
Beschrijving van services: Laag volume productiescanners,  
fi-6750S, fi-6670 en fi-6770 

Reparatieservice op locatie
Het reparatiebezoek op locatie van Fujitsu is gericht op 
bedrijfskritieke ondersteuning van klanten voor wie het scannen 
een essentieel onderdeel vormt van hun bedrijfsactiviteiten, om 
uw apparatuur tijdens het eerste bezoek te repareren.

Omvang van reparatieservice op locatie:
•  Bezoek door een opgeleide service technicus met 

reserveonderdelenkit voor specifieke scanner.

• Reparatie van de apparatuur vindt plaats bij u op locatie.

• Reserveonderdelen, arbeids- en reiskosten inbegrepen.

Verschillende serviceniveaus zijn verkrijgbaar, inclusief:
• Reactie de volgende werkdag.

• Reactie binnen 8 uur, reparatie binnen 8 uur.

• Reactie binnen 4 uur, reparatie binnen 4 uur (op verzoek).

•  Zie de volgende pagina voor uitgebreide informatie en 
vergelijkingen.

Dankzij deze unieke benadering kan de service technicus tijdens 
zijn eerste bezoek elke storing repareren en aan het serviceniveau  
van de productgarantie of het gekochte serviceplan voldoen,  
of overtreffen.

Preventief onderhoud
De serviceplannen Goud en Platina voor low-volume 
productiescanners zijn inclusief preventief onderhoud. Dat is een 
proactieve service die beschermt tegen geleidelijke vermindering 
van de prestatie, wat ongeplande uitval en hogere bedrijfskosten 
kan veroorzaken. De voordelen zijn een consequent hogere 
beeldkwaliteit, snellere invoer, verbeterde herkenning, minder 
scans die herhaald moeten worden, verhoogde productiviteit, 
voorkomen van kosten waarvoor niet is gebudgetteerd en 
langere levensduur van apparatuur. Preventief onderhoud moet 
van te voren worden gepland en voordat een stop plaatsvindt, 
om uitvaltijd en productieverlies te voorkomen.

Omvang van preventief onderhoud:
Preventief onderhoud bestaat uit een gepland bezoek door een 
service technicus om de volgende werkzaamheden te verrichten: 

• Demontage.

•  Grondig reinigen van de scanner (verwijdering van nietjes, 
paperclips, papierresten, stof, kleurstoffen, oplosmiddelen). 

• Smeren van bewegende onderdelen. 

•  Vervangen van onderdelen die versleten zijn of niet langer 
optimaal presteren. 

•  Aanbrengen van technische wijzigingen en firmware-updates, 
waar van toepassing. 

• Hermontage.

• Opnieuw kalibreren van optiek en lichtniveaus.

• Afstellingen en tests.

Voordelen van services van Fujitsu

Ruime keuze van serviceplannen:
•  Bedoeld voor uiteenlopende essentiële bedrijfsprocessen en 

gebruiksniveaus.

Modelspecifieke reserveonderdelenkit bij elk bezoek:
•  Maakt een reparatiepercentage tijdens een eerste bezoek 

mogelijk van meer 95%.

• Reduceert uitvaltijd, productieverlies en bedrijfskosten.

• Verhoogt uw productiviteit en nettoresultaat.

De serviceplannen Goud en Platina zijn inclusief preventief 
onderhoud:
•  Uitschakeltijd voor onderhoud kan worden gepland op een voor 

u geschikt tijdstip. 

•  Behoudt optimale kwaliteit en prestatie. 

•  Verlengt de levensduur van uw apparatuur.

Serviceprogramma van de fabrikant
•  Zekerheid - Vertrouw op Fujitsu, een wereldleider in ICT-

producten en diensten.

Een breed aanbod van scannerservices van Fujitsu om  
uw investering maximaal 5 jaar te beschermen en uw  
bedrijf te helpen productief en concurrerend te blijven.

ASSURANCEPROGRAM



Beschrijving van services: Laag volume productiescanners

Definities:

Service ter plaatse: de scanner wordt door een service technicus bij u ter plekke 
gerepareerd. 

Reactie de volgende dag: bezoek door service technicus met reserveonderdelenkit 
op de volgende werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur (kantooruren) voor een 
reparatiepoging.

8 uur + 8 uur: bezoek door service technicus met reserveonderdelenkit binnen 8 
uur na melding van de storing, voor een reparatiepoging. Als reparatie niet mogelijk 
is binnen de eerste 8 uur, zal Fujitsu de scanner binnen de eerstvolgende 8 uur 
repareren, of een vervanging leveren terwijl uw scanner wordt gerepareerd.

Toepasselijke modellen:
1  Standaard garantie inbegrepen in de productprijs.
2   Garantie-upgrades over 1-5 jaar beschikbaar op nieuwe scanners bij aankoop  

of binnen 30 dagen na aankoop.
3  Verlenging met 1-2 jaar beschikbaar wanneer het eerdere serviceplan afloopt.
4  Reactie binnen 3 dagen in Estland, Letland en Litouwen.
5  Niet beschikbaar in Estland, Letland en Litouwen.

Geografische dekking en beschikbaarheid

Uitgebreide serviceplannen zijn momenteel beschikbaar in:

België

Denemarken

Duitsland

Estland*

Finland

Frankrijk

Griekenland

Hongarije

Ierland

Italië

Letland*

Litouwen*

Luxemburg

Nederland

Noorwegen

Oostenrijk

Polen

Portugal

Slowakije

Slovenië

Spanje

Tsjechië

Verenigd  
Koninkrijk

Zuid-Afrika

Zweden

Zwitserland

*Beperkingen zijn  
van toepassing.

Functies Garantie Brons Zilver Goud Platina5

Type service Service op 
locatie

Service op 
locatie

Service op 
locatie

Service op 
locatie

Service op 
locatie

Telefonische ondersteuning 3 3 3 3 3

Ondersteuning online 3 3 3 3 3

Externe desktopondersteuning 3 3 3

Bezoek door service technicus met  
reserveonderdelenkit 3 3 3 3 3

Reparaties ter plaatse 3 3 3 3 3

Reactie-/reparatietijden Volgende dag 
Reactie4

Volgende dag 
Reactie4 8 uur + 8 uur4 8 uur + 8 uur4 8 uur + 8 uur 

Reserveonderdelen, arbeids- en  
reiskosten inbegrepen 3 3 3 3 3

Vervanging van scanner als reparatie  
niet mogelijk is 3 3 3

Bezoeken voor preventief onderhoud 1 per jaar 2 per jaar

Periodieke product-upgrades  
(tijdens periodiek onderhoud)  Firmware & 

Hardware
Firmware & 
Hardware

Dekking voor accidentele schade 3 

Beschikbaar voor  1 jaar1  2-5 jaar2  1-5 jaar2  1-5 jaar2  1-5 jaar2

Verlenging na afloop voor Zie Brons  1-2 jaar3  1-2 jaar3  1-2 jaar3  1-2 jaar3

http://emea.fujitsu.com/scanners
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