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Tarvikkeiden automaattinen täydennys 

Valtaosassa Xerox®-tulostimista ja -monitoimilaitteista on älykäs 
laitehallintajärjestelmä, joka automatisoi osan normaalisti 
asiakkaan itse suoritettavista tehtävistä, kuten 
kulutustarvikkeiden tilaamisen. Tämän ominaisuuden ansiosta 
Xerox®-laitteet pystyvät valvomaan kulutustarvikkeiden käyttöä 
ja ennakoimaan, milloin tarvike on loppumassa. Jos laite on 
yhdistetty Device Agent- tai Device Direct -teknologian avulla, 
väriaineiden käyttötiedot välitetään Xeroxille ja välitettyjä 
tietoja voidaan hyödyntää kulutustarvikkeiden automaattisten 
tilausten tekemiseen.  
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Mitä tarvikkeiden automaattinen täydennys tarkoittaa? 

Automaattinen tarvikkeiden täydennys eli ASR (Automatic Supplies Replenishment) on palvelu, jossa 
hyödynnetään Xerox®-laitteiden välittämiä käyttötietoja. ASR-palvelussa rekisteröityjen laitteiden 
tarvikkeiden täydennystilaukset tehdään algoritmin avulla automaattisesti niin, että käyttäjien toimia 
tarvitaan mahdollisimman vähän. Tämä palvelu on saatavana kaikkiin Xerox®-huoltosopimuksiin, joihin 
tarvikkeet sisältyvät osana pakettitarjousta. 

Miten automaattinen tarvikkeiden täydennys toimii? 

Edellytykset palvelun toiminnalle ovat, että Xerox®-laitteet ovat yhteydessä Xeroxille joko Xerox® 
Device Agent (XDA)- tai Device Direct -tekniikkaa käyttämällä ja että laitteet on rekisteröity 
automaattisen tarvikkeiden täydennyspalvelun. 

Kun rekisteröinti on suoritettu, yhteys on muodostettu ja ylläpidetty, laitteet lähettävät tietoturvallisesti 
Xeroxille raportin väriaineiden käyttöasteista sekä jäljellä olevasta väriaineen määrästä laitteen 
kulutusmittarien avulla (jotka toimivat kuten nykyaikaisten autojen polttoainemittarit).  

ASR-palvelu laskee näiden tietojen perusteella käyttömäärät ja luo niiden perusteella 
täydennystilaukset tarvikkeista, joita on jäljellä enää 2-3 viikon verran. Tarvittaessa ASR-palvelu voi 
laitemallista riippuen tehdä tilauksen myös ennen2-3 viikon määräaikaa.  

 

 

Miten etäyhteys aktivoidaan?  

Xerox®-tulostimet ja -monitoimilaitteet voivat muodostaa etäyhteyden Xeroxin järjestelmiin kahden eri 
tekniikan avulla; Device Directin tai Xerox® Device Agent (XDA) kautta. 

Device Direct on vakio-ominaisuus useimmissa uudemmissa Xerox® tuotteissa – niissä ei tarvita mitään 
lisäohjelmistoja. Xerox®-tuote tarvitsee vain yhdistää ulkoiseen verkkoon. Täydellisen luettelon tuetuista 
Device Direct -laitteista löydät tästä linkistä. 

Xerox® Device Agent on Microsoft Windows® -laitehallintaohjelmisto, jonka voi ladata ilmaiseksi. 
Täydellisen luettelon tuetuista Xerox® Device Agent (XDA) -laitemalleista löydät tästä linkistä. 

Hallittujen tulostuspalvelujen (MPS) asiakkaille etäyhteys on edellytys palvelujen aktivoimiselle. 

http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/meter-reading/equipment/engb.html
http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/meter-reading/equipment/engb.html
http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/meter-reading/equipment/engb.html


 

Miten voin varmistaa, toimiiko automaattinen tarvikkeiden täydennys 
laitteellani? 

Automaattinen tarvikkeiden täydennys (ASR) on sisäänrakennettu uusimpiin Xerox®-tuotteisiin. 
Laitteiden sisältämä teknologia mahdollistaa automaattisten tilausten tekemisessä tarvittavien 
tietojen lähettämisen laitteesta Xeroxille. ASR-yhteensopivuutta ei voi tarkistaa suoraan laitetta 
tutkimalla, mutta Xerox ylläpitää tarkkaa yhteensopivuusluetteloa tällä etäpalvelujen sivulla. 

Miten ASR-palveluun rekisteröidytään?  

Tulostuhallintaspalvelun (MPS) tilanneet asiakkaat rekisteröidään palveluun automaattisesti Xeroxin 
toimesta osana palvelusopimuksen rekisteröintiä. 

Jos et ole MPS-asiakas, ASR-palveluun rekisteröinti tapahtuu automaattisesti, jos Xeroxilla on 
yhteystietosi. Voit myös rekisteröityä ASR-palveluun osoitteessa www.xerox.com/account yksinkertaisen 
verkkorekisteröintiprosessin avulla. Kun olet kirjautunut sisään asiakasportaaliin, valitse työkalupalkin 
Application (Sovellus) -valikosta ASR Enrolment and Management (ASR-palvelun rekisteröiminen ja 
hallinta). Kun olet rekisteröitynyt, saat siitä vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 

Mitkä tarvikkeet automaattinen täydennyspalvelu kattaa? 

Suurin osa asiakkaan vaihdettavista kulutustarvikkeista (CRU) on ASR:n piirissä. Mikäli tarvikkeita 
tarvitaan aikaisemmin, voitte tilata sen ottamalla yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme. 

Miten muita rutiinihuoltojen tarvikkeita (RMI) tilataan? 

Hallittujen tulostuspalvelujen (MPS) asiakkailla kaikkien kulutustarvikkeiden tilaukset tapahtuvat 
ennakoidusti ja tukipalvelu tekee tilaukset asiakkaan puolesta. 

Muut kuin MPS-asiakkaat voivat käyttää kulutustarvikkeiden tilausportaalia. Portaali on 
helppokäyttöinen ja sen kautta voi tilata rutiinihuolloissa tarvittavia tarvikkeita (RMI, Routine 
Maintenance Item), kuten kiinnitysyksiköitä ja siirtohihnoja. Portaalia voi käyttää kaikkina päivinä 
kellonajasta riippumatta. Lisätietoja Xeroxin asiakkaita helpottavista tarvikkeiden hallintapalveluista 
löydätte täältä. 

Soveltuuko ASR-palvelu tuotantolaitteille, jotka ovat erittäin raskaassa 
käytössä? 

ASR-palvelu ei tällä hetkellä valitettavasti sovellu raskaassa käytössä* oleville tuotantolaitteille. Ne on 
tarkoitus lisätä mukaan ASR-ohjelman tulevissa toteutusvaiheissa.  

*Raskaalla käytöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä tuotantoasiakkaita, jotka vaihtavat kaksi saman värin 
väriainekasettia viikossa. 

Kuinka monta väriainepatruunaa ASR-palvelu tilaa laitetta varten? 

ASR-palvelu tilaa tarvikkeita riittävästi 30 päivän käyttöä varten. Tarvittava määrä lasketaan 
keskimääräisen päiväkulutuksen perusteella. Palvelu huomioi myös mahdolliset muut samassa paikassa 
käytössä olevat ASR-palveluun kuuluvat laitteet. Tilaus tehdään, kun tarviketta on jäljellä enää 2-3 
viikon kulutusta varten. Tilauksiin voidaan yhdistää laitteet, joissa on tarvikkeita jäljellä 45 päivän 
käyttöä varten. 

http://www.xerox.co.uk/about-xerox/account-management/meter-reading/equipment/miss-engb.html
http://www.xerox.com/account
https://www.xerox.com/downloads/europe/a/ASR_Customer_Benefits_UK.pdf


 

Mistä tiedän, onko tilaus tehty?  

Kun automaattinen tilaus on tehty, siitä lähetetään vahvistusviesti rekisteröityyn tarviketilausten 
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Tarviketilauksen lähtiessä varastolta lähetämme toisen 
vahvistusviestin. Jos tilausta ei voida täyttää heti vaan se jää odottamaan varastotäydennystä, myös 
siitä lähetetään viesti. Lähetysviestissä kerrotaan, milloin tarvike on mahdollisesti saatavissa. Nykyisten 
tilausten uusimmat tiedot voi tarkistaa myös kirjautumalla asiakasportaaliin.  

Toimitetaanko minulle useita tilauksia laitettani varten lyhyen ajan sisään? 

Ei, koska ASR-palvelua ei ole suunniteltu toimimaan niin. Mutta jos päivittäiset käyttömäärät kasvavat 
yhtäkkiä erittäin suuriksi, ASR-palvelu saattaa ennakoida aiemmin toimitettujen tarvikkeiden riittävän 
ennakoitua lyhyemmän aikaa. Tällöin palvelu voi luoda uuden tilauksen ja toimittaa uusien 
käyttömäärien mukaisen määrän tarvikkeita. 

Mistä ASR-palveluun kuuluvien laitteiden käyttötilanteen voi tarkistaa? 

Mikäli olet hallittujen tulostuspalvelujen (MPS) asiakas, voit kysyä nykyisen varastotilanteesi ja 
seuraavan tilauksen määräpäivän tukipalvelusta. 

Mikäli et ole MPS-asiakas, voit käyttää kulutustarvikkeiden tilausportaalia. Helppokäyttöisen portaalin 
avulla voit tarkistaa kaikkien tiliinne rekisteröityjen laitteiden tarviketilanteen. Tarviketilannenäyttö on 
kulutustarvikkeiden tilaussovelluksen tilaussivulla. Portaalissa on oppaita, joissa on ohjeet eri toimintoja 
varten. www.xerox.com/account  

Voinko asiakkaan yhteyshenkilön vaihtaa toimitustietoihin rekisteröitymisen 
jälkeen? 

Kyllä voi. 

Mikäli olet hallittujen tulostuspalvelujen (MPS) asiakas, oma tukipalvelusi tekee sen puolestasi. 

Mikäli et ole MPS-asiakas, voit muuttaa toimitusosoitetietoja asiakasportaalin kautta. 

Voinko tilata erillisen erän väriainetta ASR-rekisteröidyllä laitteella tehtävää 
tulevaa isoa tulostustyötä varten? 

Kyllä voit.  

Mikäli olet hallittujen tulostuspalvelujen (MPS) asiakas, voit tehdä pyynnön tukipalvelun kautta. Tätä 
prosessia noudattaessa ylimääräinen tilaus ei vaikuta ASR-palvelun algoritmeihin vaan palvelu jatkuu 
edelleen tulostustarpeidesi mukaan. 

Mikäli et ole MPS-asiakas, voit tehdä tilauksen ottamalla yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme ja 
ilmoittamalla, että kyse on poikkeustilauksesta. ASR-palveluun rekisteröityneisiin laitteisiin ei voi tilata 
väriaineita asiakkaan tilausportaalin kautta. Väriaineiden lisätilaukset voi tehdä vain puhelimitse.  

Voiko saatua väriainetta käyttää toisessa laitteessa samalla käyttöpaikalla? 

Ei voi, koska automaattinen tarvikkeiden täydennyspalvelu (ASR) toimii laitekohtaisesti. On tärkeää, 
että lähetetyt väriaineet käytetään niille osoitetuissa laitteissa, jotta ASR-palvelun varastotiedot 
pysyvät ajan tasalla ja palvelun kautta toimitettavat väriainemäärät pysyvät oikeina. Oikean väriaineen 

http://www.xerox.com/account


 

asentamista oikeaan laitteeseen helpottaa väriaineen toimitusetikettiin tai lähetteeseen tulostettu 
laitteen sarjanumero. 

Miksi ASR-palveluun rekisteröidyn laitteen väriainetoimitukset mahdollisesti 
lakkaavat? 

Yleisin syy sille, että automaattisen tarvikkeiden täydennyspalvelun (ASR) tilaukset keskeytyvät on 
yhteyden katkeaminen. Kun yhteys palveluun katkeaa, automaattinen tarvikkeiden täydennys ei voi 
toimia. Laite lähettää käyttötietoja vain ollessaan päällä. Käyttämättöminä olevat laitteet voi asettaa 
virransäästötilaan haluttaessa säästää energiaa. Tällöin laite on päällä, mutta sen virrankulutus on 
äärimmäisen pieni. Tarviketiedot lähetetään Xeroxin palvelimiin päivittäin.  

Mistä tiedän, onko jonkin laitteen yhteys Xeroxin järjestelmään katkennut? 

Mikäli olet hallittujen tulostuspalvelujen (MPS) asiakas, oma tukipalvelusi ottaa sinuun yhteyttä ja 
pyytää tekemään korjaustoimia tarvittaessa. 

Mikäli et ole MPS-asiakas ja laitteesi Xerox-yhteys katkeaa, saat siitä sähköposti-ilmoituksen 1–2 viikon 
kuluttua yhteyden katkeamisesta. Jos laitteen yhteys ei palaudu, saat viestin, jossa on ohjeet 
laiteyhteyden muodostamisesta uudelleen ja niiden laitteiden sarjanumerot, joiden yhteys on 
katkennut. Viimeinen muistutusviesti yhteyden katkeamisesta lähetetään 30 päivän kuluttua. Lisäksi 
Xeroxin yhteyden palautustiimin edustaja voi soittaa ja auttaa asian ratkaisemisessa puhelimitse.  

Miten tulee toimia, jos tarvitsen apua yhteyden muodostamiseen uudelleen? 

Ota yhteys Global Contact Centre -tukeen tai paikalliseen tukipalveluusi. Näiden palvelujen 
asiantuntijat joko opastavat puhelimessa yhteyden uudelleenmuodostamisessa tai ohjaavat 
kysymyksesi oikealle tukitiimille.  

 


