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Teknologi der
vokser med dig

Glem de dage hvor du skulle købe en ny enhed hver gang du
ville have adgang til opdateret teknologi. Med Ricoh’s nye
intelligente enheder kan du få adgang til den nyeste teknologi via
opdateringer direkte til din enhed efterhånden, som du får brug
for dem - så dens evner kan vokse samtidig med din
organisation. Download de nyeste funktioner, opgraderinger og
applikationer efterhånden som du får brug for dem, så din enhed

Oplev Ricoh's Dynamiske
Arbejdsplads Intelligens. Vores
nye udvalg af intelligente enheder
er det smarte valg for en
fremadrettet tænkende
organisation.

er opdateret og klar til at opfylde din organisations behov - nu og
i fremtiden. Vores nye intelligente enheder leverer ikke kun den
nyeste teknologi og enestående print output, de er også designet
til at fungere bæredygtigt og sikkert.
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Skalerbar intelligens

Når din organisation vokser, vokser dit
behov også for den rigtige teknologi til
at støtte den vækst. Derfor har Ricoh
ændret måden hvorpå vi gør vores
digitale

og print teknologi tilgængelig for dig –
så du kan få fordel af det du har brug
for, lige så snart du har brug for det.

Tilpas til at opfylde dine behov
Smart skalerbarhed
Få adgang til den nyeste teknologi, når den bliver

Vælg fra vores udvalg af applikationer og software løsninger
til at passe til din enhed så den kan levere de løsninger, der
kan opfylde din organisations behov.

tilgængelig, så dine enheders funktioner opgraderes i takt
med at din virksomhed vokser.¹
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Ricoh intelligente enheder: Skalerbare
Sikker. Bæredygtig. Enkel.
Med vores nye intelligente enheder, kan du få fordel af enestående kvalitet,
pålideligehed og sikkerhed som du kan forvente fra Ricoh, plus on-demand adgang
til den nyeste teknologi.

Få teknologi der vokser med din organisation
Du skal bare tilføje software løsninger, applikationer og cloud
servicer efterhånden som du får brug for dem for at optimere
dine dokument arbejdsgange og hjælpe dine medarbejdere
med at arbejde hurtigere, smartere og mere sikkert. Ricoh’s
Altid Nuværende Teknologi tillader at nye funktioner,
applikationer og opgraderinger downloades og installeres på
din enhed når du beder om det. Du behøver ikke at ringe til
en tekniker eller vente indtil afslutningen af en kontrakt. Nem.
Skalerbar. Kan tilpasses.

Du kan tilslutte in Ricoh intelligente
enhed til eksterne cloud servicer og
tredjepart applikationer med Ricoh
arbejdsgange applikationer. Lav
papirbaserede oplysninger om til digital
ved at scanne direkte til servicer som for
eksempel DropBox™ eller Sharepoint™,
eller scan direkte til mapper på din
organisations netværk. Få hurtig adgang
til et udvalg af ‘scan-til’ funktionalitet
efterhånden som nye servicer bliver
tilgængelige.
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Forvent fremragende kvalitet, adgang og
produktivitet på tværs af digital og print
Ricoh’s avancerede print teknologier leverer skarp tekst og
klare farver, så du kan få den bedste print kvalitet hver gang.

Men din Ricoh intelligente enhed leverer meget mere en
fremragende print resultater - det er hjertet i arbejdsgangen
med dine forretningsdokumenter. Digitaliser dine
dokumentprocesser og få hurtig og sikker adgang til
oplysninger, efterhånden som opstår behov for det. Du kan
nemt tilslutte mobile enheder med Ricoh Smart Device
Connector og andre mobile applikationer til at udskrive,
scanne og nemt få adgang til dokumenter.

Med vores udvalg af alsidige
papirkvaliteter og papirbakker
kan du tilføje et professionelt
udseende til dine udskrevne
materialer og samtidig spare tid,
strømline arbejdsgange og
reducere omkostninger. Hvad
enten det er en kompakt Intern
Finisher, Hulmaskine, Indbinding
uden hæfteklammer eller Sadel
Finishing; så har Ricoh den rette
løsning til din virksomhed. Og du
kan klare længere driftstider og
minimere brugerintervention ved
at øge papirkapaciteten med et
udvalg af forskellige
papirhåndteringer.
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Meget nemme at bruge. Smart Support når
du har brug for det.
Lås op for det fulde omfang af enhedens kapaciteter med det
bruger-venlig betjeningspanel. Panelets touch brugerflade
efterligner din smarte enhed, så det straks er familiært og
intuitivt. Det smarte betjeningspanel er konsistent på tværs af
flere Ricoh enheder, så når du har lært at betjene en enhed,
kan du betjene dem alle. Tilpas betjeningspanelet med din
virksomheds logo og tilpas det til hver bruger - ved at give
direkte adgang til ofte brugte funktioner.

Når du har brug for hjælp til at bruge en af vores intelligente
enheder, giver Ricoh’s nyeste smart support kapaciteter dig

IT managere i store
organisationer kan bruge den
intuitive fjernbetjening til at få
adgang til deres enheder og løse
problemer hurtigt og nemt via
organisationens netværk. Webhjælp og How-to-Videoer der er
tilgængelige via panelet lader dig
udføre enkle opgaver som for
eksempel udskiftning af toner
hurtigt og nemt.

support hurtigt, når du har brug for det. Gennem vores
RemoteConnect Support løsning kan vores specialister få
adgang til Ricoh enhederne på din arbejdsplads og minimere
reparationstiderne. En support specialist kan endda betjene
det smarte betjeningspanel og hjælpe brugeren i real-tid med
at bruge enheden.
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Fremragende indbygget sikkerhed
Ricoh’s intelligente enheder viser vores dybe engagement i
at beskytte virksomheder mod sikkerhedsrisici. Sikkerhed er
en del af DNA i hele vores arbejdsplads portefølje. Det har
det altid været og det vil det fortsætte med at være. Ricoh
gør det muligt at få sikker adgang til data og samtidig sikre at
sikkerhedsfunktioner og produkter ikke hindrer innovation,
funktionalitet eller produktivitet - så du kan arbejde med den
viden at dine data er sikre.

Ricoh hjælper med at beskytte din virksomheds data i hele
deres livscyklus - fra løsninger som for eksempel
brugergodkendelse der forebygger at følsomme dokumenter
kan ses, kopieres eller sendes til ikke godkendte brugere til
harddisk afsluttelsesservice når enheden livscyklus udløber.
Ricoh’s DataOverwriteSecurity System (DOSS) (data
overskrivning) er designet til at overskrive de områder på

Ricoh tilbyder et bredt udvalg af
enheder der er blevet certificeret
til at overholde IEEE 2600
sikkerhedsstandard — og vores
produktlinje bliver løbende
forbedret til at opfylde vores
kunders skiftende behov. IEEE
2600 sikkerhedsstandarden
definerer de minimale krav til
sikkerhedsfunktioner der bruges
af enheder der krævet et højvt
niveau af dokument sikkerhed
og skaber en fælles grundlinje af
sikkerhedskrav til både printere
og multifunktions-printere.

harddisken der bruges til behandling af billeder efter hver
udskrivning, kopiering, scanning eller fax. Du kan også
beskytte følsomme dokumenter med Streamline NX sikker
frigørelse funktion, der begrænser adgang til print output til
indehaverne af dokumentet
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Minimer din virksomheds carbon footprint
Når du bliver partner med Ricoh, træffer du et miljømæssigt
godt valg, takket være vores vedvarende engagement i at
minimere den miljømæssige indvirkning fra vores enheder og
arbejdsgange. Energiforbruget for Ricoh's intelligente
enheder' er blandt de laveste i branchen, både når det
gælder Typical Electricity Consumption (TEC) (Typisk
strømforbrug) og selve strømforbruget. Standardfunktionen
til automatisk slukning sænker strømforbruget,
driftsomkostningerne og CO2-aftrykket, når enheden ikke er
aktiv – mens en hurtig genopretningstid sikrer, at det ikke
påvirker din produktivitet.

Det er Ricohs hensigt at
fortsætte med at opfylde de
globale standarder for energi- og
ressourceeffektivitet.² Vores
brancheførende sociale
bæredygtighedstilbud omfatter
inklusivitet, slutbrugernes
velfærd og transformation af
arbejdsformer for at skabe nye,
forbedrede og mere miljøvenlige
arbejdsmetoder.

Vores Resource Smart-program er udviklet til at hjælpe
virksomheder med at reducere omkostninger og
miljøpåvirkningen ved at optimere affaldshåndtering og
genbruge værdifulde ressourcer.

8

Hvorfor blive partner med Ricoh
Ricoh styrker digitale arbejdspladser ved bruge innovative teknologier og service,r
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.
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Sammenligning mellem enheder
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Sammenligning mellem enheder

SLUTNOTER
(1) Der kan blive pålagt gebyrer.
(2) Som defineret af Blue Angel Mark i Europa og EPeat og Energy Star i Nordamerika. Nogle modeller vil måske ikke have fuld funktionalitet på lanceringstidspunktet. Bed din lokale Ricoh
repræsentant om at give dig detaljerne.
(4) Infografik på side 4: Ricoh Europe-undersøgelse udført af Coleman Parkes, august 2018. Datasæt: 3.300 ledere af små og mellemstore virksomheder fra mere end 20 europæiske lande.
(5) Infografik på side 7: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Datasæt: 240 organisationer med 500+ medarbejdere fra Storbritannien, Frankrig, Tyskland og USA på tværs af
forskellige industrier.
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+45 70 10 67 68

www.ricoh.dk

Alle mærker og/eller produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive ejere. Specifikationerne og produkternes ydre kan ændres uden varsel. Den faktiske farve på produktet kan
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