
Communication Services

Supersamhandling

Teknologiske nyvinninger endrer stadig måten vi 
samarbeider på. Ricohs supersamhandlingsplattform 
gjør det enklere å jobbe i takt, uavhengig av avstand 
og kompleksitet. 



Superhelters utstyr bare virker. Slik er det også 
med supersamhandlingsplattformer fra Ricoh.  
Alt er sømløst tilkoblet slik at du kan få gjort mer.

Du kan bevege deg mellom et bredt spekter av enheter 
og teknologi, og du har alt samlet, enkelt og sikkert. Nå 
har du og dine kolleger tilgang til deres nye superkrefter 
fra hvor som helst, samtidig som dere er trygge fra 
superskurker.

Et videokonferansesystem fra Ricoh gjør at du enkelt kan 
samarbeide med kolleger og partnere uansett plassering 
eller enhet. Vår tilnærming lar deg beholde eksisterende 
systemer, og dermed unngå både forhåndskostnader 
og endringer i nettverket ditt. Du betaler rett og slett 
etterhvert som selskapet vokser, og du kan tilpasse 
skyløsningene slik at du kan samarbeide med 
gjester, bare ved hjelp av noen tastetrykk. 

Ved å blande kraftig maskinvare med en rekke 
programvarer og smarte verktøy, støttet av global 
kundestøtte, forandrer supersamhandlingsplattformen 
fra Ricoh måten du jobber på. Gjør ting på din egen 
måte. Kjøpe/leie/lease – alt etter dine behov. Bruk en 
standardversjon, eller få en skreddersydd løsning.

En supersamhandlingsplattform 
fra Ricoh forener maskinvare, 
programvare og tjenester som vil 
forandre måten du jobber sammen 
med kolleger på, både på kontoret 
og på tvers av landegrenser.

Med liten eller ingen forhåndsinvestering 
utvikler, implementerer og styrer Ricoh en 
samarbeidsplatform som tilpasses din bedrift på 
en kostnadseffektiv måte, noe som gir deg full 
kontroll over løpende kostnader.

Våre samhandlingsplattformer kombinerer 
kraftig maskinvare, som interaktive tavler, 
videokonferansesystemer og projektorer i et 
åpent og sikkert miljø. Vi tilbyr enkel og sikker 
tilgang fra et bredt utvalg av tredjepartsenheter 
via en dedikert nettsky. Og vi hjelper deg med 
å få overmenneskelige bragder til å se og 
føles oppnåelige.

Supersamhandlingsplattformen er en administrert 
tjeneste med enkeltkildesignal, installasjon 
og vedlikehold. Dette gir deg muligheten til 
å raskt skalere opp og ned, og sørge for at 
kommunikasjons- og samarbeidssystemene 

dine alltid leverer.

Prester som en superhelt

Hva er  
supersamhandling?

Gi fleksibiliteten din 
superkrefter 
Fleksible teknologier  
Fleksibelt utstyr 
Jobb hvor du vil. 
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Med supersamhandling vil du enkelt oppnå det 
samme nivået av personlig kontakt som når møtet 
er ansikt til ansikt.

Ingen grunn til å fly raskere enn lyset; når du må 
samarbeide med kolleger på den andre siden av jorden 
er du der på et blunk. Uten å måtte forlate kontoret.

Og med kraftige funksjoner som notater i sanntid 
og smart-assistenter for å gjøre livet enklere og mer 
produktivt, får du et helt nytt sett med superkrefter, 
også når du jobber med mennesker i samme rom.  
I dag går rundt 90% av all møteinformasjon tapt når 
møtet er over. Med supersamhandlingsplattformen 
er det enkelt å fange opp verdien du skaper i møter.

Forminsk karbonutslippet ditt. La dine ansatte oppnå 
mer samtidig som du gir dem en bedre balanse 
mellom arbeid og fritid. Samkjør bedriftens virksomhet 
internasjonalt, og du åpner for raskere, bedre og mer 
koordinert beslutningstaking.

Det kreves superkrefter for å lede en internasjonal 
bedrift. Å koordinere mennesker, eiendeler og 
eiendommer til å oppnå de beste resultatene er 
ingen liten oppgave. En samhandlingsplattform  
fra Ricoh kan gjøre den mer overkommelig.

Med koordinerte møteromsbestillinger får du mer ut av 
rommene og har færre flaskehalser, slik at alle jobber 
lettere. Overvåkings- og administrasjonsfunksjoner 
gjør det enkelt å få innsikt i hvordan du bruker 
arbeidsrom. Dette hjelper deg med å styre 
eiendomsinvesteringer mer effektivt og å oppnå 
besparelser på opptil 50 %.

Gi dine ansatte muligheten til å bli supereffektive 
ved å gi dem smarte funksjoner som fjerner 
irritasjonsmomenter fra møter og lar dem fokusere på 
økt verdi istedenfor endeløs administrasjon. Få alt dette 
med minimalt forskudd og lave løpende kostnader. 
Deretter kan du skalere opp og ned i forhold til behov 
og muligheter.

Gi produktiviteten din 
superkrefter 
Gjør mer.  
Reis mindre.  
Arbeid smart

Gi effektiviteten din 
superkrefter.
Enkelt.  
Fokusert. 
Globalt.



Supersamhandling: 
en komplett og 
strømlinjeformet 
tilnærming
Ricoh gjør det raskt og enkelt for din bedrift å ta 
del i samhandlingsrevolusjonen. Vårt eksepsjonelle 
utvalg av samarbeids- og kommunikasjonsutstyr, 
programvare og tjenester leveres globalt av 
oss. Ved å bruke disse, og støtte det bredest 
mulige spekteret av tredjeparts enheter og 
teknologier, oppretter og vedlikeholder vi en 
supersamhandlingsplattform som er tilpasset dine 
spesifikke behov. Vi tilbyr en ende til ende-pakke 
som kan leveres og støttes hvor som helst i verden. 

Du vil få full støtte under innføringen av løsninger og 
tjenester, inkludert håndteringen av utrullingen til brukerne, 
vedvarende vedlikehold, samt håndtering av det utstyret og 
de tjenestene du bruker. Supersamhandlingsplatformer fra 
Ricoh er fleksible og fremtidssikre, med innebygd støtte for 
nye AI-verktøy og Cognitive Computing-løsninger.

Med denne tilnærmingen får du tilgang til en optimal 
supersamhandlingsplattform på en måte som er enkel å 
distribuere og administrere internasjonalt. Muligheter for 
null kapitalinvestering og full, rask skalerbarhet vil gjøre 
plattformen kostnadseffektiv, kontrollerbar og klar for alt.
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Slik bruker 
AkzoNobel 
supersamhandling 
til å gjøre innovasjon 
bærekraftig

Utfordring
• Gjør fleksibelt samarbeid 

og eksterne møter mulig

• Forbedre håndteringen av 
arbeidsstasjoner

• Reduser kostnader, 
energiforbruk og CO2-utslipp

• Øk jobbtilfredsheten

Løsning
• Digitale kommunikasjons- 

og konferanseløsninger

• Smarttelefon-apper for å 
reservere og administrere 
møterom

• Narrowcasting-skjermer og 
audiovisuelle applikasjoner

• Videokamera, berøringsskjerm 
og skjermløsninger, Laser/
LED -prosjektorer

• Prosjektledelse

Resultater
• 30% plass-, kostnads- 

og  energi-besparelse

• Effektivt arbeid og 
eksterne konferanser

• Fullstendig oversikt 
over kontorbruk

• Reduserte reisekostnader, 
reisetid og CO2-utslipp

• Viktig bidrag til mål for 
bærekraftighet

• Høyere jobbtilfredshet
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inistrerte tjenester og støtte

   Forenkle kommunikasjon og samarbeid

    Digital arbeidsplasstransformasjon

   Levering og vedlikehold av AV-utstyr

   Utforming og installering av merkevareinteriør

   Optimalisere din IT -infrastruktur
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