O DMPS é uma oferta composta por tecnologia, ferramentas de Software e Know-How que se
destina a fornecer um Serviço de Gestão integrada de impressão, criado pela Xerox que ajuda os
escritórios a reduzir custos, melhorar a satisfação dos utilizadores e a reduzir o impacto
ambiental.
Para além da real redução de custos de impressão, a oferta DMPS melhora as
capacidades de produção de documentos nas empresas dos clientes. Através da utilização
de ferramentas de Software desenvolvidas pela Xerox, e já amplamente comprovadas, os nossos
clientes de serviços de impressão, irão optimizar e gerir rentavelmente os equipamentos de
impressão e cópia, Xerox e não Xerox, existentes no seu parque de impressão.

• Controle nos custos de impressão e cópia
• Maior visibilidade do seu ambiente de impressão e
cópia
• Melhoria da produtividade e foco para TI e compras
• Melhorias ambientais
• Melhorias de segurança com tecnologia e software
• Certeza de que seu provedor de Serviços de Impressão
Gerenciada está procurando resolver os seus pontos
vulneráveis como um Conselheiro de confiança

A gestão dos consumíveis de todo o seu parque de impressão é feita por um potente mecanismo
que desperta alertas e acciona a encomenda automática, reduzindo em larga escala as margens
de erro, libertando tempo para as equipas de informática e economato e a garantia dessa gestão
ser feita por técnicos especializados.

A Xerox fornece uma abordagem global e integrada com todos os elementos necessários para
realizar com êxito os Serviços de Impressão Gerenciada incluindo:
• Descoberta de dispositivo e monitoramento - Descobre dispositivos, coleta leitura de medidores
e o status do dispositivo
• Avaliação e optimização - Mapeamento de activos, gerenciamento de dados e modelagem de
custos
• Gerenciamento de serviço e entrega - Recursos completos de gerenciamento de ativos e
incidentes
• Gerenciamento de contrato de vendas - Activação de contractos e gerenciamento de conta.

