedade de conselhos e informações,
sugestões para resolver problemas e uma
biblioteca completa de drivers, software e
firmware que pode descarregar.

No próprio equipamento
O equipamento Xerox cuida de si próprio. O desempenho
é monitorizado continuamente e os ajustes são realizados
automaticamente.
Caso seja necessária intervenção, basta seguir as mensagens
apresentadas no ecrã, ou ver os vídeos de suporte integrados.

Online
Para as questões mais complicadas, é muito provável que
encontre a resposta online. O Website de Suporte da Xerox,
contém o conhecimento combinado de todos os nossos
engenheiros e pessoal de suporte técnico.
Basta escrever a sua pergunta e clicar para obter respostas
imediatas.
Por vezes, nem sequer precisa de voltar à sua secretária. Com
um sistema multifuncional Xerox compatível com ConnectKey,
pode aceder diretamente à web a partir do seu ecrã tátil.

“Logo após introduzir o número
de série, já estava a falar com
suporte técnico especializado.
Uma chamada muito eficaz,
resolveu o problema.”

Por telefone
Se preferir um toque pessoal, também o podemos ajudar. O nosso
Serviço a Clientes pode aconselhá-lo sobre todos os aspectos
que mantêm um seu produto Xerox a funcionar com o máximo
desempenho.
Utilizamos a tecnologia mais avançada da indústria
para solucionar remotamente os problemas no
Hardware e no Software.
Podemos analisar o seu equipamento através de
uma ligação remota, e dizer-lhe exatamente o que
deve fazer a seguir.

Podemos enviar-lhe por correio eletrónico
instruções passo-a-passo fáceis de seguir.

Podemos despachar peças substituíveis pelo
cliente, caso precise.
Podemos transferir a sua chamada para um técnico ou
providenciar uma visita ao equipamento nas suas instalações,
caso este não consiga ser consertado remotamente.

Basta apenas uma chamada.
“A agente foi prestável e rápida. Fiz
exatamente o que ela me disse e o problema
foi resolvido.”

Soluções rápidas. Escalonamento sem esforço.
A maior parte das vezes, basta uma chamada ou um clique
para voltar à produtividade total.

70%

Das chamadas são atendidas em 35
segundos

95%

De clientes satisfeitos

45%

De problemas de hardware resolvidos
remotamente

80%

De problemas de software resolvidos
remotamente

Para um suporte mais rápido e eficaz,
contacte o Serviço a Clientes.
Resolva o problema remotamente, é simples:
Melhore os trabalhos que imprime

Preparação
• Contacte-nos de um telefone perto do
equipamento
• Esteja preparado para nos fornecer o nome
do modelo e o número de série
• Tome nota do código de erro

Contacte-nos
• Prima 1 no seu telefone para obter suporte
técnico
• Digite ou diga oralmente o seu número
de série para ser encaminhado para o
especialista adequado.

Falte com um especialista
• Diga-nos qual é o problema/mensagem
de erro
• Siga os conselhos do técnico especialista
• Se for necessário suporte mais avançado, irá
obter aconselhamento de um engenheiro de
Software ou Hardware

Podemos fazer muito mais do que solucionar
problemas. Podemos também dar-lhe
conselhos valiosos sobre como obter o
melhor retorno do seu investimento em
equipamento Xerox. Contacte-nos para
descobrir:
• Como manter o melhor desempenho.
• Conselhos sobre a utilização do papel
adequado.
• Tudo o que precisa de saber sobre a
ligação a rede.
• Como aumentar a produtividade com o
software Xerox.

O seu técnico virtual
A nossa equipa técnica pode retirar
informação detalhada de diagnóstico,
diretamente o seu equipamento. Em
alguns casos, esta já terá sido analisada
para determinar a melhor solução.
Com a sua autorização, podemos assumir
o controlo e solucionar o problema
remotamente. É como ter um técnico
junto do seu equipamento apenas alguns
minutos após nos ter contactado.

E é tudo! Já pode voltar ao trabalho.

Compromisso com a Excelência
Na Xerox, estamos empenhados em prestar suporte aos clientes seguindo
um padrão – Satisfação Total do Cliente A nossa acreditação em
ISO 9001, assegura a melhor resolução possível para os nossos clientes.

Portugal

Dias úteis

Horário

Números de Telefone

Segunda a Sexta

09:00 - 18:00

707 200578
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