
PagePack biedt een eenvoudige
manier om de kopieer- en
printkosten binnen uw bedrijf te
plannen en te beheren – zonder
onverwachte extra kosten.

PagePack is een all-inclusive
serviceovereenkomst waarin
services van topklasse en al uw
Xerox verbruiksartikelen in één
eenvoudige overeenkomst zijn
gecombineerd.
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Eenvoudig en flexibel
• Op basis van uw geschatte paginavolume helpen wij u om een

service- en verbruiksartikelenplan op te stellen dat precies aan 
uw behoeften voldoet.

• Een erg inzichtelijke overeenkomst die elk jaar automatisch wordt
verlengd.

• All-in PagePack-overeenkomsten bieden voorspelbare facturen,
afkomstig van één bedrijf: u kunt direct zien wat de totale kosten
zijn en het print- en kopieerbudget voor uw kantoor exact vaststellen.

• Voor paginavolumes die uw contractverplichting overschrijden,
wordt een vast tarief per pagina gerekend.

• eSupplies bestellen en monitoring – bezoek onze unieke Customer
Online Tool (COT) om benodigdheden te bestellen op het moment
dat u deze nodig hebt, en ze worden direct op uw kantoor bezorgd.

• Helpdeskondersteuning in uw eigen taal (in 12 talen).

Gemoedsrust en waar voor uw geld
• Het onderhoud, de on-site service en de Xerox verbruiksartikelen

van topkwaliteit garanderen dat uw apparatuur de beste printkwaliteit
levert en betrouwbaar werkt.

• U profiteert van voorspelbare facturen, zodat u uw printbudget
uiterst nauwkeurig kunt samenstellen.

• Voor paginavolumes die uw contractverplichting overschrijden, is
een eenvoudige regeling in de overeenkomst opgenomen.

• Wanneer alle verbruiksartikelen inclusief zijn en er een vaste prijs
per pagina is, hoeft u zich niet langer zorgen te maken over de
dekkingsgraad van documenten tijdens het printen.

Producten die in aanmerking
komen voor PagePack
Bij aanschaf van de meeste nieuwe Xerox copiers of multifunctionele
systemen die meer dan 16 pagina's per minuut printen genaamd
CopyCentre®, WorkCentre® of WorkCentre® Pro, kunt u profiteren van het
gemak, de flexibiliteit en de meerwaarde van PagePack. PagePack is nu
ook beschikbaar voor bepaalde printers.

Gemoedsrust, gegarandeerd topkwaliteit
en transparantie van de totale kosten –
PagePack is eenvoudig, flexibel en kan
precies aan uw wensen worden
aangepast.

Complex

Mogelijk ingewikkelde contractopzet

Facturen kunnen laat komen en zijn
mogelijk niet juist

Facturen zijn naar rato en variabel

De meters moeten maandelijks of
driemaandelijks worden uitgelezen

Inflexibel

Beperkte mogelijkheden om
wijzigingen in de overeenkomst aan 
te brengen

Moeilijk

Budgetteren is niet eenvoudig

Beperkte mogelijkheden voor
volumeberekeningen

Afzonderlijke plannen voor service 
en de levering van verbruiksartikelen

Een overvloed aan verbruiksartikelen
op voorraad

Kosten

De inkoop van toner wordt niet
gecontroleerd

Betalen voor een hoge printdekking 
van documenten

Uitdagingen voor de klant

Waarom PagePack?
Vergeleken met vele traditionele overeenkomsten biedt PagePack
aanzienlijke voordelen.

Partner details

Wat is de volgende stap?
Xerox PagePack is uitsluitend verkrijgbaar via Xerox geaccrediteerde
Channel Partners. Neem vandaag nog contact om met uw
geaccrediteerde Xerox Partner om samen te beslissen welk PagePack
het beste aansluit op de behoeften binnen uw onderneming.

PagePack

Eenvoudig

Duidelijk contract

Voorspelbare facturen

Regelmatige betalingen

Eén keer per jaar meters uitgelezen

Flexibel

De volumeberekeningen in de
overeenkomst kunnen worden
gewijzigd of jaarlijks worden
opgewaardeerd

Meerjaarlijkse overeenkomsten – 
van één, drie, vier of vijf jaar

Gemakkelijk

Voorspelbare facturen, zodat zeer
precies kan worden gebudgetteerd

Kies de overeenkomst die bij uw
wensen aansluit

Service en verbruiksartikelen
gebundeld in één overeenkomst

Bestel verbruiksartikelen online,
alleen wanneer u ze nodig hebt

Total cost of ownership

Krijg inzicht in de total cost of
ownership

De kosten worden niet beïnvloed
door een hoge tonerdekking

www.xerox.com/office


