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Innebygget, online, på telefonen, på
stedet: hvordan vi fikser det raskere
Xerox Kundeservice

Service som passer deg.
Skrivere og multifunksjonssystemer er de utstyrsenhetene dine som er mest
vanlig å dele. Det er viktig at de er pålitelige. Det er en grunn til folk velger
Xerox - nå vil vi gjerne fortelle deg om noen andre.
Fremragende ingeniørarbeid er bare en del av historien. Vi har utviklet et helt spekter
av tjenester og teknologier som er designet med ett mål for øye: minimal nedetid for
maksimal produktivitet.

"Det er godt å vite at alle
svarene er på nettet.
Vi liker fleksibiliteten med
direkte online støtte."

Nettstedet vårt er fullt av råd og informasjon,
tips for feilsøking, og et helt bibliotek av
nedlastbare drivere, programvare og firmware.

Innebygget
Xerox-utstyret passer på seg selv. Ytelsen overvåkes kontinuerlig
og justeringer blir gjort automatisk.
Hvis inngripen noen gang er nødvendig, bare følg
instruksjonene på skjermen eller se på de innebygde
støttevideoene.

Online
For mer kompliserte spørsmål vil du sannsynligvis finne svaret
på nettet. Xerox Support Nettstedet inneholder den samlede
kunnskap til alle våre ingeniører og teknisk støttepersonell.
Bare skriv inn spørsmålet ditt og klikk for øyeblikkelige svar.
Noen ganger trenger du ikke engang å gå tilbake til
skrivebordet ditt. Med et Xerox ConnectKey-drevet
multifunksjonssystem får du tilgang til Internett direkte fra
berøringsskjermen på kontrollpanelet.

"Jeg snakket med en ekspert
på teknisk støtte rett etter å ha
tastet inn serienummeret mitt.
En meget effektiv samtale
fikset feilen."

På telefonen
Hvis du foretrekker den personlige kontakten, kan vi hjelpe med
det også. Vår kundeservice kan gi deg råd om alle aspekter med å
sørge for at Xerox produktet ditt yter maksimalt.
Vi bruker den mest avanserte teknologien i bransjen
for å fikse din maskinvare og programvare direkte fra
vårt servicesenter.
Vi kan analysere utstyret gjennom en ekstern
tilkobling og fortelle nøyaktig hva du skal
gjøre videre.

Vi kan sende deg enkle steg-for-steg instruksjoner
per e-post.

Vi kan sende kundeutskiftbare deler hvis du
trenger dem.
Vi kan overføre anropet til en tekniker eller organisere et besøk
på stedet hvis enheten ikke blir fjernreparert.

En samtale er alt som skal til.
"Agenten var hjelpsom og rask. Jeg gjorde
akkurat det hun fortalte meg, og problemet
ble løst."

Raske løsninger. Enkel eskalering.
Det fleste gangene er en samtale eller et klikk alt som skal til for
å komme tilbake til full produktivitet.

70 %

Samtaler besvart innen 35 sekunder

95 %

Kundetilfredshet

45 %

Maskinvareproblemer løst eksternt

80 %

Programvareproblemer løst eksternt

Ring vår kundeservice for rask og
effektiv støtte.
Fiks det eksternt, det er enkelt:
Forbedre det du skriver ut

Forberedelse
• Ring oss når du står ved siden av enheten
• Vær klar til å gi oss din modell- og
serienummer
• Skriv ned feilkoden

Ring oss
• Trykk 1 på telefonen din for teknisk støtte
• Tast inn eller les opp serienummeret ditt for å
bli rutet til riktig ekspert

Snakk med en ekspert
• Gi oss din feil/feilmelding
• Følg den tekniske ekspertens råd
• Dersom førsteklasse support er nødvendig,
vil en programvare- eller maskinvare-tekniker
råde deg videre

Vi kan gjøre mye mer enn å fikse problemer.
Vi kan også gi deg verdifulle råd om å få best
mulig avkastning på din investering i Xerox
utstyr. Ta kontakt for å oppdage:
• Hvordan opprettholde den beste
ytelsen.
• Tips for bruk av det riktige papiret.
• Alt du trenger å vite om
nettverkstilkobling.
• Hvordan øke produktiviteten med Xeroxprogramvare.

Din virtuelle tekniker
Vårt tekniske team kan hente detaljert
diagnostisk informasjon direkte fra din
maskin. I noen tilfeller er dette allerede
analysert for å bestemme den beste
løsningen.
Med din tillatelse kan vi da ta kontroll og
løse problemet eksternt. Det er som å ha
en tekniker på stedet bare noen minutter
etter å ha ringt oss.

Det var det, tilbake til arbeidet!

Forpliktet på kvalitet
I Xerox er vi forpliktet til å levere kundestøtte til en standard - Total
Customer Satisfaction. Vår ISO 9001 akkreditering sikrer den best mulige
løsningen for våre kunder.
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©2014 Xerox Corporation. Alle rettigheter reservert. Xerox® og Xerox and Design® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller
andre land. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel. Tjenester er underlagt vilkårene i kontrakten til utelukkelse av uttalelser
heri. Servicenivåer er kun illustrasjoner av tidligere gjennomsnitt. Oppdatert 6/14 BR7134
SERBR-19OC

www.support.xerox.com

