
Xerox sänker utskriftskostnader med ny MPS-lösning
Stockholm, Sverige, 13 november 2013 – Xerox har utvecklat nya verktyg som sänker kostnaden för utskrifter, skriver ut mindre papper och
samtidigt förenklar hur arbetet fullbordas på ett säkert och hållbart sätt. Xerox visar upp dessa verktyg och mycket mer på Gartner
Symposium, ITxpo i Barcelona just nu.

– Arbete är inte längre knutet till en fysisk plats. Vi arbetar när som helst och var som helst - vilket skapar både utmaningar och möjligheter. Nästa
generations Managed Print Services hjälper våra kunder att ta kontroll över sin information och samtidigt hantera sina vardagliga angelägenheter såsom
produktivitet, mobilitet, säkerhet och hållbarhet, säger Stefan Ivarsson, försäljningsdirektör för Large Enterprise Operations på Xerox Sverige

Xerox trestegsmodell – att utvärdera och optimera, säkerställa och integrera, automatisera och förenkla – visar vägen till att sammanlänka papper och
digitalt. 

Nya verktyg och tjänster som finns inom Xerox MPS-erbjudande är bland annat:

Bedöma och Optimera:

Xerox CompleteView Pro skapar visuella instrumentpaneler via en webbaserad interaktiv applikation som klarlägger olika scenarier för kundens
skrivarmiljö, såsom ägandekostnad, enhetskvoter, enhetsanvändning och hållbarhetsstatistik. Förbättringarna inkluderar bland annat förbättrad
lösningsmodellering (analys av data som ger kunderna en överblick över olika scenarier innan investeringarna görs) och stöd för Xerox solid ink-
enheter.
Xerox Production Assessment Services granskar produktionsmiljöer för att uppnå den bästa vägen till kostnadsbesparingar och effektiviseringar.
Utvärderingar inkluderar kapacitetsutnyttjande, ägandekostnad, produktionsvärde och processmognad för tjänster.

Säkra och integrera:

Xerox Print Security Audit Service övervakar en kunds print-policy för att identifiera och följa de regler som satts upp. Erbjudandet omfattar
konsultativa tjänster med hjälp av verktyg för datainsamling och analys.
Xerox Print Server Management Service frigör ett företags IT-resurser genom att låta Xerox övervaka och konsolidera skrivarservrar, utskriftsköer
och drivrutiner.
Xerox Mobile Print-lösning erbjuder säker utskrift via Xerox Mobile Print-app. Användarna kan skriva ut från stationära datorer, laptops, surfplattor,
mobila enheter och smartphones. Ytterligare förbättringar inkluderar:

lokalisering av offentliga skrivare genom GPS och kartor
integrerad molnutskrift med kunders active directory
säker kortläsare och print-lösningar för en enhetlig slutanvändarerfarenhet
webbutskrifter med val av media och stöd för storskaliga globala driftsättningsmodeller

Automatisera och förenkla:

Xerox Content Management Services hjälper företag att automatisera, förenkla och reducera mängden papper i sina arbetsprocesser.
Effektivitetsvinsterna skapas genom Xerox automatisering av arbetsflöden, dokumenthanteringsverktyg och konsulttjänster.
Xerox Ignite betygsätter tentor elektroniskt och producerar analyser som tillåter lärare att skräddarsy sitt lärande utifrån studentens framsteg.

Tillgänglighet
Xerox Print Server Management Service kommer inledningsvis att vara tillgänglig i Västeuropa och rullas ut på fler marknader under 2014. Xerox Ignite är
tillgänglig i USA redan nu och kommer på fler marknader under 2014.

Övriga verktyg och tjänster är tillgängliga genom Xerox direktförsäljning eller lokala Xerox-säljare i USA, Kanada, Västeuropa och ytterligare
tillväxtmarknader.

Presskontakt
Stefan Lundin, pressansvarig på Xerox Sverige, 08-795 10 80, stefan.lundin@xerox.com

Jonathan Stara, Spotlight PR, 076-545 40 14, jonathan.stara@spotlightpr.se

Om Xerox Sverige
Ända sedan Xerografi uppfanns för 75 år sedan, har Xerox förenklat arbetet för företag. Idag är Xerox världsledande inom affärsprocesser och
dokumenthantering, och hjälper människor att bli mer effektiva så att de kan fokusera på sina riktiga affärer. Med fler än 140 000 Xerox anställda och med
kunder i 160 länder tillhandahåller vi affärstjänster, utrustning för utskrift och tryck samt mjukvara för kommersiella och offentliga organisationer.

För mer information, besök www.xerox.com.

Xerox har sitt svenska huvudkontor i Upplands Väsby, norr om Stockholm, tillverkning och logistikverksamhet på Irland, Storbritannien och Holland, samt ett
forsknings och utvecklingscenter – Xerox Research Centre Europe – i Grenoble, Frankrike.


