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Interaktive whiteboards

Introduktion
Genopfind jeres samarbejde med Ricohs  
interaktive whiteboards. Uanset om  
I er på kontoret, på farten eller arbejder 
hjemmefra, gør de det nemt at deltage 
aktivt i møder og brainstorms.

Der findes et Ricoh interaktivt whiteboard til alle samarbejdsmiljøer,  

med forskellige skærmstørrelser til både små, mellemstore og 

store mødelokaler. Fra vores bærbare 22"-skærm, som er ideel til 

projektarbejde, til vores ekstrastore 86"-model, der er designet til store 

møder og konferencer – vi har den rette løsning til ethvert behov.
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Interaktive whiteboards

Produktoversigt

Produkt-
highlights

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Skærm 31.5 tommer Fuld HD 55 tommer Fuld HD 65 tommer Fuld HD 75 tommer Ultra HD 4K 64 tommer Ultra HD 4K

Controller Ekstraudstyr: Standard / Smart Ekstraudstyr: Standard / Smart Ekstraudstyr: Standard / Smart Ekstraudstyr: Standard / Smart Ekstraudstyr: Standard / Smart

Touch-punkter
Skærm: 10

IWB-applikation: 4
Skærm: 10

IWB-applikation: 4
Skærm: 10

IWB-applikation: 4
Skærm: 10

IWB-applikation: 4
Skærm: 10

IWB-applikation: 4

Mikrofon/højttaler Indbygget - kun højtalere Indbygget Indbygget Indbygget Indbygget - kun højtalere

Bluetooth audio Ja (i controller) Ja (i controller) Ja (i controller) Ja (i controller) Ja (i controller)

Netværk GigE & Wi-Fi GigE & Wi-Fi GigE & Wi-Fi GigE & Wi-Fi GigE & Wi-Fi

Refleksbeh. skærm Ja Ja Ja Ja Ja

Touch-teknologi Kapacitiv (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2. generation)

Touch-funktioner
Tegn med en finger eller  

en pen (medfølger).
visk ud med håndbevægelse

Tegn med en finger eller  
en pen. Slet med et viskelæder 

eller håndfladegestus.

Tegn med en finger eller  
en pen. Slet med et viskelæder 

eller håndfladegestus.

Tegn med en finger eller  
en pen. Slet med et viskelæder 

eller håndfladegestus.

Tegn med en finger eller en  
pen (medfølger). Visk ud med 

håndbevægelse

Videokonference
Klar (tredjeparts kamera  

påkrævet). softwareinstallation 
og licens.

Klar (valgfri kamera).  
Kan kræve yderligere software  

installation og licens.

Klar (valgfri kamera).  
Kan kræve yderligere software  

installation og licens.

Klar (valgfri kamera).  
Kan kræve yderligere software  

installation og licens.

Ja (m. valgfrit tredjeparts- 
kamera). Kan kræve ekstra  

softwareinstallation og licens.

Miljø
Bærbar /  

små møderum
Mindre møderum /  

åbne områder
Mellemstore /  

store møderum
Store møderum /  
bestyrelseslokaler

Bestyrelseslokaler /  
auditorier
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Interaktive whiteboards

Forny jeres arbejdsmetoder 
med Ricohs udvalg af 
interaktive whiteboards
Arbejd effektivt, hold mere produktive møder 
og levér spændende præsentationer med 
Ricohs interaktive whiteboards. 

Et one-stop samarbejdscenter

Træf det enkle valg. Ricohs integrerede alt-i-én-løsning 

med høj skærmopløsning, kamera, indbyggede 

højtalere og mikrofon er nemmere at stille op og 

bruge end et system med flere komponenter.

• Løsninger til små, mellemstore og store 

mødelokaler

• HD-display og valg mellem forskellige skærmstørrelser

• Mulighed for virtuelle møder med valgfrit kamera/ indbygget højtaler og mikron

• Intuitiv og ensartet brugerflade gør det nemt at bruge IWB-skærmene

• Understøtter UCS, UCS Advanced, Crestron og Skype for Business

Fjernsamarbejde gjort nemt

Ricoh IWB’er giver folk, der arbejder forskellige steder,  

mulighed for at kommunikere og samar- bejde, som  

om de sidder i samme mødelokale.

• Fremskynd beslutningsprocesser og gør arbejdet  

mere fleksibelt

• Samarbejd med kolleger, partnere og kunder på forskellige steder og i forskellige lande

• Del indhold og tilføj notater på tværs af flere skærme

• Tilslut op til 20 Ricoh interaktive whiteboards via intranettet

• Reducér rejseudgifter, optimér produktiviteten og minimér miljøpåvirkningen
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Interaktive whiteboards

Beskyt dine data

For at sikre kommerciel integritet understøtter  

Ricohs IWB’er Streamline NX®, og det er derfor  

sikkert at udskrive eller e-maile dokumenter.

• Beskyt fortrolige oplysninger og kommerciel integritet 

• Samme sikre kortbaserede godkendelsessystem som på Ricohs printere 

• Dokumenter kan kun udskrives eller e-mailes af initiativtageren

• Skærmindhold slettes automatisk ved lukning

Stil op og gå i gang

Vores teknologi er designet til at forenkle samarbejdet. Ricoh interaktive whiteboards er 

nemme at opstille og bruge: bare tilslut en PC, tablet eller smartphone og gå i gang. 

• Kræver ingen softwareinstallation eller skærmkalibrering

• Den høje skærmopløsning sikrer en ægte fordybende oplevelse

• Tilslut en PC, tablet eller smart telefon og begynd at arbejde

• Trådløs opkobling giver nem mulighed for at flytte Ricohs IWB’er

• Med USB- og videoindgange er det enkelt at dele eksternt indhold

• Del dokumenter, præsentér dias og gå på internettet

Brug præcis fingerspidskontrol

Ricohs 10-punkts multitouch-display gør det muligt  

at tilføje noter til fx plantegninger, kort eller andre  

dokumenter og dele dem som søgbare filer.

• Understøtter multi-touch kontrol med fingerspids eller elektronisk pen

• Tegn og markér i 20 farver og 4 tykkelser

• Touchskærmen giver mere alsidige præsentationsmuligheder

• Håndskrevne notater kan gemmes som søgbart OCR-indhold

• Gem, udskriv og e-mail dokumenter direkte fra IWB-skærmen
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Ricoh IWB D3210
Maksimer små lokalers lokales potentiale med flerplansteknologi  
i høj kvalitet.

Ricoh Interactive Whiteboard D3210 er ideel til mindre mødelokaler. D3210 er designet til at lette 

kommunikationen, stimulere tænkning og øge produktiviteten, og er kraftigt alsidig, og kan  

blive dynamisk orienteret, hvilket gør den til den ideelle løsning for markedet "huddle space", 

ejendomsmæglere, bilforhandlere, arkitekter og designere - for blot at give et par eksempler.

• Perfekt til flere anvendelser i mindre lokaler

• Brugervenligt med intuitiv berøringsflade – du skal blot tilslutte 

strøm, tænde apparatet og oprette forbindelse

• Unik flip funktion til bordplade interaktion (kun for Ricoh 

Standard controller) 

• Kompatibel med Ricohs standard og smart controllers, der gør 

brugertilpasning af funktioner muligt

• Enestående og alsidige monteringsmuligheder – lodret eller 

vandret montering – og 180° skærmrotation**

• Stilfuldt design i hvid og sort (2 farver til rådighed)

ALSIDIGE 
MONTERINGS-
MULIGHEDER

UNDERSTØTTER 
RICOH  

STANDARD / 
SMART  

CONTROLLERE

FJERN-
DELING

I REALTID

OPTISK TEGN-
GENKENDELSE

PRODUKT-HIGHLIGHTS
SMART
DEVICE-

OPKOBLING

INTERAKTIV
SOFTWARE &
APPLIKATIO-

NER

Nogle funktioner understøttes kun af Ricoh Standard controllere
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Interaktive whiteboards

Ricoh IWB D5520
Del idéer når og hvor som helst og boost samarbejdet

Giv hele dit team mulighed for at deltage aktivt i møder og brainstorms, uanset hvor de er.

Ricoh IWB D5520 har en HD-touchskærm, der leverer fremragende billedskarphed. Den har en bred 

vifte af af tilslutningsmuligheder, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en bred vifte 

af enheder. Enheden har Bluetooth til lyd og omfatter flere USB-porte til at tilslutte hardware såsom 

tastaturer. Du kan også surfe på nettet lige fra skærmen. 

• Alt-i-én-samarbejdsplatform med webbrowsing og mulighed 

for at skrive kommentarer

• Indbyggede højtalere/mikrofon og valgfrit Ricoh-kamera gøt 

det nemt at afholde virtuelle møder

• Kan integreres med Ricohs videokonferencetjenester UCS og 

UCS Advanced samt Skype™ for Business

• Vælg den bedste controller til dit Ricoh IWB: en Smart-

controller eller Standard-controller 

• Tilføjelse af Ricoh Streamline NX (SLNX) giver kortbaseret 

adgang, så du kan e-maile og udskrive alt, der er produceret  

på tavlen 

KAN TILPASSES 
EFTER BEHOV 

VIDEO-
KONFERENCE

FJERN-
DELING

I REALTID

OPTISK TEGN-
GENKENDELSE

PRODUKT-HIGHLIGHTS
SMART
DEVICE-

OPKOBLING

INTERAKTIV
SOFTWARE &
APPLIKATIO-

NER

Nogle funktioner understøttes kun af Ricoh Standard controllere
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Opdatér din arbejdsstil, transformér dit teamwork

Ricoh IWB D6510 er den perfekte løsning til at optimere samarbejdet i enhver organisation.

Få glæde af effektiv kommunikation og et mere samlet teamwork under møder og præsentationer.

D6510 har en stor HD-skærm, som giver jer al den plads, I har brug for til at dele jeres ideer.

Skærmen anvender ShadowSense™-touchteknologi, så hver enkelt deltager

kan tilføje noter til indholdet med høj præcision.

• Indbyggede højtalere/mikrofon og valgfrit Ricoh-kamera gøt 

det nemt at afholde virtuelle møder

• Kan integreres med Ricohs videokonferencetjenester UCS  

og UCS Advanced samt Skype™ for Business

• Vælg den bedste controller til dit Ricoh IWB: en Smart-

controller eller Standard-controller 

• Tilføjelse af Ricoh Streamline NX (SLNX) giver kortbaseret 

adgang, så du kan e-maile og udskrive alt, der er produceret  

på tavlenALSIDIG,  
PASSER TIL  
ETHVERT  

MILJØ

VIDEO-
KONFERENCE

FJERN-
DELING

I REALTID

OPTISK TEGN-
GENKENDELSE

PRODUKT-HIGHLIGHTS
SMART
DEVICE-

OPKOBLING

INTERAKTIV
SOFTWARE &
APPLIKATIO-

NER

Ricoh IWB D6510

Nogle funktioner understøttes kun af Ricoh Standard controllere
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Ricoh IWB D7500
Løft dit teamwork op på et højere niveau med problemfrit samarbejde

Ricoh IWB D7500 giver mulighed at samarbejde hvor som helst, når som helst. Del dokumenter i realtid og 

giv alle team-medlemmer de rette værktøjer til at bidrage med input under møderne, uanset hvor de er. 

Med indbyggede højtalere, mikrofon og et (valgfrit) Ricoh-højkvalitetskamera til videokonference kan D7500 

problemfrit integreres med Ricohs UCS-tjenester samt Skype™ for Business.

• Indbyggede højtalere/mikrofon og valgfrit Ricoh-kamera gøt det nemt at afholde virtuelle møder

• Kan integreres med Ricohs videokonferencetjenester UCS og UCS Advanced samt Skype™ for Business

• Vælg den bedste controller til dit Ricoh IWB: en Smart-controller eller Standard-controller

• Tilføjelse af Ricoh Streamline NX (SLNX) giver kortbaseret adgang, så du kan e-maile og udskrive alt,  

der er produceret på tavlen  

4K HD- 
SKÆRM

VIDEO-
KONFERENCE

FJERN-
DELING

I REALTID

OPTISK TEGN-
GENKENDELSE

PRODUKT-HIGHLIGHTS
SMART
DEVICE-

OPKOBLING

INTERAKTIV
SOFTWARE &
APPLIKATIO-

NER

Nogle funktioner understøttes kun af Ricoh Standard controllere
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Interaktive whiteboards

Ricoh IWB D8600
Højere opløsning, større skærm. øget interaktivitet

Ricoh IWB D8400 leverer skarpe, ultraklare billeder, der fanger deltagernes opmærksomhed og fremmer 

Denne dynamiske skærm er smukt udformet, let at bruge og spækket med højkvalitetsfunktioner, som 

gør den til den komplette løsning til større lokaler. ShadowSense 2. generation og elektronisk pen giver 

en mere præcis og jævn skriveoplevelse. Med tilslutningsboksen til rådighed som ekstraudstyr kan D8600 

bruges som kortlæser og udvide USB-porte foran panelet. Designet er blevet forbedret med skjulte kabler, 

og capture board kan indlejres i displayet.

4K HD- 
SKÆRM

VIDEO-
KONFERENCE

FJERN-
DELING

I REALTID

OPTISK TEGN-
GENKENDELSE

PRODUKT-HIGHLIGHTS
SMART
DEVICE-

OPKOBLING

INTERAKTIV
SOFTWARE &
APPLIKATIO-

NER

Nogle funktioner understøttes kun af Ricoh Standard controllere

• 4K billede i højkvalitet med skyggeregistreringsteknologi, der 

giver en mere præcis billedgengivelse og muliggør registrering 

af flerpunktsberøring

• Stort 86" display ideel til bestyrelseslokaler, konferencerum, 

auditorier, seminarrum og udstillingszoner

• Brugervenlig betjening til nemt brug

• Fremragende skrivemuligheder med finger eller berøringspen

• Et-stop samarbejdshub med dokument anmærkning og real-

tids fjernstyring
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Interaktive whiteboards

Ricoh Smart Controller 

Med en Smart-controller, der understøtter Microsoft 

Windows®10, kan forskellige programmer integreres  

i Ricohs IWB, så brugerne har alle de nødvendige  

værktøjer til rådighed under møderne. 

Ricoh IWB-controllere
Til modellerne D5520, D6510, D7500 og D8600 kan du vælge mellem forskellige 
controllere for at sikre, at dit Ricoh IWB understøtter alle behov: 

Produkt-highlights

• Microsoft Windows®10 er forudinstalleret 

• Microsoft Windows®10-licens inkluderet 

• Understøtter alle Windows®-programmer

• Nem at styre via ethvert launcher-program 

• Kan tilpasses til din organisations programmer og indstillinger 

• Kan konfigures til at opfylde særlige sikkerhedskrav

Produkt-highlights

• Tænd – og start med det samme

• Kræver ingen skærmkalibrering eller softwarekonfiguration

• Gemmer håndskrevne notater som søgbart OCR-indhold

• Netværksadgang sikres med pinkode 

• Tilføj/ flyt/ redigér indhold med fingrene eller elektronisk pen

• Skærmindhold slettes automatisk ved lukning 

Ricoh Standard Controller

Ricohs Standard-controller leveres fuldt konfigureret og 

tilbyder en enkel brugerflade samt værktøjer til deling, 

redigering og lagring af projektmateriale. Den er klar til 

brug med det samme; du skal blot trykke på skærmen  

for at starte samarbejdet.

Bemærkninger
Funktioner og tjenester beskrevet i dette dokument (som OCR, e-mailfunktion, SLNX og andet) kan variere afhængigt af den installerede type controller. 

Visse omtalte applikationer, herunder UCS Advanced og Skype for Business, kan kræve installation af ekstra software. Elektronisk pen understøttes kun af 

Standard-controller. Fildelingsplatform understøttes og leveres kun med Standard-controller.
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De facts og tal, der er vist i denne brochure, er relateret til specifikke forretningscases. Individuelle omstændigheder kan give forskellige resultater. Alle firma-, mærke-, produkt- og tjenestenavne er 

registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Alle rettigheder forbeholdes. Denne brochure, indholdet af den og/eller layout må ikke ændres og/eller 

tilpasses, kopieres hverken delvist eller helt og/eller indarbejdes i andre arbejder uden forudgående, skriftlig tilladelse fra Ricoh Europe PLC. Produkterne er tilgængelige i 2019.

www.ricoh.dk

www.ricoh.dk

Ricoh Danmark

Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand 
Vallensbæk Strand

Kontakt os for flere oplysninger om vores produkter:

http://www.ricoh-europe.com
http://www.ricoh-europe.com
http://facebook.com/RicohEurope
https://twitter.com/ricoheurope
https://www.youtube.com/user/ricoheurope
https://www.linkedin.com/company/ricoh-europe/

