De uitgebreide
supportbronnen van Zebra
Ontdek de handige online tools en
informatiebronnen van Zebra
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Supportbronnen van Zebra-specialisten die klantoplossingen hebben
ontwikkeld
• De handige online tools en informatiebronnen van
Zebra zorgen dat onze klanten hun apparaten
optimaal kunnen gebruiken en bieden hulp bij het
oplossen van algemene problemen.
• Hier geven we een overzicht van alle tools en
hulpbronnen van Zebra waarmee klanten problemen
kunnen oplossen.
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ALLE SUPPORT DIE U NODIG HEEFT

Zoeken in de
knowledge base

Aan de
supportcommunity
vragen

Stel zelf een diagnose
van uw apparaat

Een reparatieverzoek
indienen

Verzoek voor reset
van de softwarelicentie
van printers

Snelle garantiecontrole
uitvoeren

Snelle statuscontrole
van de reparatie
uitvoeren

zebra.com/support
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Diagnosetool voor
apparaten
Voorbeeld van schermen voor apparaatdiagnose
KNOPTEST

AANRAAKSCHERMTEST

BLUETOOTH-TEST
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WWAN-TEST

SCANNERTEST

•

Gratis tool van Zebra waarmee onnodige retouren van
apparaten die niet gerepareerd hoeven te worden, kunnen
worden voorkomen.

•

Met het hulpprogramma Mobility DNA kunnen beheerders
en eindgebruikers zelf de werking onmiddellijk testen op
mobiele computers van Zebra. Met één druk op een knop
worden het systeem en de functionaliteit gecontroleerd.

•

De resultaten laten zien of het probleem ter plekke door de
gebruiker kan worden opgelost of dat hiervoor de hulp van
het reparatiecentrum van Zebra nodig is.

•

De technische supportspecialisten van Zebra kunnen deze
informatie indien nodig gebruiken voor probleemoplossing
van het apparaat via de telefoon, zodat het apparaat in
gebruik blijft.

•

Als blijkt dat het apparaat moet worden gerepareerd,
zorgen de testresultaten van de diagnose ervoor dat het
juiste probleem wordt geïdentificeerd wanneer het
reparatieverzoek wordt opgesteld.

WIFI-TEST

Screenshot en link toevoegen
BATTERIJTEST

Diagnosetool voor
apparaten

AUDIOTEST

Support en downloads

Support en downloads

Zoek drivers, software, handleidingen,
kennisartikelen, instructievideo’s, firmware
en meer.
• Productsupport

Screenshot en link toevoegen

• Supportbronnen
• Supportmeldingen
• Softwaredownloads
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Zebra VisibilityIQ
OneCare

Zebra VisibilityIQ
OneCare

Zebra OneCaresupportservices

•

Screenshot en link toevoegen
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VisibilityIQ OneCare is een instelbare cloud-tool waarmee
meer duidelijkheid en zichtbaarheid wordt gegeven in de
reparatiestatistieken en support. Klanten kunnen een reeks
rapporten over reparatie, technische support, contracten en
LifeGuard™ Analyse bekijken. Dankzij de kleurcodes van de
status in de verschillende weergaven krijgen gebruikers een
duidelijk overzicht van de acties die moeten worden
genomen.
• Deze optie is beschikbaar voor houders van een geldig Zebra
OneCare®-contract voor mobiele computers en scanners van
Zebra.
Aanvullende functies:
• Verbeterde navigatie en vereenvoudigd dashboard
• Handmatige rapportage is vervangen door een
geautomatiseerde, interactieve tool
• Verbeteringen van de datumselectie
• Beheerfunctie voor locatietoewijzing
• Rapportage op locatieniveau voor identificatie en isolatie
van probleemlocaties

Aan de community
vragen

Screenshot en link toevoegen

Aan de
supportcommunity
vragen

zebra.com/support
community

• Gebruik het gespreksforum om contact te
leggen met Zebra-gebruikers en -partners,
vragen te stellen en uw kennis van Zebraproducten met anderen te delen
• Posts en reacties kunnen openbaar
worden bekeken, waarbij Engels de
voertaal is van het gespreksforum
• Ontvang badges als erkenning voor uw
hulp aan andere leden van de community
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Zoeken in de
knowledge base

zebra.com/knowledge
Zoeken in de
knowledge base

• Toegang tot kennisartikelen met
oplossingen en instructies voor
verschillende Zebra-producten

Screenshot en link toevoegen

• Zoek naar artikelen of blader door de
verschillende productonderwerpen
• 4000+ Engelstalige artikelen en 2000+
artikelen vertaald naar Chinees, Spaans,
Frans, Duits en tal van andere talen
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Een reparatieverzoek
indienen

zebra.com/repair
Een reparatieverzoek
indienen

OPTIE 1: Orderportal voor reparaties
• Ideaal voor grotere partnerbedrijven en klanten met
regelmatige reparaties of reparaties in bulk
• Onmiddellijke autorisaties
• Gedetailleerde informatie over garantie- en OneCaredekking
• Directe offertes voor reparaties per incident
(factureerbaar)
• Realtime updates over de status van reparaties
OPTIE 2: Aanvraagformulier voor reparatie
• Beschikbaar voor reparatieverzoeken voor maximaal
10 apparaten
• Autorisatie gemiddeld binnen 1 werkdag
• Algemene informatie over garantie- en OneCare-dekking
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Verzoek voor reset
van de softwarelicentie
van printers

Verzoek voor reset
van de softwarelicentie
van printers

zebra.com/license
reset

• Het Formulier voor reset van licentie
wordt gebruikt voor ZebraDesigner
Professional 3 en Card Studio 2

Screenshot en link toevoegen
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• Wanneer het formulier wordt ingediend,
wordt er een case gegenereerd en naar
het betreffende supportteam gestuurd
voor snelle verwerking en beantwoording

Snelle garantiecontrole
uitvoeren

Snelle garantiecontrole
uitvoeren

zebra.com/warranty
check

• Controleer de status van de garantie van
uw Zebra-product online door het
serienummer van het apparaat op te
geven
• De begin- en einddatum van de
hardwaregarantie worden weergegeven
• Indien van toepassing worden tevens de
begin- en einddatum van een lopend
Zebra OneCare-contract voor support
weergegeven
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Snelle statuscontrole van
de reparatie uitvoeren

Snelle statuscontrole
van de reparatie
uitvoeren

zebra.com/repair
statuscheck

• Controleer de status van uw goedgekeurde
reparatieverzoek door het nummer van de
reparatieorder en een geldig e-mailadres
op te geven
• Gebruikers die bij de supportcommunity
zijn ingelogd, krijgen tevens het
trackingnummer van de retourverzending
van het gerepareerde apparaat te zien
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Registratie

Support
Supportcom
Zebra.com
Zebra.com
Orderportal
voor
reparaties
en
munity
Orderportal voor reparaties en supportcommunity vancommunity
Zebra
supportcommunity van Zebra

Orderportal
Orderportal
voor
reparaties
reparaties

PARTNERREGISTRATIE

KLANTREGISTRATIE

Als uw bedrijf lid is van PartnerConnect, neemt u contact op met
uw Partnerbeheerder om toegang te krijgen tot de orderportal
voor reparaties van Zebra

Het registratieproces van 4 stappen kan worden gestart vanuit de
registratiepagina van de orderportal voor reparaties. Gebruikers
die toegang willen, moeten een geldig e-mailadres hebben

Gebruikers die toegang hebben tot de orderportal voor reparaties van Zebra,
hebben automatisch ook toegang tot de supportcommunity en tot Zebra.com
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Scan mij!
Online supportbron

Snelle antwoorden

Downloaden of bekijken

Reparatieverzoek

Contact met de community

Toegang tot Knowledge
Base-artikelen die vragen
beantwoorden die u mogelijk
over uw product heeft

Download handleidingen, drivers
en software. Bekijk video’s over
het gebruik van uw product

Dien een reparatieverzoek
in en volg de status ervan

Word lid van onze hechte
community van Zebra-gebruikers
en ambassadeurs van over de
hele wereld

zebra.com/knowledge

zebra.com/downloads

zebra.com/repair

zebra.com/supportcommunity

Hartelijk dank
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