Xerox Print Services
Καινοτόμες Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτυπώσεων

Μαρία Μεταξογένη – Channel Director

Τι λέει η αγορά…
“Οι περισσότερες επιχειρήσεις ξοδεύουν περίπου 6% των ετήσιων
εσόδων τους σε ενέργειες σχετικές με τα έγγραφα.” - InfoTrends
Οι υπηρεσίες εκτύπωσης μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη τους, να αποκτήσουν
ασφάλεια στη διαχείριση δεδομένων, και να κάνουν τη διαφορά στο οικολογικό τους αποτύπωμα, μέσα από
την αναδιοργάνωση των συσκευών γραφείου – Forrester
Η υλοποίηση εφαρμογών όπως η ασφαλής εκτύπωση, ή η ηλεκτρονική δρομολόγηση εγγράφων, μπορεί να
ελαχιστοποιήσει τη χρήση χαρτιού και να αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια των εγγράφων, βοηθώντας
ταυτόχρονα τους εργαζομένους και κατ’ επέκταση την επιχείρηση να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους Quocirca

Οι επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν τα ετήσια κόστη τους κατά μέσο
όρο 28%, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα διαχείρισης εκτυπώσεων - IDC
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Οι προκλήσεις στο γραφείο σας

Διαχείριση και
έλεγχος κόστους

Παραγωγικότητα και
διαθεσιμότητα

Περιβαλλοντική
διαχείριση

Ασφάλεια και
συμμόρφωση
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Xerox® Partner Print Services – Μοναδική αξία
Απλοποίηση

Αυτοματοποίηση

Πρόληψη

Συνολική διαχείριση του
στόλου

Αναπλήρωση αναλωσίμων
και κλήση τενχικού

Παρακολούθηση realtime του εξοπλισμού

Βελτιστοποίηση
εξοπλισμού

Μοναδικό

Χρηστικές
αναφορές

Σημείο επαφής

Συγκέντρωση
Τιμολόγησης /
χρεώσεων

Διαχείριση Αλλαγής

Λύσεις
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Mobile
Print

Σάρωση και
Φαξ

Έλεγχος
κόστους,
Ασφάλεια

Διαχείριση
Εγγράφων

Μία δοκιμασμένη προσέγγιση

Καταγραφή (Assess)
• Επαγγελματική
καταγραφή του
υπάρχοντος
εξοπλισμού
• Αναλυτική
παρουσίαση του
συνολικού κόστους
κτήσης (Total Cost of
Ownership -TCO)
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Σχεδιασμός (Design)
• Σχεδίαση της νέας
εκτυπωτικής
υποδομής, βάσει των
αναγκών σας

Υλοποίηση
(Implement)

• Υλοποίηση του
συμφωνηθέντος
σχεδιασμού
• Υποστήριξη προς
τους εργαζομένους
στο στάδιο της
μετάβασης,
επιτρέποντας
καλύτερη χρήση και
αποτελέσματα

Διαχείριση (Manage)
• Συνολική διαχείριση
αναπλήρωσης
αναλωσίμων και
δρομολόγησης
τεχνικής
εξυπηρέτησης
• Αναφορές χρήσης
για καλύτερη
παρακολούθηση και
έλεγχο

Υποστηρίζοντας την επιχείρησή σας σήμερα και αύριο
Έχουμε μία ευέλικτη και πλήρη προσέγγιση για να σας παρέχουμε με αποτελέσματα κάθε χρόνο

Συνεχής βελτίωση και
βελτιστοποίηση

Διαχείριση εκτυπωτικού στόλου

Προτείνουμε ένα ιδανικό περιβάλλον εκτύπωσης
Αξιολογούμε και βελτιώνουμε τις διαδικασίες
εγγράφων
Ένα σημείο
επαφής

Αυτόματη
ενημέρωση
μετρητών

Διαχείριση
αλλαγής

Άμεση τεχνική
εξυπηρέτηση

Δημιουργία
αναφορών

Βελτιστοποίηση
πόρων

Ενιαία
τιμολόγηση

Mobile
Print

Διαχείριση
και έλεγχος
κόστους
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Παραγωγικότητα
και
διαθεσιμότητα

Ασφάλεια και
συμμόρφωση

Σάρωση και
φαξ

Έλεγχος κόστους
και ασφάλεια

Διαχείριση
εγγράφων

Περιβαλλοντικά
πρότυπα

Οδηγώντας τις εξελίξεις
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Υπάρχει μόνο ένας ηγέτης.
Η Xerox είναι πρώτη στις
υπηρεσίες διαχείρισης
εκτυπώσεων (MPS)

Xerox.com/MPS
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Xerox – Ο ηγέτης στις υπηρεσίες διαχείρισης
εκτυπώσεων (MPS)
Ισχυρό Brand
Και αξιόπιστος
συνεργάτης
Κορυφαία γκάμα
προϊόντων και
υπηρεσιών
Τεχνολογία και
καινοτομία

Παγκόσμια παρουσία

Ηγετική θέση στις
υπηρεσίες MPS
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•

Καθιερωμένος ηγέτης

•
•

Πάνω από 10 χρόνια παροχής MPS
Xιλιάδες συμβόλαια MPS σε όλο τον κόσμο, σε κάθε κλάδο, με μετρήσιμα
αποτελέσματα

•

Μοναδική γκάμα υπηρεσιών

•
•

Υποστηρίζει από πολύ μικρές μέχρι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις
Μοναδικά προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης

•

Καταξιωμένη πλατφόρμα τεχνολογίας και εργαλείων

•

•

Περισσότερες από 9,400 ενεργές πατέντες
Συνεχής συνεργασία με τις υπηρεσίες της Xerox

•

Περισσότερα από 50 Global Delivery Centres παγκοσμίως

•

Συνεπής, αξιόπιστη και προβλέψιμη υποστήριξη, σε κάθε περιοχή
Διαδικασίες μοναδικές στον κλάδο

•

•

Αναγνωρισμένη ως ηγέτης στην αγορά των υπηρεσιών διαχείρισης
εκτυπώσεων από όλους τους αναλυτές του κλάδου::
• Gartner
• Forrester
• IDC
• Quocirca

Xerox Hellas – Πρωτοπόρος στις υπηρεσίες διαχείρισης
εκτυπώσεων (MPS) στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, από το 2003 έχουμε υλοποιήσει επιτυχημένα περισσότερα από 180 έργα
υπηρεσιών Managed Print Services, σε μεγάλους οργανισμούς. Ενδεικτικά, καταγράφονται
παρακάτω κάποια από αυτά:

Metropolitan Hospital
Το θεραπευτήριο Metropolitan αξιολογώντας την πρόταση υπηρεσιών Managed Print Services της
Xerox Hellas ως την ποιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη για τον ευαίσθητο τομέα των υπηρεσιών
υγείας που προσφέρει, επέλεξε την Xerox Hellas για πάροχο της λύσης Managed Print Services. Η
λύση περιλαμβάνει την εξολοκλήρου εγκατάσταση 83 νέων συσκευών Xerox σε όλους τους
χώρους του νοσοκομείου και αποδέσμευσε παράλληλα το προσωπικό του Metropolitan Hospital
από τις διαδικασίες διαχείρισης βλαβών και αναλωσίμων εξοπλισμού.
Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ
Σύμβαση υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπωτικού εξοπλισμού στα κεντρικά γραφεία σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και στο εργοστάσιο του Ομίλου Σαράντη στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Ανανέωση του
εκτυπωτικού εξοπλισμού κατά 100% και αποδέσμευση του προσωπικού του Ομίλου Σαράντη από
τις διαδικασίες διαχείρισης βλαβών και αναλωσίμων εξοπλισμού, παρέχοντας μοντέρνο εξοπλισμό
με νέες δυνατότητες στους χρήστες της.
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Με άξονα τις προτεραιότητες σας
Μείωση κόστους

Μείωση του κόστους που σχετίζεται με τις εκτυπώσεις κατά 25−30%

Βελτίωση
παραγωγικότητας

Διαχείριση αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης για εσάς

Ασφάλεια

Ελαχιστοποίηση ρίσκου μέσω προστασίας δεδομένων και συσκευών

Αειφόρος ανάπτυξη

Μείωση απορριμμάτων και κατανάλωσης ενέργειας

Καινοτομία

Έμπειρία σε θέματα πέρα από την εκτύπωση
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