
Xerox topprankas i Gartners globala rapport för skrivarmarknaden
Stockholm, 31 oktober, 2012 – Analyshuset Gartner placerar Xerox som ledare i sin magiska kvadrant för både multifunktionella
skrivare (MFP) och vanliga skrivare.

Förutom sin portfölj av MFP och lösningar som effektiviserar kontoret, producerar Xerox patenterade solid ink-teknik färgutskrifter med hög
kvalitet. Tekniken gör att enheterna kan minska skrivarrelaterat avfall med upp till 90 procents jämfört med liknande laserskrivare på
marknaden – vilket gynnar såväl små och medelstora företag som större bolag.

– Det är kombinationen av teknik och tjänst som bidrar till att vi är ledande i Gartners magiska kvadrant kring MFP. Kombinationen av de två
skapar en svårslagen synergieffekt, säger Bengt Ceder, kanalansvarig, Xerox Sverige.

I rapporten definierar Gartner en ledare som:

den mest kapabla aktören att tillhandahålla MFP (inklusive smarta multifunktionsprodukter), skrivare och relaterade skrivarlösningar
och tjänster, oavsett var kunden befinner sig.
leverantören med den bredaste produktportföljen i relation till marknaden och en bred tillgänglighet i kanalen för att kunna erbjuda
produkter till kunder på deras villkor.
leverantören med den största globala marknadsandelen och som är bäst utrustad till att leverera jämna servicenivåer i regioner där
Gartners kunder finns.
de som har den störst global kapacitet, uppinningsrikedom, tillgångar, kompetens och vision att leverera höga servicenivåer till
globala existerande och framtida kunder.
har bevisad erfarenhet av att kanalisera initiativ inom forskning och utveckling av produkter och lösningar som kunderna behöver.
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Om Gartners Magic Quadrant
Gartner rekommenderar inte någon specifik leverantör, produkt eller tjänst som visas i sina publicerade undersökningar, och råder heller inte
teknikanvändare att enbart välja leverantörer med högst betyg. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation
och bör inte tolkas som faktauttalanden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med respekt för denna undersökning, inklusive
garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål.

Om Xerox Sverige
Xerox Sverige är den svenska delen av Xerox, som är världens ledande företag inom affärsprocesser och dokumenthantering.  Xerox teknik, kompetens
och tjänster gör det möjligt för arbetsplatser – från små företag till stora globala organisationer - att förenkla hur arbetet utförs och låta kunderna fokusera
mer på det som betyder mest: kärnverksamheten. Xerox erbjuder outsourcing av affärsprocesser och IT- tjänster, inklusive databehandling, lösningar
inom vårdsektorn, HR-administration, finansiell support, transportlösningar och CRM-tjänster till organisationer över hela världen.

Företaget erbjuder även ledande dokumentteknik, tjänster, mjukvara för grafisk kommunikation och kontorsmiljöer i alla storlekar. Xerox har idag över
140 000 medarbetare representerade i mer än 160 länder. För mer information, besök www.xerox.se.


