
Imponerende miljømæssigt initiativ
Copenhill er et imponerende miljø- og kulturmæssigt initiativ! Den

kunstige skiløjpe, klatrevæg og hiking-rute, som pryder Københavns skyline, 

er bygget på toppen af en af de største forbrændingsanlæg i Europa. 

Anlægget, der genererer varme og elektricitet fra husholdningsaffald,

sætter nye standarder for affaldsbehandling, energiproduktion og 

bæredygtighed. Samtidig betyder det futuristiske design og den kreative 

udnyttelse, at forbrændingsanlægget er blevet en stor turistattraktion.

Dynamiske mødefaciliteter
Ricoh er stolte over, at ARC valgte dem som partner til dette projekt. 

Ricoh leverede de avancerede AV- og printløsninger, som kan opleves i 

forbrændingsanlæggets ressourcecenter - det administrative hjerte, hvor 

dynamiske møderum er til rådighed for medarbejdere og besøgende.

Ressourcecentret er forbrændingsanlæggets ansigt udadtil og 

designet til at imponere! Designet leder tankerne mod en katedral af 

glas med reflekterende lys, som fuldendes af et stilfuldt receptions-

område og mødefaciliteter med digitale væg-til-væg skærme og 

højteknologiske samarbejds- og kommunikationsløsninger. 
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“Vi havde brug for teknologi, 
som komplementerede vores 
dristige designkoncept. Det 
kunne Ricoh levere gennem 
væg-til-væg skærme og andre 
højteknologiske samarbejds- 
og kommunikationsløsninger.”

Thorbjørn Toftum, IT Business 

Consultant, Amager Ressourcecenter
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“Ricohs integrererede løsninger 
tilbød den højeste værdi for 
pengene. De var engagerede i 
projektet og ønskede at vise 
deres teknologiske muligheder. 
Ricoh har vist sig at være en  
fleksibel og hjælpsom 
forretningspartner.”

Thorbjørn Toftum, IT Business 

Consultant, Amager Ressourcecenter

Integrerede platforme
Ricoh blev valgt foran andre potentielle partnere efter at 

have demonstreret evnen til at levere integrerede AV- og 

printløsninger. Ricohs Supercollaboration-platform omfatter

digital signage, AV-styringssystemer, projektorer, interaktive

whiteboards, videokonference og multifunktionsprintere.

Ricoh installerede AV-displays i størrelser fra 55”til 84” i 

ressourcecenterets modtagelsesområde, administrations- 

og mødelokaler. Vægmonterede touchskærme sikrer  

enkel betjening af hvert AV-miljø og gør det let at vælge  

udstyr, som fx projektorer, administrere datakilder og 

justere lydstyrken.

Åbent og sikkert miljø
Mødelokalerne er udstyret med Ricohs interaktive 

whiteboards. Ved at kombinere HD-displays, skrive-

redskaber, videokamera, mikrofon og højtalere, 

tilbydes en samlet, integreret løsning, som løser alle 

mødebehov - inklusive videokonferencer. Den smarte 

teknologi gør det lettere for mødedeltagerne at 

dele information og samarbejde på projekter.

Mødenotater kan mailes, gemmes i forskellige 

cloudløsninger eller printes direkte fra det interaktive 

whiteboard til en multifunktionsprinter. For at 

beskytte data understøtter Ricohs interaktive 

whiteboard kortbaseret godkendelse, og når møderne 

afsluttes, slettes alle oplysninger automatisk.


