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Må vi
præsentere de
nye maskiner i
RICOH
Essential-serien

Kernen i din virksomhed er information - din viden, data og ideer.

Din virksomheds daglige drift og vækst afhænger af at dele,

bruge og beskytte denne information. For at få mest muligt ud af

dine dokumenter og data har du brug for en maskine, der tilbyder

dig effektiv, enkel og sikker dokumentstyring. En maskine, som

opfylder det din virksomheds har brug for, fra fremragende

printoutput til gnidningsfri digitalisering og opkobling. Alt dette

kan du roligt stole på Ricoh til at levere. Med en Ricoh Essential-

maskine kan du printe, scanne, dele, digitalisere og gemme dine

dokumenter med et tryk på en knap - alt sammen med

enestående pålidelighed, bæredygtighed og produktivitet.
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Intelligente virksomheder sætter deres
lid til Ricoh

Bliv én af de millioner af brugere over hele verden, der dagligt drager fordel af Ricoh-
maskinernes fremragende kvalitet, pålidelighed og sikkerhed.

Minimal vedligeholdelse, maksimal driftstid
Maskinerne i Ricoh Essential-serien er nemme at bruge og

vedligeholde, de byder på fremragende tilgængelighed og

har en intuitiv brugeroplevelse indbygget i deres design. Din

nye maskine kan installeres i få trin. Intet besvær, ingen IT-

ekspertise og ingen maskinteknisk viden nødvendig. I

installationsguiden får du nem trin-for-trin vejledning, så du

kan være køreklar på få minutter. Vedligeholdelseskravet er

minimalt og ligetil med enkle værktøjer, der maksimerer

maskinens driftstid, så dine medarbejdere kan arbejde

effektivt uden afbrydelser. Ricohs tromle og tonerpatroner

med høj levetid betyder færre udskiftninger og minimering af

afbrydelser for medarbejderne, der bruger maskinen. Få dine

tonerpatroner genopfyldt efter behov med Ricohs

overvågningsværktøj @Remote med automatisk

tonerlevering, og undgå unødvendige serviceopkald med

vores vedligeholdelsessæt, som giver dig mulighed for nemt

at udskifte dele, når det er nødvendigt.

Hvis du har en stor maskinpark, gør
softwaren Device Manager NX det nemt
at styre og vedligeholde op til 5.000
maskiner, herunder implementeringer
over flere matrikler. IT-personalet kan
styre en stor maskinpark centralt,
herunder tredjeparts- og USB-tilsluttede
maskiner i tillæg til Ricoh-modeller.
Konfigurationsindstillinger kan hurtigt
klones over hele maskinparken, som
hurtigt giver dig en ensartet og strømlinet
produktion, frigiver administrative
ressourcer og reducerer omkostninger
lokalt.
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Ricoh-pålidelighed

Kunder over hele verden sætter deres lid til Ricoh-

maskinernes stålsatte pålidelighed. Vores slidstærke dele,

højkvalitets printfunktioner og laserprinterteknologi betyder,

at du kan forvente resultater af den højeste kvalitet igen og

igen. Sørg for at anvende forbrugsartikler fra Ricoh for at

sikre den bedste kvalitet. Når du vælger originale Ricoh-

forbrugsartikler, der er udviklet til at supplere din Ricoh-

maskine perfekt, kan du stole på at få de bedste

kvalitetsresultater hver gang.

En bæredygtig tilgang

Når du slår dig sammen med Ricoh, træffer du et

miljømæssigt godt valg, takket være vores vedvarende

engagement i at minimere den miljømæssige indvirkning fra

vores maskiner og arbejdsgange. Det er Ricohs hensigt at

fortsætte med at opfylde de globale standarder for energi og

ressourceeffektivitet som defineret i Blue Angel-mærket i

Europa og EPeat og Energy Star i Nordamerika.

Energiforbruget for Ricohs maskiner er blandt det laveste i

branchen, både når det gælder Typical Electricity

Consumption (TEC) (Typisk strømforbrug) og det faktiske

strømforbrug. Standardfunktionen til automatisk slukning

sænker strømforbruget, driftsomkostningerne og CO2-

aftrykket, når maskinen ikke er aktiv – mens en hurtig

genopretningstid sikrer, at det ikke påvirker din produktivitet.

Vores Resource Smart-program er udviklet til at hjælpe

virksomheder med at reducere omkostninger og

miljøpåvirkningen ved at optimere affaldshåndtering og

genbruge værdifulde ressourcer.

Den indbyggede datakryptering
til scannede og udskrevne filer
beskytter mod 'mellemleds'-
angreb i dit IT-miljø.
Brugerautentificering hjælper
med til at styre, hvem der har
adgang til følsomme
dokumenter, så udskrivningen
kun samles af de personer, der
har de nødvendige rettigheder.
Vores dataoverskrivningsløsning
sikrer, at gemte latente data
overskrives, inden det næste job
begynder, sp hvis det
utænkelige skulle ske, at
ondsindede parter får adgang til
harddisken, vil eventuelle
resterende data blive ødelagt.

Alle Ricoh-maskiner har i udgangspunktet

omfattende sikkerhedsfunktioner indbygget.

Sikkerhed er en del af DNA'et i hele vores

arbejdsplads' portefølje. Det har det altid

været, og det vil det fortsætte med at være.
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Enestående print- og digitaliseringsydelse

Med en Ricoh Essential-maskine kan du forvente

printerresultater af højeste kvalitet. Få højere billedkvalitet og

klar, skarp tekst uden overmætning. De fleste Ricoh-

maskiner lever op til ISO 11798-kravene for permanens og

holdbarhed ved skrivning, trykning og kopiering på

papirdokumenter. Med vores avancerede printteknologier

kan du producere skarpe billeder og præcis tekst med en

opløsning på op til 1200 dpi og med høj produktivitet. Vil du

printe direkte på brevhoveder eller mærkater? Det er intet

problem. Ricohs maskiner understøtter en bred vifte af

medier, så du nemt kan skifte mellem forskellige printerjobs

uden behov for outsourcing. Nøglen til at hjælpe brugerne

med at få mest muligt ud af vores maskiner er det intuitive

betjeningspanel. Ricohs berøringspanel har en logisk menu

og arbejdsgang, så brugerne nemt kan navigere imellem

indstillinger.

Men din Ricoh-maskine er også meget mere end en printer -

den er hjertet i arbejdsgangen med dine

forretningsdokumenter. Digitaliser dine dokumentprocesser

og få hurtig og sikker adgang til oplysninger efter behov med

den brugervenlige 'Scan til mappe'-funktion.

Med Ricoh Smart Device
Connector kan du nemt tilslutte
mobile enheder og andre mobile
applikationer til at printe, scanne
og nemt få adgang til
dokumenter. Dermed kan dine
forskellige grupper hurtigt og
nemt åbne og dele information.
Med Wireless Direct kan
besøgende og gæster hurtigt
oprette forbindelse til maskinen
uden at skulle være oprettet i
organisationens netværk.
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Sammenligning mellem enheder
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Hvorfor blive partner med Ricoh

Ricoh styrker digitale arbejdspladser ved bruge innovative teknologier og servicer
der gør hver individuel medarbejder i stand til at arbejde mere smart

Markedsleder

I mere en 80 år har Ricoh drevet innovation og er en førende

udbyder af dokument styringsløsninger, IT ydelser,

kommerciel og industriel print, digitale kameraer og

industrielle systemer.

Sikkerhed og certificering

Ricoh er ISO 27001 certificeret og engageret i løbende at

overholde dette 'information security management system'

(ISMS). Denne certificering er den internationale standard,

der beskriver bedste praksis for en ISMS.

Kundetilfredshed

Vores prioritet er vores kunders tilfredshed. Derfor tilbyder vi

en bred vifte af ekspertise og teknisk support til vores kunder

– med fremragende service og support, når det er

nødvendigt.

7



Ricoh Denmark A/S
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
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+45 70 10 67 68

www.ricoh.dk
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