
Quocirca utser Xerox till global marknadsledare inom Managed
Print Services
Stockholm, Sverige, 2 april, 2012 – För tredje året i rad placeras Xerox i toppen inom Managed Print Services i Quocircas rapport 2012.
Xerox befäster därmed sin ledning, mestadels för sina tjänster som erbjuds genom kanalpartners runt om i världen och för sin expertis
inom business process och IT outsourcing.

– Xerox är i en klass för sig med ett moget MPS-erbjudande, ett starkt värde för kunden och en tydlig vision. Företag och organisationer av
alla storlekar drar nytta av Xerox styrka i tjänster som BPO och ITO, och sitt fokus på kontinuerlig förbättring och innovation, säger Louella
Fernandes, försteanalytiker på Quocirca.

Rapporten, som oberoende utvärderar MPS-leverantörer, visar att integration av affärsprocess och IT-system kommer att bli ännu viktigare
allt eftersom MPS utvecklas. Små och medelstora företag tar till sig MPS i en allt snabbare takt och Quocirca prisar Xerox för arbetet med
att ligga “steget före” och fortsätta att utveckla de möjligheter som kommer med Xerox Print Services och Xerox Partner Print Services.

– Xerox har haft en ledande position på marknaden i flera år eftersom vi leverar tjänster som hjälper företag att sänka kostnaderna, öka
produktiviteten och förbättra dokumentsäkerheten. Vi har utökat våra lösningar på enterprise-nivå till att även hjälpa små och medelstora
företag att förenkla och förbättra hanteringen av kostnaderna i deras skrivarinfrastruktur, säger Arnaud Linquette, sverigechef på Xerox.

Xerox har även positionerats i Leaders Quadrant in the 2011 Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide av Gartner.samt
uppmärksammats som ledare i IDC’s Managed Print Services and Basic Print Services 2012-2015 Forecast and Analysis report och i
2011 MPS MarketScape report.
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Om Xerox Europa
Xerox Europa, den europeiska delen av Xerox Corporation, marknadsför ett omfattande sortiment av såväl hårdvara och mjukvara som lösningar och tjänster.
Verksamheten fokuserar på tre huvudområden: små och stora kontorsmiljöer, produktions- och grafiska miljöer, samt tjänster som omfattar
konsultverksamhet, systemdesign och projektstyrning, samt dokumentoutsourcing. Genom ACS, ett dotterbolag som Xerox förvärvade i februari 2010, kan
Xerox även erbjuda omfattande outsourcinglösningar för affärsprocesser och IT, inklusive databehandling, hantering av personalförmåner, finanssupport samt
tjänster kring kundrelationshantering för kommersiella och statliga organisationer över hela världen. Xerox 134 000 medarbetare tar hand om kunder i fler än
160 länder.

Xerox Europa har fabriker och logistikverksamhet på Irland, i England och Nederländerna samt ett forsknings- och utvecklingscenter i Grenoble,
Frankrike. För mer information, besök www.xerox.se.


