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Om fuldautomatisk gensupplering af forbrugsstoffer 
 
De fleste Xerox® printere og multifunktionsmaskiner har et 
intelligent, fjernstyret maskinstyringssystem, som giver mulighed 
for at automatisere nogle af de opgaver, der normalt ellers må 
udføres manuelt, som f.eks. forbrugsstofbestilling. Dette system 
overvåger brugen af forbrugsstoffer på Xerox® maskiner og 
forudser, hvornår de nuværende forbrugsstof enheder løber tør. 
Når en maskine er opkoblet via en Device Agent eller Device 
Direct, sendes information om dens forbrug eksternt til Xerox, og 
den modtagne information kan anvendes til at bestille 
størstedelen af forbrugsstoffer automatisk.  
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Hvad er ASR? 

ASR er den engelske forkortelse for fuldautomatisk gensupplering af forbrugsstoffer (Automatic 
Supplies Replenishment). Det er en service, der anvender forbrugsdata, som Xerox® maskinen sender 
videre til Xerox. ASR anvender en algoritme til at bestille størstedelen af forbrugsstoffer automatisk til 
serviceregistrerede maskiner, så omfanget af manuel håndtering begrænses. Denne service indgår i alle 
Xerox® servicekontrakter, hvor forbrugsstoffer er inkluderet som en del af det samlede tilbud. 

Hvordan fungerer ASR? 

For det første skal alle Xerox® maskiner være koblet op til Xerox ved hjælp af Xerox® Device Agent 
(XDA) eller Device Direct, og kunden skal registrere sig til ASR-servicen. 

Når fjernforbindelsen er etableret, og registreringen er fuldført, indberetter maskinen sikkert og 
pålideligt, hvor meget af forbrugsstofferne der er brugt, og hvor meget der er tilbage, via en almindelig 
måler (tilsvarende brændstofmåleren på en bil).  

ASR anvender dataene til at beregne forbruget og afgiver en bestilling på forbrugsstoffer, når den 
resterende beholdning efter beregningen gør det muligt at printe i yderligere 2/3 uger. Hvis det er 
nødvendigt, afgiver ASR automatisk en bestilling, inden de 2/3 uger den udløber, baseret på 
produkttypen.  

 

 

Hvordan aktiverer man fjernopkoblingen?  

Xerox® printere og multifunktionsmaskiner kan kobles op til Xerox ved hjælp af 2 primære teknologier: 
Device Direct og Xerox® Device Agent (XDA). 

Device Direct er standardudstyr på de fleste af de nyeste produkter fra Xerox® og kræver ikke anden 
software. Kunden skal blot have en forbindelse fra sin Xerox® maskine til det eksterne netværk. Se 
oversigten over alle de produkter, som understøtter Device Direct. 

Xerox® Device Agent er en Microsoft Windows® klient til styring af printere, der kan downloades gratis. 
Se oversigten over alle de produkter, som understøtter Xerox® Device Agent (XDA) 

MPS-kunder skal have oprettet forbindelse for at kunne aktivere tilbuddet. 

Hvordan kan man se, om en maskine har ASR? 

Den nyeste Xerox® teknologi har ASR indbygget som standard. Denne service sender den nødvendige 
information mellem maskinen og Xerox til automatisk bestilling af forbrugsstoffer. Man kan ikke se 
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direkte på en maskine, om den har ASR, men den udførlige Xerox oversigt over maskiner med ASR 
findes her: Remote Services-side 

Hvordan registrerer man sig til ASR-servicen?  

For MPS-kunder foretages registreringen til ASR af Xerox medarbejdere på kundens vegne som led i 

registreringen af servicekontrakten. 

For kunder uden MPS, som vi ikke har kontaktoplysninger til, foretages ASR-registreringen på deres 

vegne, eller de kan selv registrere sig til ASR på www.xerox.com/account ved at følge den enkle 

fremgangsmåde. Log på kundeportalen, og vælg indstillingen "ASR Enrolment and Management" på 

menuen "Application" på værktøjslinjen. Ved registreringen bliver der straks sendt en bekræftende e-

mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. 

Hvilke forbrugsstoffer indgår i ASR-servicen? 

På nuværende tidspunkt indgår størstedelen af forbrugsstoffer i ASR-servicen. Hvis kunden har brug for 
andre forbrugsstoffer kan de bestilles via den lokale helpdesk. 

Hvordan bestiller man visse reservedele (RMI)? 

MPS-kunders bestillinger på forbrugsstoffer styres proaktivt af deres særlige helpdesk på kundens 
vegne. 

Kunder uden MPS går blot ind på portalen til bestilling af forbrugsstoffer, hvor de nemt kan bestille visse 
reservedele (RMIs), bl.a. feedruller. Der er adgang til portalen 24/7.  

Er ASR-servicen egnet til maskiner, der anvendes til at printe store mængder? 

På nuværende tidspunkt er ASR ikke egnet til printere, der anvendes til at printe store mængder*. Det 
bliver servicen derimod i kommende faser af ASR-programmet.  

*"Store mængder" defineres her som forbrug af 2 printpatroner med den samme tonerfarve pr. uge hver 
uge. 

Hvor store mængder forbrugsstoffer bestiller ASR til en maskine? 

ASR bestiller forbrugsstoffer til 30 dage baseret på kundens daglige forbrugsniveau. Desuden sørger 
ASR for at konsolidere beholdningen af forbrugsstoffer til øvrige maskiner hos kunden, som også 
anvender ASR-servicen. Bestilling aktiveres inden de 2/3 uger udløber. Intervallet for konsolidering af 
beholdninger til maskiner er 45 dage. 

Hvordan kan man se, at der er afgivet en bestilling?  

Ved automatisk bestilling bliver der sendt en bekræftende e-mail til den e-mailadresse, der er registreret 
som kontaktmail for forbrugsstoffer. Derudover bliver der sendt en e-mail, så snart de bestilte 
forbrugsstoffer er afsendt fra lageret. Der bliver sendt en e-mail for restordrebestillinger, hvis det 
bestilte ikke er klar til afsendelse på det pågældende tidspunkt. Af forsendelsesmailen fremgår det, 
hvornår det bestilte kan leveres igen. Desuden kan kunder logge på kundeportalen og se status for 
aktuelle bestillinger.  
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Får man mere end én bestilling til en maskine inden for et kort tidsrum? 

Nej, sådan er ASR ikke beregnet til at fungere. Men hvis maskinens daglige forbrugsniveau pludselig 
øges, vil ASR eventuelt vurdere, at den foregående bestilte mængde vil blive opbrugt hurtigere end 
oprindeligt forventet. I så fald bliver der afgivet endnu en bestilling og afsendt forbrugsstoffer til at 
dække det ændrede behov. 

Hvordan kan man kontrollere forbrugsstatus for ASR på sine maskiner? 

MPS-kunder kan kontakte deres særlige helpdesk og få oplyst den aktuelle beholdning samt tidspunktet 
for næste bestilling. 

Kunder uden MPS går blot ind på portalen til bestilling af forbrugsstoffer, hvor status for hver maskine 
nemt aflæses på siden Supplies Status. Der er adgang til denne side i Consumables Ordering 
Application på bestillingssiden. På portalen er der vejledninger til fremgangsmåden. 
www.xerox.com/account  

Er det muligt at ændre sine registrerede kundeoplysninger efter tilmeldingen? 

Ja. 

MPS-kunder kontakter blot deres særlige helpdesk, som foretager ændringen for dem. 

Kunder uden MPS benytter funktionen til ændring af leveringsadressen på kundeportalen. 

Kan man bestille ekstra forbrugsstoffer forud for en stor printopgave på 
maskiner,  
der er ASR-registreret? 

Ja.  

MPS-kunder bestiller blot gennem helpdesken. Derved sikres det, at de algoritmer, som ASR-servicen er 
baseret på, ikke bliver ændret, så servicen fortsat dækker kundens printbehov. 

Kunder uden MPS kan bestille ved at kontakte vores team for bestilling af forbrugsstoffer. Der kan ikke 
bestilles forbrugsstoffer på kundeportalen til ASR-registrerede maskiner. Ekstrabestillinger på 
forbrugsstoffer kan kun afgives telefonisk.  

Må de modtagne forbrugsstoffer bruges til andre maskiner hos den samme 
kunde? 

Nej. ASR fungerer på basis af den enkelte maskine. Det er vigtigt, at de leverede forbrugsstoffer kun 
bruges til den maskine, som de er beregnet til, så ASR har den rette beholdning, og servicen fortsat kan 
sende de rette forbrugsstoffer. Som hjælp til at sikre, at der bruges de korrekte forbrugsstoffer til den 
korrekte maskine, står serienummeret på forsendelsesmærkaten eller følgesedlen. 

Hvad er typisk årsagen til, at en maskine med ASR ikke længere får tilsendt 
forbrugsstoffer? 

Den hyppigste årsag til, at ASR ikke længere bestiller forbrugsstoffer, er, at forbindelsen fra maskinen er 
afbrudt, så der ikke længere er kommunikation med Xerox. Derved kan den fuldautomatiske 
gensupplering af forbrugsstoffer ikke fungere. ASR sender kun data, når maskinen er tændt. Hvis 
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maskinen ikke anvendes, kan den sættes i strømsparetilstand. Så er maskinen tændt, men bruger meget 
lidt strøm. Information om forbrugsstoffer bliver sendt til Xerox' servere dagligt.  

Hvordan kan man se, om der er nogen af ens maskiner, der ikke længere 
kommunikerer med Xerox? 

MPS-kunder kontaktes af deres særlige helpdesk, hvis der er behov for afhjælpning hos kunden. 

Kunder uden MPS med maskiner, der ikke længere kommunikerer med Xerox, får tilsendt en e-mail i 
løbet af 1-2 uger med besked om den afbrudte kommunikation. Hvis maskinen fortsat er afbrudt, bliver 
der sendt en besked med beskrivelse af, hvordan den opkobles igen, sammen med de serienumre, der 
ikke længere kommunikerer. Efter 30 dage bliver der sendt en sidste opfølgende besked. Desuden bliver 
kunden eventuelt ringet op af Xerox teamet, som står for genopkobling, for at hjælpe telefonisk.  

Hvad hvis man har brug for hjælp til at genoprette forbindelsen? 

Kunden skal i så fald kontakte Global Contact Centre eller den lokale helpdesk, hvor specialister enten 
forklarer fremgangsmåden for at genoprette forbindelsen telefonisk eller henviser til det relevante 
team. 


