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Vi presenterer
det nye utvalget
av RICOH
standardenheter

Den viktigste delen av virksomheten din er informasjonen,

kunnskapen, dataene og ideene dine. Deling, bruk og beskyttelse

av denne informasjonen er avgjørende for den daglige driften og

utvikling av bedriften. For å kunne utnytte dokumentene og

dataene dine fullt ut trenger du en enhet som muliggjør effektiv,

enkel og sikker dokumentstyring – en enhet som oppfyller

bedriftens behov, med alt fra eksepsjonell utskriftskvalitet til

effektiv digitalisering og tilkoblingsmuligheter. Derfor bør du velge

Ricoh. Med en Ricoh standardenhet kan du skrive ut, skanne,

dele, digitalisere og lagre dokumentene dine med kun ett

tastetrykk, og du gjør alt dette med enestående driftssikkerhet,

bærekraft og produktivitet.
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Smarte bedrifter velger Ricoh

Gjør som millioner av brukere verden over og dra nytte av utmerket kvalitet,
funksjonsstabilitet og sikkerhet med Ricohs enheter.

Minimalt vedlikehold, maksimal driftstid
Ricohs standardsenheter er enkle å bruke og vedlikeholde

med omfattende tilgjengelighet og en intuitiv

brukeropplevelse innebygd i designet. Du installerer den nye

enheten med kun noen få trinn – uten problemer, uten IT-

ekspertise eller hjelp fra tekniker. Følg

installasjonsveiviseren som gir deg en enkel trinnvis

veiledning, og enheten er klar til bruk på bare noen minutter.

Vedlikeholdet som kreves, er minimalt og ukomplisert. Ved

hjelp av enkle verktøy maksimeres enhetens driftstid, så de

ansatte kan fortsette å jobbe uten avbrudd. Ricohs

langvarige trommel og tonerkassetter med høy ytelse

reduserer behovet for utskiftninger, og de ansatte som

bruker enheten, kan jobbe uforstyrret. Etterfyll toner ved

behov med Ricohs overvåkingsverktøy @Remote med

automatisk tonerlevering, og unngå unødvendige service-

anrop med vårt vedlikeholdssett som lar deg bytte deler på

en enkel måte når det er nødvendig.

Hvis du har en stor enhetspark, gjør
programvareløsningen Device Manager
NX det enkelt å administrere og
vedlikeholde en park på opptil 5 000
enheter, inkludert utrulling på ulike
plasseringer. IT-ansatte kan administrere
en stor enhetspark i bedriften sentralt,
inkludert enheter fra tredjepart og USB-
tilkoblede enheter i tillegg til Ricoh-
modeller. Konfigurasjonsinnstillinger kan
raskt kopieres på tvers av enhetene for å
ivareta samsvar og frigjøre administrative
ressurser og kostnader på lokalt nivå.
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Driftssikkerhet fra Ricoh

Kunder over hele verden velger Ricoh-enheter på grunn av

deres bunnsolide driftssikkerhet. Holdbare deler, effektiv

utskriftskapasitet og laserteknologi gjør at du kan forvente

resultater av høyeste kvalitet hver gang. For å oppnå den

beste utskriftskvaliteten bør du sørge for å bruke originale

Ricoh-rekvisita. Ved å velge riktige og originale Ricoh-

rekvisita som er perfekt designet for Ricoh-enheten din, kan

du forvente utskriftsresultater av beste kvalitet hver eneste

gang.

En bærekraftig tilnærming

Når du samarbeider med Ricoh, tar du et miljøvennlig valg

som følge av vår langsiktige forpliktelse til å minimere

miljøpåvirkningen fra våre enheter og vår arbeidsflyt. Ricohs

intensjon er å fortsette å oppfylle de globale standardene for

energi- og ressurseffektivitet, som definert av det tyske

miljømerket Blå Engel i Europa og EPeat og Energy Star i

Nord-Amerika. Ricohs enheter er blant dem med lavest

energiforbruk i bransjen, både når det gjelder typisk

strømforbruk (TEC) og faktisk strømforbruk. Auto Off-

funksjonen reduserer strømforbruket, kostnader og

karbonavtrykket når enheten ikke er aktiv, men enheten slås

raskt på igjen slik at det ikke går ut over produktiviteten.

Resource Smart gjør at bedriften kan forbedre

avfallshåndteringen og gjenbruke verdifulle ressurser, slik at

du sparer penger og reduserer skadene på miljøet.

Innebygd datakryptering for
skannede og utskrevne filer
beskytter mot
«mellommannbaserte» angrep
på innsiden av IT-miljøet ditt.
Brukerautentisering bidrar til å
kontrollere hvem som har tilgang
til sensitive dokumenter, slik at
utskrifter kun kan hentes av dem
som er autoriserte. Vår løsning
for dataoverskriving sørger for at
skjulte data som er lagret på
enheten, overskrives før neste
jobb starter. Hvis
uvedkommende mot formodning
skulle få tilgang til harddisken, vil
alle gjenværende data bli slettet.

Omfattende sikkerhetsfunksjoner er

innebygd i hver eneste Ricoh-enhet.

Sikkerhet ligger i vårt DNA gjennom hele

vår arbeidsplassportefølje. Det har det alltid

gjort, og det vil det alltid gjøre.
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Enestående ytelse både på trykk og digitalt

Med en Ricoh standardenhet kan du forvente

utskriftsresultater av høyeste kvalitet. Oppnå høy

bildekvalitet og klar, skarp tekst uten overdreven bruk av

metning. De fleste Ricoh-enhetene overholder

arkivstandarden ISO 11798 for dokumentholdbarhet og -

lesbarhet. Med vår avanserte utskriftsteknologi kan du

produsere skarpe bilder og nøyaktig tekst med oppløsning

opptil 1 200 dpi med høy produktivitet. Ønsker du å skrive ut

direkte på brevhode eller etiketter? Ikke noe problem. Ricohs

enheter støtter et bredt medieutvalg slik at du enkelt kan

bytte mellom ulike utskriftsjobber, og ikke trenger å

utkontraktere. Et intuitivt betjeningspanel er avgjørende for at

brukerne skal kunne dra mest mulig nytte av enheten.

Ricohs berøringspanel har en logisk meny og arbeidsflyt slik

at brukerne enkelt finner frem.

Ricoh-enheten din er mye mer enn bare en skriver. Den

utgjør selve koblingspunktet for dokumentbehandling i

bedriften. Digitaliser dokumentprosessene dine for å få rask,

men likevel sikker tilgang til informasjon etter behov med

brukervennlig skann til mappe-funksjonalitet.

RICOH Smart Device Connector
kobler mobile enheter og andre
mobilapper til enheten for
effektiv utskrift, skanning og
tilgang til dokumenter. Dermed
kan de ansatte få tilgang til og
dele informasjon raskt og enkelt.
Ved hjelp av Wireless Direct kan
besøkende raskt koble til
enheten uten at de trenger å
være del av organisasjonens
nettverk.
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Sammenligning av enheter
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Hvorfor samarbeide med Ricoh

Ricoh støtter digitale arbeidsplasser ved hjelp av innovative teknologier og tjenester
som gjør at hver enkelt ansatt kan jobbe smartere.

Markedsleder

I over 80 år har Ricoh vært en pådriver for innovasjon og en

ledende leverandør av dokumenthåndteringsløsninger, IT-

tjenester, kommersiell og industriell trykking, digitalkameraer

og industrielle systemer.

Sikkerhet og sertifisering

Ricoh er ISO 27001-sertifisert og forplikter seg til å fortsette

å overholde dette styringssystemet for informasjonssikkerhet

(ISMS). Denne sertifiseringen er den internasjonale

standarden som beskriver beste praksis for et ISMS.

Kundetilfredshet

Vi prioriterer kundenes tilfredshet. Derfor tilbyr vi et bredt

utvalg av ekspertrådgivere, teknikere og kundestøtte som gir

enestående service og hjelp når det trengs.
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