Production Remote
Services
บริการใหม่จาก ฟูจิ ซีร็อกซ์ สำ�หรับแท่นพิมพ์โปรดักชั่น เพื่อขีดสุดแห่งความพึงพอใจ

บริการที่ช่วยให้การพิมพ์งานราบรื่นที่สุด
การให้บริการของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการหลังการขาย
Production Remote Service

เป็นอีกหนึ่งการให้บริการเพื่อดูแลแท่นพิมพ์ของลูกค้า ให้์สามารถ
พิมพ์งานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ลดปัญหาช่วงเวลาแท่นพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์งานได้ ทำ�ให้ธุรกิจของ
คุณไม่ต้องสะดุดและเสียเวลา ทั้งนี้เพื่อความพึงพอใจสูงสุดสำ�หรับคุณ
ฟูจิ ซีร็อกซ์ เข้าใจดีว่าเวลาถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำ�คัญในขบวการการผลิตสิ่งพิมพ์ของคุณ เพราะในขณะที่
แท่นพิมพ์กำ�ลังทำ�งาน หมายถึงเวลาที่ธุรกิจของคุณกำ�ลังก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน เราจึงเพิ่มระดับการให้
บริการที่เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาของแท่นพิมพ์ล่วงหน้าสำ�หรับลูกค้าของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ เท่านั้น

เพิ่มการให้บริการถึงขีดสุด

ลดเวลาการซ่อมบำ�รุง

การให้ บ ริ ก ารหลั ก ของ Production Remote
Service เพื ่ อ ลดเวลาช่ ว งที ่ แท่ น พิ ม พ์ ไม่ ส ามารถ
ทำ�งานได้หรือเกิดปัญหา เท่ากับเป็นการเพิ่มเวลาใน
การทำ�งานซึ่งจะส่งผลโดยตรงให้ธุรกิจ ของคุณ
ไม่สะดุดและมียอดขายสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว

ด้ ว ย Production Remote Service เราได้ น ำ �
ความคิ ด ในการให้ บ ริ ก ารในระดั บ ใหม่ ด้ ว ยการ
เชื่อมต่อลูกค้าแบบออนไลน์เข้ากับระบบโครงข่าย
ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ เราสามารถตรวจสอบสถานะ
ของแท่นพิมพ์ได้ว่ากำ�ลังจะเกิดอะไรขึ้นและต้องแก้ไข
อย่างไร เสมือนว่ามีทีมช่างบริการอยู่ทำ�งานกับ
ลูกค้าตลอดเวลา

การวิเคราะห์ปัญหาเชิงรุก
เพราะคงไม่มที างไหนในการแก้ปญ
ั หาทีจ่ ะดีกว่าไปกว่า
การบำ�รุงรักษาเชงิ ป้องกันอีกแล้ว ข้อมูประวัตกิ าร
ใช้งานจากแท่นพิมพ์ นั้นถูกส่งออกมาจากแท่น
พิมพ์ของลูกค้า และมีทมี ช่างบริการเข้าไปดูแลรักษา
ในทันทีผ่านการคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดปัญหา
อะไรจากทีมงานผู้มีประสบการณ์ เป้าหมายเพื่อตัด
ปัญหาในช่วงเวลาที่แท่นพิมพ์ไม่สามารถทำ�งานได้
ออกไป
บริ ก าร Production Remote Service เป็ น
การพั ฒ นาต่ อ ยอดเพื ่ อ ประโยชน์ แ ก่ ล ู ก ค้ า ของ
ฟูจิ ซีร็อกซ์ อย่างสูงสุด ด้วยการวิเคราะห์ผ่าน
ข้ อ มู ล การใช้ ง านของแต่ ล ะแท่ น พิ ม พ์ ส ำ � หรั บ
คาดการณ์สถานะในอนาคตของแท่นพิมพ์ว่าจะเกิด
อะไรขึ้น และแจ้งช่างบริการประจำ�เขตพื้นที่นั้นๆ
ให้ เข้ าไปให้ บ ริ ก ารกั บท่ า น เพื่อทำ�การดูแ ลรัก ษา
ล่วงหน้าก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
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Remote Service

ลองคิ ด ดู ส ิ ว ่ า จะช่ ว ยลดเวลาในการซ่ อ มแซม
แท่นพิมพ์ และไม่ได้ใช้งานได้มากแค่ไหน ถ้าสามารถ
แก้ปัญหาแท่นพิมพ์ได้ โดยที่ช่างบริการไม่ต้องเข้าไป
ซ่อมบำ�รุงถึงสถานที่ทำ�งานของลูกค้า แต่ช่วย
แก้ปัญหาผ่านทางอินเตอร์เน็ตแทน ซึ่งจะช่วยแก้
ปัญหาได้ทนั เวลา รวดเรว็ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยต่างๆที่
คุณต้องเสียในระหว่างรอการซ่อมบำ�รุงโดยไม่
จำ�เป็น ทั้งนี้การเชื่อมต่อกับแท่นพิมพ์นั้นต้องได้รับ
การอนุญาตจากคุณก่อนทุกครั้ง

แท่นพิมพ์ลูกค้า

1
ส่งข้อมูล Log
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ช่างบริการ
เข้าไปซ่อมบำารุง
ตามรายงานที่ได้รับ

ผ่านอินเตอร์เน็ต
รายงาน
ผลการวิเคราะห์

ส่งมาทีศ่ ูนย์
Remote
Support Center

2
ทีมวิศวกรผูเ้ ชี่ยวชาญ

ลำ1�ดับการทำ�งาน
1. แท่นพิมพ์ส่งข้อมูลการใช้ังานผ่านทาง3
อินเตอร์เน็ต
2. ทีมวิศวกรทำ�การวิเคราะห์ และคาดคะเน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละแท่นพิมพ์
3. ส่งรายงานผลการวิเคราะห์มายังช่าง
บริการ เพอ่ื เข้าทำ�การซ่อมบำ�รุง ก่อนเกิด
2 กต้อง
ปัญหา ซึง่ สามารถทำ�ได้ดว้ ยความถู
แม่นยำ� และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แท่นพิมพ์รุ่นที่รองรับการบริการ
• iGen3, 4, 150
• C800/1000 Press
• J75 Press
• C75 Press
• Color 560/570
• Nuvera (EA Model)
• D95/110/125/136

ประโยชน์มากมายที่คุณจะได้รับ

เพิ่มศักยภาพการดูแล
หลังการขายให้แก่ลกู ค้า

Production Remote Service

คือการให้บริการที่เป็นมากกว่า
แค่การรับสายผ่านระบบ Call Center ทั่วๆ ไป แต่เป็นการแก้ปัญหา
อย่างเร่งด่วน ซึ่งเป็นสิ่งที่ ฟูจิ ซีร็อกซ์ คำ�นึกถึงผลประโยชน์อัน
สูงสุดของลูกค้าอันประกอบไปด้วย :
• ส่งข้อมูลสถานะแท่นพิมพ์ตลอด 24x7
ลูกค้าจะสามารถใช้งานแท่นพิมพ์ได้เต็มที่ตลอดเวลา โดยมีการส่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมบำ�รุงล่วงหน้าซึ่งแน่นอนว่าเร็วกว่าการเข้า
ดูแลจากทางทีมช่างบริการโดยทั่วไป
• ตรวจสอบสถานะแท่นพิมพ์แบบเชิงรุก
การวิเคราะห์ปัญหาเชิงรุกเป็นสิ่งสำ�คัญ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิด
ขึน้ รวมไปถึงผลเสียทัง้ เวลา และมูลค่างานพิมพ์ระหว่างทีแ่ ท่นพิมพ์
ไม่ สามารถใช้งานได้
• พัฒนาธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง
ด้วยระบบในการช่วยเหลือหลังการขายของ ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ ทีท่ นั สมัย
ทีส่ ดุ เพอ่ื ทำ�ให้ธรุ กิจของคุณพัฒนาไปได้อย่างต่อเนอ่ื ง ซึง่ หมายถึง
รายได้ที่พัฒนาขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
แท่นพิมพ์ที่รองรับบริการ
จำ�เป็นต้อง
• กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
• ทำ�การเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต
• แจ้งให้ทาง ฟูจิ ซีรอ็ กซ์ ทราบเมอ่ื มีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระบบเครือข่าย เช่น
การย้ายสถานที่ หรือเปลี่ยนแปลงการ
กำ�หนดค่าตัวแปรต่างๆ ของอุปกรณ์ใน
ระบบเครือข่าย (configuration)

เพิ่มเวลาการทำางาน
ของแท่นพิมพ์
ให้มากขึ้น

Production
Remote
Service

ดูแลตลอด
24 ชั่วโมง

รองรับการส่ง Log
ตลอดเวลา เพื่อ
ตรวจสอบและวิเคราะห์
ข้อมูล
ลดเวลาในการ
ซ่อมบำารุงลง

เพิ่มช่องทางการติดต่อกับทาง
ฟูจิ ซีร็อกซ์

การันตีความปลอดภัยจาก ฟูจิ ซีร็อกซ์
ความปลอดภัยในธุรกิจของลูกค้าจะได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด เมื่อคุณตัดสินใจรับบริการ
Production Remote Services ของ ฟูจิ ซีร็อกซ์
การส่งข้อมูลระหว่างแท่นพิมพ์ดิจิตอลกับระบบโครงข่ายของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ โดยใช้โปรโตคอล SOAP
ทีถ่ ูกเข้ารหัสผ่านทาง HTTPS (SSL) และสามารถกำ�หนดได้โดยลูกค้าโดยตรง
ข้อมูลที่ส่งมายัง ฟูจิ ซีร็อกซ์ คือข้อมูลของการบำ�รุงรักษา และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ามิเตอร์
การแจ้งเตือนความผิดปกติของแท่นพิมพ์ แจ้งเตือนการหมดของวัสดุสิ้นเปลืองและปริมาณการ
ใช้งานส่วนของงานพิมพ์ ทั้งนี้ข้อมูล เอกสาร หรือรูปภาพ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่มี
ความสำ�คัญจะไม่ถูกส่งมายัง ฟูจิ ซีร็อกซ์ แน่นอน
Fuji Xerox Technical Support Center ได้รับการการันตีจากหน่วยงาน SCP (Service Capability
and Performance) ในด้านการบริการลูกค้าดีเยี่ยม ซึ่งปัจจัยที่จะได้รับมาตรฐานจำ�เป็นต้องผ่านการ

ตรวจสอบที่เข้มงวดและมีมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า
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Production Remote Services
เพิ่มเวลาพิมพ์งาน

ทำ�งานบนความปลอดภัยสูงสุด

มาตรฐานการให้บริการ
แบบ World Class

นวัตกรรมใหม่เพื่อคุณ

เพื่อลดระยะเวลาการแก้ไขปัญหาและ
ซ่อมแซมแท่นพิมพ์ ซึ่งส่งผลโดยตรง
ต่อคุณ

ด้วยระดับการให้บริการที่เหมือนกัน
ทัว่ โลก ทำ�ให้มน่ั ใจได้วา่ คุณได้รบั บริการ
ที่เป็นมาตรฐาน

การเข้าถึงระบบเครือข่ายของคุณจะต้อง
ผ่านการอนุญาต และข้อมูลที่ส่งจะเป็น
ข้อมูลที่ผ่านการเข้ารหัสแล้วเท่านัน้

เป็นการบริการที่คิดค้นเพื่อลูกค้า
ฟูจิ ซีร็อกซ์ เท่านั้น

สำ�หรับท่านที่สนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่ม เติมกรุณาติดต่อ

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
123 อาคารซันทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26
ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-660-8000 แฟกซ์. 02-617-6748-9
Call Center 02-660-8400
http://www.fujixerox.co.th/

เครื่องหมายการค้า Xerox, Xerox และลายกราฟฟิก รวมทั้ง Fuji Xerox และลายกราฟฟิก เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ
ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชั่น ในประเทศญี่ปุ่น และ/หรือ ในประเทศอื่นๆ
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