
Digitalizace 
a archivace

Tiskové služby 
v kanceláři

Transakční tisk 
a marketingová 
komunikace

Individuální 
řešení

Co nabízíme:
•	Zpracujeme	Vaše	data.

•	Vytvoříme	požadované	dokumenty.

•	Dokumenty	distribujeme	dle	Vašich	
preferencí	(multikanálová	komunikace).

•	Velkoobjemový	tisk	a	obálkování.

Co získáte:
•			Zajištění	kompletní	komunikace	směrem	
k	Vašim	zákazníkům.

•		Integraci	na	Vaše	systémy.

•		Zefektivnění	poštovného.

•			Jedna	fakturu	a	kompletní	přehled	
o	službách.	

Co nabízíme:
•	Vytvoříme	digitální	archiv	Vašich	dokumentů.

•	Naše	řešení	dokumenty	roztřídí	
a	předá	do	příslušného	systému.

•	Skartujeme	dokumenty	dle	legislativy	
a	pravidel	zákazníka.

•	Spravujeme	fyzický	archiv.

Co získáte:
•	Přehlednou	fakturaci.

•	Nižší	administrativní	zátěž.

•	Správu	fyzického	archivu.

•	Snadné	dohledání	dokumentů.

Co nabízíme:
•	Zanalyzujeme	tiskové	prostředí.

•	Optimalizujeme	tiskové	prostředí	při	využití	
stávajících		firemních	systémů.

•	Zautomatizujeme	výměnu	spotřebního	
materiálu	a	objednání	servisu.

•	Zdigitalizujeme	Vaše	dokumenty	
vytvoříme	koncept	bezpapírové	kanceláře.

Co získáte:
•	Optimalizaci	nákladů.

•	Přehlednou	a	jednotnou	fakturaci.

•	Méně	tisku.

•	Větší	produktivitu	práce	s	dokumenty.

Všechny naše komplexní systémové služby máme postaveny na skvělém software a hardware 
naší společnosti s podporou řešení třetích stran a naší dlouholeté zkušenosti v ČR i celosvětově.

Blíže k zákazníkům Bezpapírová kancelářEfektivní správa dokumentů

Řešení přímo pro Vás 
dle potřeb Vaší firmy.

Nabízíme profesionální služby 
a snadné řešení pro Vaši společnost.

Co nabízíme:
•	Řešení	podatelny	-	zpracujeme	
veškerou	příchozí	a	odchozí	komunikaci	
(papírovou	i	elektronickou).

•	Centrální	tisk	a	vazby	dokumentů	
(centrální	reprografie).

•	Výrobu	a	distribuci	
marketingových	materiálů.

Provoz a správa všech Vašich dokumentů dle Vašich preferencí 
- tiskové centrum Xerox, nebo přímo u Vás ve firmě. 

Pro více informací se obraťte na: cze.info@xerox.com



Společnost	 Xerox	 poskytuje	 svým	 zákazníkům	
služby	 a	 konkrétní	 řešení	 související	 se	 správou	
a	 zpracováním	 Vašich	 dokumentů.	 Stavíme	 na	
dlouholeté	tradici	a	zkušenostech,	stejně	jako	na	ino-
vacích	a	stále	progresivnějších	 technologiích.	 Jde-
me	kupředu	a	jsme	leadrem	na	trhu.	Buďte	leadrem		
na	svém	trhu	i	Vy.	Naše	služby	a	řešení	Vám	umožní	
soustředit	se	na	vlastní	byznys	a	začít	růst.	Díky	vyš-
ší	produktivitě	práce	a	nižším	nákladům	získáte	širší	
možnosti	pro	Vaše	podnikání.
Jste	jednotlivec,	malá		firma,	středně	velká	společnost	
či	nadnárodní	korporace?	Máme	řešení	i	pro	Vás.	

Od	stolních	tiskáren,	přes	produkční	stroje,	až	po	
řešení	životního	cyklu	všech	dokumentů	ve	vaší	
společnosti	–	to	vše	zařídí	Xerox.	Společnost	Xe-
rox	vyrábí	a	prodává	vše	spojené	s	dokumenty:	
od	černobílých	a	plnobarevných	multifunkčních	
zařízení	(kopírka,	tiskárna,	fax	a	skener)	přes	vel-
koformátové	kopírovací	stroje	a	produkční	tiskár-
ny	 (černobílé,	 s	 doplňkovou	barvou,	 plnobarev-
né,	 technologie	 laser	 i	 inkjet)	 až	 po	 kompletní	
software	 pro	 správu	 Vašich	 dokumentů,	 který	
spravuje,	monitoruje	a	řídí	celý	proces.
Zařízení	 společnosti	 Xerox	 si	 můžete	 pořídit	
formou	 přímého	 nákupu,	 operativního	 pronáj-	
mu	či	leasingu.	Zařízení	jsou	prodávána	dle	pro-
duktových	skupin	prostřednictvím	přímého	pro-
deje,	nebo	sítě	partnerských	společností.

Ke	 všem	 dodávaným	 zařízením	 poskytuje	
společnost	 Xerox	 	 spotřební	materiál	 (tonery,	
různé	 druhy	 kvalitního	 papíru	 pocházejícího	
z	kontrolovaných	zdrojů,	transparentní	fólie	pro	
tiskárny	i	kopírky,	samolepící	štítky	a	variabilní	
speciální	tisková	média).	K	veškerým	zařízením	
poskytujeme	komplexní	servis	(záruční	 i	pozá-
ruční)	a	údržbu.

Korporace Xerox
Ve	 výzkumných	 centrech	 Xerox	 byly	 vyvinuty	
technologie	xerografie,	 laserový	tisk,	ethernet,	
grafický	 user	 interface	 (GUI)	 a	 stovky	 dalších	
technologických	 postupů,	 které	 podstatně	
změnily	 způsob	 práce	 s	 dokumenty,	 zjedno-
dušily	přechod	dokumentů	z	papírové	podoby		
do	elektronické	a	naopak.	

Xerox	 je	 mezinárodní	 poskytovatel	 globál-
ních	 služeb,	 technologií	 a	 řešení	 pro	 správu	
firemních	 dokumentů,	 který	 pomáhá	 orga-
nizacím	 transformovat	 způsob,	 jímž	 řídí	 své	
obchodní	 procesy	 a	 informace.	 Společnost	
se	 sídlem	 v	 Norwalku	 (Connecticut,	 USA),	
má	 přes	 140	 000	 zaměstnanců	 ve	 více	 než	
180	 zemích.	 Poskytuje	 služby	 podporující	 fi-
remní	 procesy,	 tisková	 zařízení,	 hardware	
a	 software	 pro	 správu	 dat	 a	 dokumentů.	
Více	se	dozvíte	na	www.xerox.cz
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