Xerox Supplies Services (XSS)

Xerox Supplies Services (XSS)
vám uľahčí prácu v kancelárii.
Zvýšite svoju produktivitu, znížite
náklady a zbavíte sa starostí.

Služba automatického dodania spotrebného materiálu Xerox (XSS) - ľahká správa tlače
Ponúkame vám spôsob, ako zjednodušiť a zminimalizovať administráciu
pri zaistení tlače, vyvarovať sa problémov a znížiť náklady. XSS zaistí
monitoring a správu tlačových zariadení všetkých hlavných značiek, nie
len Xerox. Včas sa dozviete o nutnej výmene spotrebného materiálu,
ktorý vám bude automaticky dodaný.

Cieľom našej služby je zabezpečiť nerušenú pracovnú produktivitu,
monitoring všetkých strojov popredných výrobcov ako je Xerox, Brother,
HP a Lexmark. Vaše potreby odhadneme ešte predtým, ako sa stanú
problémom. To umožní vášmu dodávateľovi proaktívne spravovať
tlačiarne v sieti.

Tento prístup znižuje potrebu skladovania spotrebného materiálu
a zaistí konsolidované, menej časté objednávky.

Vďaka XSS budete mať väčšiu kontrolu, budete šetriť čas a peniaze
a od svojho dodávateľa dostanete kvalitnejšiu podporu.

Ako XSS funguje
Zdieľanie len zásadných informácií
XSS poskytutuje vášmu dodávateľovi jednoduché rozhranie, ktoré ho informuje o potrebe
materiálu a servisu vašich tlačových zariadení.

Vaša sieť
Váš dodávateľ nainštaluje XSS softvér na PC/server v rámci vašej
internej dátovej siete. Možno to zrealizovať na mieste či vzdialene.

Váš dodávateľ dostane len tie informácie,
ktoré potrebuje na zaistenie služieb. Nemá
prístup k citlivým dátam alebo obsahu.

Hostované služby dodávky spotrebného
materiálu
Váš dodávateľ využíva náš zabezpečený
XSS portál za účelom monitoringu tlačových
zariadení prostredníctvom jedného rozhrania.

Predajca
XSS monitoruje tlačové
zariadenia a zdieľa upozornenia na dochádzajúci spotrebný materiál
a potrebu servisu
s predajcom prostredníctvom zabezpečenej
hostovanej služby.
Všetky potreby
spotrebného materiálu
a servisu sú vysporiadané na základe osobnej
dohody s vami.

Skvelé funkcie a cenové výhody
Tým, že váš dodávateľ bude mať k dispozícii všetky informácie o potrebe
spotrebného materiálu a servisu, uvidíte okamžitú úsporu času, nákladov
a starostí. Ide o jednoduchý spôsob, ako si zaistiť spotrebný materiál.
Funkcie

Výhody

Identifikácia a monitoring všetkých tlačiarní a multifunkcií
popredných výrobcov v sieti

Dodržiavanie termínov bez problémov

Monitoring potreby spotrebného materiálu a servisu
naprieč pracoviskom

Prenechajte zásobovanie niekomu inému a sústreďte sa
na svoje podnikanie

Upozornenie preferovaného dodávateľa vo chvíli zníženia zásob spotrebného materiálu alebo potreby servisu

Ľahké a bezproblémové inštalácie s okamžitými výhodami

Široká škála platobných možností

Kontrola nákladov, optimalizácie využitia tlačiarní
a celková manažérska kontrola

Report využitia tlačiarní vrátane nákladov na prevádzku

Bezstarostná spoľahlivosť - výhody služieb aj bez uzavretia
dlhodobej zmluvy

Sledovanie zaťaženia všetkých zariadení pre dlhodobé plánovanie
prevádzkových nákladov

V prípade záujmu je možný jednoduchý prechod k ďalším
tlačovým službám

Prvotriedna kvalita spotrebného materiálu Xerox – k dispozícii pre všetky
tlačiarne a multifunkcie popredných výrobcov
Xerox je značka známa svojou kvalitou a inováciami. Garantujeme
kvalitné tlačové výsledky zo všetkých našich atramentových a tonerových
náplní, ktoré dodávame pre zariadenia Xerox i ďalšie tlačiarne a multifunkcie popredných výrobcov. Kvalitný spotrebný materiál Xerox ponúka
výnimočnú hodnotu za konkurencieschopné ceny.

Vďaka neustálym investíciám do tlačových technológií môžeme našim
zákazníkom ponúknuť najlepšiu technológiu a spotrebný materiál na trhu.
Naša vynikajúca infraštruktúra vyhovie požiadavkám zákazníkov všetkých
veľkostí.

XSS - súčasť služieb poskytovaných spoločnosťou Xerox
Náš komplexný prístup k obehu dokumentov a tlače zaistí
širokú škálu služieb, ktoré spoločnosti Xerox a jej predajným
partnerom umožňujú vyhovieť vašim potrebám tým správnym riešením,
ktoré možno prispôsobiť akejkoľvek veľkosti firmy.

Xerox Supplies Services

Vzdialené tlačové služby Xerox

Partnerské tlačové služby Xerox

• Jednoduché, ale silné
externé riešenie pre zaistenie
dodávok spotrebného materiálu

• Automatické dopĺňanie spotrebného
materiálu v kombinácii s reaktívnym
servisom

• Podpora strojov popredných výrobcov –
Xerox, Brother, HP, Lexmark
s výnimočnou technológiou spotrebného materiálu Xerox

• K dispozícii pre vybavenie značky Xerox
aj ďalších významných výrobcov

• Sofistikované služby tlačovej správy
Xerox umožňujú zaistiť kompletný
prístup, dizajn, implementáciu
a monitoring partnerom

• Bez nutnosti záväzku – priebežné
platby

• Predaj prostredníctvom tradičného
modelu „na kliknutie“

• TCO, zhodnotenie a optimalizácia
• Proaktívna správa spotrebného
materiálu a servisu pre vybavenie
značky Xerox aj ďalších významných
výrobcov
• Predaj na základe niekoľkoročného
kontraktu

Prečo Xerox?
Jednotka v tlačových technológiách a spotrebnom materiáli

Rastúca miera udržateľnosti

Máme výnimočnú sieť partnerov, ktorí vám poskytnú celú škálu našich
tlačových riešení. Od dodávky tlačiarní a spotrebného materiálu
k outsourcingu správy dokumentov. Naši partneri ponúkajú ideálnu
organizáciu pre podporu vašich tlačových potrieb.

Inovácie a kvalita rozširujú naše zásady udržateľnosti. Xerox je
priekopníkom v implementácii udržateľnosti do služieb, technológie
a spotrebného materiálu.

Kontinuálne inovácie
Neustále hľadáme cesty, ako zjednodušiť prácu a poskytnúť našim
zákazníkom viac času pre ich kľúčové podnikanie. XSS je jedna
z posledných inovácií, ktoré sme uviedli na trh s cieľom zaistiť vám
jednoduchší spôsob tlače. Pracujeme so zariadeniami všetkých predných
výrobcov a dodávame pre nich prvotriedny spotrebný materiál.

Kvalitné technológie a služby v oblasti tlačovej správy
Náš kontinuálny dôraz na kvalitu a zjednodušovanie pracovného života
jednotlivcom a organizáciám mnohokrát ocenili sektorové analýzy
a konzultačné spoločnosti. Gartner, IDC, Forrester a Quocirca nedávno
vydali správy, ktoré označili Xerox za špičku medzi dodávateľmi služieb
tlačovej správy (MPS). Gartner ocenil aj technologickú kvalitu Xerox,
keď nás umiestnil do najlepšieho kvadrantu svojej správy o tlačiarňach
a multifunkčných zariadeniach.

Viac informácií ešte dnes
Pre viac informácií ohľadne XSS a toho, ako z nich môžete ťažiť,
sa porozprávajte so svojim dodávateľom riešení Xerox.

• Technológia tuhého atramentu znižuje v porovnaní s typickými
laserovými tlačiarňami odpad až o 90 % a poskytuje čistý,
jednoduchý a netoxický spotrebný materiál.
• Technológia EA tonerov Xerox umožňuje tvorbu špičkových
uniformných tonerových častíc s využitím menšieho množstva
energie v priebehu výroby aj tlače. Vďaka tomu ušetrí odhadom
20% na vytlačenú stránku oproti bežným tonerovým
tlačiarňam.

