
Totalløsning til 
videokonferencer 
og præsentationer

Visual & Unified Communication



Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig virksomhed. Derfor 

udvikler vi i Ricoh hele tiden nye løsninger, som gør det nemt at afholde professionelle møder uden at 

skulle bruge unødig tid eller penge på rejser. Uanset om det drejer sig om møder med vigtige kunder 

og samarbejdspartnere eller den daglige kommunikation mellem kontorer og afdelinger i virksomhe-

den, har vi den optimale løsning til dig.

Idéer kommer 
hurtigere rundt 
end mennesker

Med vores skræddersyede helhedsløsninger til effektiv kommunikation har 

Ricoh hjulpet såvel store som små virksomheder med at øge deres lønsomhed. 

Den tid, der spares på transport i bilen, på flyet eller i toget, kan med stor fordel 

bruges på selve mødet. Ved at skære ned på rejseaktiviteten kan der frigives 

ressourcer til moderne videokonfe-

rencelokaler, samtidig med at 

virksomheden bliver mere 

bæredygtig. 

Med en reduceret rejseaktivitet vil medarbejderne også have mulighed for at 

engagere sig i flere projekter og samtidig få mere tid til familien. 

DET GLOBALE MØDERUM

Ricoh Visual & Unified Communication er en totalløsning bestående af 

teknologi, styresystemer, tilbehør og møbeldesign, som omdanner virksomhed-

slokalet til et globalt møderum. For det er jo en kendsgerning, at ideer og tanker 

kommer hurtigere rundt end mennesker.

”Tid, der spares på trans-
port, kan med stor fordel 
bruges på mødet.”



SEEYOU – DESIGN SOM 

FORSTÆRKER OPLEVELSEN
Med møbelkonceptet SeeYou® får du avanceret teknologi, 
som er usynlig og utroligt brugervenlig. Billedskærm og 
kamera er indbygget i det specialdesignede møbel, som 

danner grundlaget for den professionelle atmosfære. 
Med det tilhørende konferencebord og de 
bekvemme, stilrene stole bliver rummet til en 
helhedsoplevelse, som bidrager til fokuserede og 
effektive møder. Vores indretningseksperter kan 

hjælpe med at vælge farver og belysning, så du 
opnår det bedste resultat.

MOBIL VIDEOKONFERENCE

For at kunne anvende flere lokaler til videokonferencer kan Ricoh også 
tilbyde det mobile P3000-system med indbygget router. Tag det med 
på rejsen, eller brug det som en fleksibel løsning på kontoret. Vores 
’short throw’-projektor kan placeres tæt op ad væggen og fungerer 
perfekt i selv de mindste rum

VIRTUELLE MØDER

Kommunikér med dine kolleger, kunder og samarbejdspartnere, 
uanset hvor de er, hvor mange de er, og hvilken type udstyr de 
anvender. En netværksforbindelse er alt, hvad du skal bruge.



Projektor

Fjernstyret gardin

Møbel til teknisk udstyr

Hele rummet 
i din hule hånd

ROOM IN A BOX

Konceptet bag ROOM IN A BOX er, at den 

rette atmosfære skal understøtte den 

avancerede teknologi og fremme vellykkede 

afviklinger af præsentationer og møder. Med 

denne unikke løsning kan du styre hele 

mødelokalet med et enkelt tryk på en knap.

ROOM IN A BOX er integreret i interiøret, så al teknikken er 

skjult. Lyd, lys, kameraer og billedskærme bliver designele-

menter i en smagfuld helhed, der forstærker totaloplevel-

sen. Styringen af alle funktioner foregår via ROOM IN A 

BOX-enheden, så du bogstaveligt talt har hele rummet i din 

hule hånd. Der er desuden mulighed for at forprogram-

mere faste indstillinger, så du blot skal trykke på en knap 

for hurtigt at skifte mellem visningsmiljøer for film, 

paneldiskussioner og videokonference.

Konceptet kan tilpasses til alle typer behov – fra den enkle, 

men geniale basispakke til et mere avanceret styresystem, 

som tilbyder detaljeret håndtering af 

teknikken i hele rummet. Den innovative 

touchskærm med mulighed for at 

tilføje et virksomhedslogo giver et 

professionelt indtryk.



Kontrolpanel

Specialdesignet konferencebord 
med indbygget opkoblingspanel

Vores indretningseksperter hjælper dig 
med farver, belysning og møblering for at 

skabe et professionelt konferencemiljø 

Skræddersyede spotlight-løsninger

Lydsystem
Hvidt lærred

Videokonference



Vi ser altid 
kvalitet som 
en helhed

Vi ønsker at tilføre værdi til din virksomhed ved at optimere mødefacilite-

terne. Derfor tilpasser vi funktionalitet og design til dine specifikke behov 

og rummets størrelse. Uanset hvordan løsningen ser ud, vi vil naturligvis 

også tage os af installation og uddannelse af brugerne. 

Vi tilbyder service- og supportaftaler, der minimerer risikoen for forsinkelser 

, og vores landsdækkende teknikerteam kan hurtigt hjælpe, hvis der skulle 

opstå problemer. Service- og supportaftalen omfatter brugeroplæring 

samt telefonsupport.

Ricohs ambition er at levere de bedste konferenceløsninger på markedet. Det gør vi ved at 

tilbyde fleksible pakker, som omfatter alt fra en grundig behovsanalyse til hurtig service og 

support. Med vores smidige financieringsløsninger kan du desuden slippe for at investere i 

hard- og software og blot betale en månedlig afgift.



Videokonference er den mest optimale og moderne 

mødeform, også for miljøet. Sammen med Ricoh kan du 

udviske de geografiske afstande og samtidig være med 

til at reducere CO2-udledningen. I sidste ende er det 

også en økonomisk holdbar løsning, da de unødvendige 

omkostninger i forbindelse med rejser i stedet kan 

bruges til at skabe rammerne for effektive møder, som 

er med til at udvikle forretningen.

Intelligente og 
bæredygtige 
møder 

Vejen til helhedsløsningen

BEHOVSANALYSE OG KONFIGURATION
Sammen finder vi frem til en effektiv og langsigtet 

helhedsløsning, der er skræddersyet til jeres virksomhed. 

Vi gennemgår det eksisterende udstyr og kommer med 

anbefalinger til den optimale kombination af software og 

hardware.

LEVERING OG INSTALLATION 
Vi leverer og installerer naturligvis din løsning på 

stedet og sørger for, at alt lever op til det aftalte.  

En professionel installation med skjult kabelføring 

skaber et perfekt helhedsindtryk.

BRUGERUDDANNELSE
Uddannelse af brugerne indgår altid som en del af 

pakken, når vi installerer nye Ricoh-løsninger. For os er 

brugervenlighed et nøgleord. Og vi ved af erfaring, 

at kunder, som har fået en grundig gennemgang, får det 

største udbytte af deres konferencemiljø lige fra starten.

SERVICE & SUPPORT
Vores favorable service- og supportaftaler skaber 

grundlæggende sikkerhed og minimerer nedetid. Med 

certificerede serviceteknikere over hele landet sørger vi 

for, at du altid får den rette hjælp inden for den aftalte tid. 

SMIDIG FINANCIERING
Vores fordelagtige financieringsløsninger betyder, at du 

slipper for større investeringer og i stedet blot betaler en 

fast, lav månedlig afgift. Ligesom rejser eller leverancer bliver 

din mødeløsning en del af de løbende driftsomkostninger.



Om Ricoh

Ricoh er en global teknologivirksomhed, der specialiserer sig i produktionsprint, dokumenthåndterings-løsninger og IT-
services. Størstedelen af virksomhedens omsætning stammer fra produkter, løsninger og services, som er udviklet til at 
styrke samspillet mellem mennesker og information. Derudover fremstiller Ricoh prisvindende digitalkameraer og andre 
højspecialiserede industrielle produkter.  Ricoh er kendt for sin avancerede teknologi, enestående kundeservice samt en 
lang række bæredygtige initiativer og løsninger. Under sloganet ”imagine.change.” hjælper Ricoh virksomheder med at 
forandre deres arbejdsprocesser og inspirere medarbejderne til at udnytte deres kreative potentiale. 
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