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U kunt apparaten van klanten nu proactief 
beheren vanaf elke locatie, waarbij u reistijd 
en -kosten bespaart en de ervaring van de 
klant verbetert.

Als partner kent u de uitdagingen die samenhangen met 

het onderhoud van de afdrukinfrastructuur van uw kleine en 

middelgrote klanten. De diversiteit van hun IT-omgevingen, 

hun unieke behoeften en de afgelegen locaties dragen bij 

aan de complexiteit en kosten voor elke tussenkomst.

Lexmark Cloud Fleet Management biedt een alternatief voor 

traditionele locatiegebonden oplossingen voor pull-printing, 

apparaatbeheer en productiviteit. Doordat het werkt via ons 

multi-tenant cloudplatform, biedt het diverse voordelen voor 

onze klanten en partners.

 } Bespaar IT-afdelingen tijd en moeite bij het onderhoud en 

de ondersteuning van de afdrukinfrastructuur

 } Verklein de fysieke infrastructuur die is vereist op de 

locatie(s) van de klant

 } Nieuwe functies en beveiligingsupdates met weinig impact

 } Schaalbaarheid die uw bedrijf ondersteunt wanneer dit in 

de loop der tijd groeit in omvang en aantal locaties

 } Snelle inzet en eenvoudig beheer van gebruikers 

en apparaten

 } In de loop der tijd kunnen eenvoudig aanvullende services 

worden toegevoegd

U kunt klanten onafhankelijk inrichten en veilige externe 

toegang tot hun Lexmark-apparaten configureren via een 

gebruiksvriendelijke portal, waardoor minder specialistische 

IT-vaardigheden nodig zijn voor de configuratie en 

ondersteuning van klanten.

Met Cloud Fleet Management kunnen printers, na een 

eenmalige configuratie, overal ter wereld worden beheerd, 

zonder dat u naar hun locatie hoeft te gaan of zich zelfs 

maar in hetzelfde lokale netwerk hoeft te bevinden. Dit is 

een krachtig en veilig hulpmiddel waarmee u de levering van 

services kunt verbeteren, het gebruik kunt bijhouden en de 

winstgevendheid kunt verbeteren via beheerde accounts.

Verander uw mening over de manier waarop u 
klantenservice biedt

Nadat u de Lexmark-apparaten van uw klant hebt 

geregistreerd bij Cloud Fleet Management, hebt u (en heeft 

uw klant) toegang tot functies en opties die de levering van 

services en het accountbeheer aanzienlijk kunnen verbeteren. 

Een veilige online portal biedt de volgende mogelijkheden:

Firmware- en beveiligingsupdates uitvoeren: Zorg dat alle 

apparaten up-to-date zijn met de nieuwste firmware- en 

beveiligingspatches en stuur ze naar meerdere apparaten.

Configuratie op afstand: Implementeer bestanden en 

instellingen, inclusief app- en apparaatinstellingen en 

snelkoppelingen voor e-mail en fax, voor elk Lexmark-

apparaat van uw klanten zonder dat u op locatie hoeft te zijn.
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Apps installeren: Installeer en configureer ingesloten 

Lexmark-apps (eSF) op afstand.

Detectie en configuratie: Nieuwe apparaten eenvoudig 

detecteren en automatisch configureren.

Aantal pagina's bevestigen: Houd het aantal pagina's vrijwel 

in realtime bij, zodat u niet hoeft te mailen, faxen of bellen om 

de juiste aantallen op te vragen.

Problemen oplossen: U hebt op afstand toegang tot 

logbestanden, zodat u het oplossen van problemen kunt 

stroomlijnen met uw klanten voordat u hen bezoekt. U kunt 

ook sneller escaleren naar het Lexmark TSC.

Opnieuw opstarten: Start een apparaat zo nodig op afstand 

opnieuw op.

Communicatie: Plaats een bericht op het aanraakscherm 

van geregistreerde apparaten om eindgebruikers te laten 

weten dat onderhoudswerkzaamheden zijn gestart en 

hen te informeren over de status ervan. Zo voorkomt u 

dat uw ondersteuning meerdere malen wordt gebeld over 

hetzelfde probleem.

Gedetailleerde rapportage: Verzamel niet alleen het 

aantal pagina's, maar ook gedetailleerde informatie over 

gebruikspatronen, tonerbesparing en meer om zo inzicht te 

krijgen en adviserende verkoop te stimuleren.

Ga een stapje verder met proactief beheer en 
echte besparing

De downtime en vertraging die kunnen optreden bij 

traditionele methoden van klantenondersteuning, kunnen 

de bedrijfsactiviteiten verstoren en leiden vaak tot 

gefrustreerde klanten.

Als gegevens moeten worden verzameld via een mix van 

klanttelefoontjes, e-mails en faxen, brengt dit arbeidskosten 

met zich mee, waardoor uw winst afneemt. Handmatige 

processen om pagina-aantallen en andere gegevens te 

verzamelen, vormen een belasting van uw klanten.

Door een meer proactieve benadering van apparaatbeheer 

te ondersteunen in één geïntegreerde tool, zorgt Cloud 

Fleet Management ervoor dat u minder bezoeken op locatie 

hoeft af te leggen, terwijl u uw klanten tevreden houdt. Het 

resultaat: veel lagere servicekosten en een grotere winst.

Veilig, betrouwbaar en onder controle

Tot slot is Cloud Fleet Management ontworpen met het oog 

op beveiliging. Dankzij een beter inzicht in de status van 

de firmware- en beveiligingsinstellingen op alle Lexmark-

apparaten die u ondersteunt, is uw klant beter beveiligd dan 

ooit tevoren. En met Lexmark Cloud Fleet Management kunt 

u er zeker van zijn dat de apparaten van uw klanten niet 

toegankelijk zijn voor anderen.

Inzicht in de status van het printerpark


