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D E  U N D E  A M  P O R N I T

În zilele noastre, tehnologia se schimbă cu o 
viteză uluitoare. Pentru a putea rămâne 
competitive și a profita de oportunitățile de 
creștere de pe piață, companiile caută 
soluții IT cât mai flexibile și inovatoare. 

De asemenea, caută parteneri de business 
care le pot oferi servicii la cele mai înalte 
standarde.

Pentru a putea oferi astfel de soluții pe 
piețele lor și pentru a-și dezvolta propriul 
business, mulți dintre partenerii Xerox care 
vând hardware au început să exploreze și 
opțiunile de a comercializa servicii.

„Cele mai importante provocări cu care 
ne-am confruntat au fost vânzarea de 
echipamente și servicii de bază către clienți 
pe o piață extrem de competitivă, presiunea 
asupra prețurilor și concurența agresivă,” – 
spune Daniel Chiper, Manager general, 
Comservice, unul dintre partenerii Xerox®   
pe serviciile de management al imprimării 
(MPS).

„Mai mult, clienții trebuie să se concentreze 
pe ceea ce e cu adevărat important pentru 
business-ul lor, fără a se mai preocupa de 
probelemele legate de imprimare sau 
tehnologie. Este mult mai eficient ca 
resursele lor să fie folosite pentru proiecte și 
operațiuni care au un impact pozitiv asupra 
câștigurilor business-ului. În acest context, 
MPS este soluția ideală.” – a adăugat el.

S O L U Ț I A

Xerox este liderul recunoscut al acestei piețe 
în creștere a serviciilor de management al 
imprimării. Aceste servicii sunt livrate către 
corporații și firme mici și mijlocii de pe 
întreg globul prin intermediul specialiștilor 
în vânzări de la Xerox sau al partenerilor 
acreditați. 

„Partenerul nostru, Comservice, are atât 
resursele, cât și cunoștințele necesare pentru 
a livra toate tipurile de servicii de 
management al imprimării către clienți –    
fie că vorbim de un contract standard de 
gestionare a flotei de echipamente sau de   
o soluție completă de automatizare a 
fluxurilor de lucru, cu mii de echipamente 
care trebuie gestionate în birouri din 
întreaga lume” – spune Florin Sudor,      
CMPS manager, Xerox România. 

Acesta mai adaugă: „Atunci când pun la 
dispoziția clienților serviciile MPS de la 
Xerox, partenerii își îmbunătățesc propria 
ofertă, beneficiind în același timp de suport, 
cele mai bune instrumente de pe piață, 
metodologii și instruire pentru specialiștii 
tehnici și de vânzări – totul cu investiții 
minime. Este important ca partenerii să 
dețină în continuare controlul asupra 
managementului conturilor clienților. 

Astfel, lucrăm împreună pentru a dezvolta  
și furniza soluțiile potrivite, personalizate 
pentru nevoile clienților – cum ar fi 
micșorarea costurilor, transparența și 
controlul ce țin de imprimare și reducerea 
numărului de apeluri către departamentul 
IT”. 

R E Z U LTAT E L E

În opinia lui Daniel Chiper, partenerii Xerox® 
MPS se bucură de oportunitatea de a       
„livra rezultate măsurabile și sustenabile,     
în fiecare an, și de a sprijini obiectivele 
clienților, prezente și viitoare, privind 
business-ul și imprimarea office. 
Optimizarea nivelului de productivitate al 
utilizatorilor permite folosirea resurselor în 
beneficiul clienților, ceea ce elimină din 
presiunea cauzată de discuțiile despre preț 
cu clienții”. 

Comservice a devenit partener Xerox® MPS 
în 2012, iar de atunci compania a înregistrat 
o creștere constantă a numărului de clienți. 
De asemenea, și-a diversificat oferta de 
business și și-a crescut în 2017 baza de 
clienți cu 25%, comparativ cu anul 
precedent.

Cu ajutorul serviciilor Xerox de management 
al imprimării, Comservice a reușit să își 
accentueze prezența de piață, adăugând 
sectorul educației în portofoliul său. 

Astăzi, calitatea serviciilor livrate clienților și 
valoarea managementului conturilor sunt 
principalele motive pentru nivelul ridicat de 
retenție al clienților de care se bucură 
Comservice. 

„Oferta Xerox® MPS ne permite să ne 
dezvoltăm business-ul și să ajutăm clienții 
din regiunea noastră să transformele 
procesele de lucru, să optimizeze 
productivitatea și să micșoreze costurile 
associate imprimării” - Daniel Chiper, 
Manager general, Comservice. 

Livrarea de servicii Xerox® de 
management al imprimării 

 “„Am început acest business pentru a putea rezolva problemele 
de management al documentelor și pentru a ne putea ajuta 
clienții să își crească nivelul de productivitate și să scadă 
costurile.” 
– Daniel Chiper,  Manager general , 
   Comser vice 



D E S P R E  C O M S E R V I C E 

Comservice a fost înființată în 1992, fiind 
încă de la început partener autorizat Xerox®. 
Compania a evoluat de la principalul 
furnizor de soluții pentru documente din 
estul României, la unul dintre jucătorii 
prinicipali de pe piața IT autohtonă.      
Oferta sa include o gamă extinsă de soluții 
integrate, personalizate pentru fiecare client 
în parte, indiferent de dimensiune sau   
sector de activitate.

Astăzi, Comservice este o companie în 
valoare de 9 milioane de dolari și deservește 
peste 2000 de clienți care beneficiază de 
serviciile Xerox de management al 
imprimării, de software pentru business și  
de soluții multimedia.

D E S P R E  X E R O X                            

Xerox este o companie de 11 miliarde de 
dolari și unul dintre liderii industriei de 
tehnologie, care inovează modul în care 
lumea comunică, se conectează și lucrează. 
Experiența noastră este mai utilă ca 
niciodată, pe măsură ce organizațiile de 
toate dimensiunile vor să optimizeze 
productivitatea, să sporească profiturile și 
să crească nivelul de satisfacție. Xerox oferă 
sprijin firmelor mici și mijlocii, companiilor, 
instituțiilor guvernamentale, furnizorilor de 
servicii de imprimare, precum și partenerilor 
care îi deservesc pe aceștia.                

La Xerox, înțelegem care este esența muncii 
și care sunt toate procesele pe care aceasta 
le implică. De asemenea, suntem conectați 
la o lume din ce în ce mai complexă, care 
combină hârtia cu digitalul, munca la birou 
cu munca de la distanță, personalul și 
socialul. În fiecare zi, în peste 160 de țări  
din întreaga lume, tehnologia, software-ul  
și angajații noștri sprijină buna desfășurare 
a muncii. 

Ne ocupăm de automatizarea, 
personalizarea, gestionarea, analizarea și 
securizarea informațiilor, pentru a le permite 
clienților noștri să își mențină un ritm alert 
al activității.
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