
Ganske 
enkelt 
smarte 
enheter

Vår nye generasjon multifunksjonsenheter 

og skrivere leveres med et intuitivt smart-

betjeningspanel som kan tilpasses, og gir deg 

enkel tilgang til de verktøyene du bruker oftest.
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Ganske enkelt 
smarte enheter

Ricohs nye generasjon multifunksjonsskrivere 
gir deg avansert funksjonalitet. Vi tilbyr nå 
en ny type brukergrensesnitt uten forvirrende 
alternativer og menyer, som kan tilpasses 
med de funksjonene og egenskapene 
brukerne trenger for å få jobben gjort.
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Intuitivt 
brukergrensesnitt

Fleksibelt smart-betjeningspanel

Vår nye serie leveres med et smart-betjeningspanel 

som gir deg en enkel og fleksibel måte å jobbe på.

Et rask grensesnitt gir direkte tilgang til vanlige funksjoner som 

kopiering og skanning. Du oppnår fullstendig jobbkontroll 

med det intuitive grensesnittet som gjør selv de mest 

komplekse utformings- og etterbehandlingsalternativene 

lette å forhåndsvise og konfigurere.

Du kan også gjøre panelet visuelt unikt og tilpasse 

utseende, oppsett og innhold på grensesnittet 

til din merkevare og virksomhet.

Intelligent brukertilgang

Alt brukerne trenger å gjøre er å gå bort til en 
multifunksjonsenhet eller skriver, med en smartenhet eller 
et adgangskort for hånden. Nærfeltskommunikasjon (NFC) 
eller Bluetooth gjør autentiseringsjobben og gir tilgang 
til grensesnittet og verktøyene som er godkjent for bruk. 
Du kan også styre enheten direkte fra din smarttelefon 
eller nettbrett med Bluetooth eller NFC-teknologi.

Programmer som lar 
deg å gjøre mer

Hver av våre smartenheter kan oppgraderes gjennom et 
stadig bredere utvalg av enkeltfunksjonsprogrammer som 
er tilgjengelige fra vårt programområde. De kan også 
integreres med de mest populære produktivitetsfremmende 
programmene, og ny funksjonalitet kan legges til ved hjelp av 
noen få tastetrykk. Ingen teknisk ekspertise er nødvendig.


