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Utvalg av interaktive tavler

Introduksjon
Ricohs interaktive tavler gir arbeidsgrupper 
nye måter å samarbeide på. Ricoh gjør 
det enkelt å delta og bidra i møter og 
idémyldringer enten man er på kontoret, 
på reise eller har hjemmekontor.

Det finnes en Ricoh interaktiv tavle for ethvert møterom.  

De er utformet for å møte kravene til små, mellomstore og store 

møterom. Vi tilbyr et utvalg av løsninger tilpasset alle romstørrelser, 

fra vår allsidige 32-tommers modell som er perfekt i små rom, og som 

interaktiv tavle eller digital skilting med berøringsdisplay, til vår ekstra 

store 86-tommers modell utformet for store møterom og konferanser.
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Utvalg av interaktive tavler

Oversikt over utvalg

Produkt
Høydepunkter

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Skjerm 31.5-tommers full HD 55-tommers full HD 65-tommers full HD 75-tommers 4K ultra HD 85,6-tommers 4K ultra HD

Kontroller Tilvalg: standard/smart Tilvalg: standard/smart Tilvalg: standard/smart Tilvalg: standard/smart Tilvalg: standard/smart

Flerberøringspunkter
Panelkapasitet: 10
Interaktiv tavle: 4

Panelkapasitet: 10
Interaktiv tavle: 4

Panelkapasitet: 10
Interaktiv tavle: 4

Panelkapasitet: 10
Interaktiv tavle: 4

Panelkapasitet: 10
Interaktiv tavle: 4

Mikrofon/høyttalere Innebygd - kun høyttalere Innebygd Innebygd Innebygd Innebygd - kun høyttalere

Bluetooth-lyd Ja (i kontrolleren) Ja (i kontrolleren) Ja (i kontrolleren) Ja (i kontrolleren) Ja (i kontrolleren)

Nettverk GigE og trådløst GigE og trådløst GigE og trådløst GigE og trådløst GigE og trådløst

Antirefleksskjerm Ja Ja Ja Ja Ja

Berøringsteknologi Kapasitiv (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2. generasjon)

Handlinger
Tegn med fingeren eller en 

berøringspenn (allerede inkludert).
Visk ut med håndflaten.

Tegn med fingeren eller en 
berøringspenn. Visk ut med et 

berøringsviskelær eller håndflaten.

Tegn med fingeren eller en 
berøringspenn. Visk ut med et 

berøringsviskelær eller håndflaten.

Tegn med fingeren eller en 
berøringspenn. Visk ut med et 

berøringsviskelær eller håndflaten.

Tegn med fingeren eller en 
berøringspenn (allerede inkludert). 
Visk ut med et berøringsviskelær 

eller håndflaten.

Videokonferanse
Klargjort (kamera fra tredjepart  

kreves). Kan kreve installasjon av 
tilleggsprogramvare og lisens.

Klargjort (kamera som tilvalg).  
Kan kreve installasjon av  

tilleggsprogramvare og lisens.

Klargjort (kamera som tilvalg).  
Kan kreve installasjon av  

tilleggsprogramvare og lisens.

Klargjort (kamera som tilvalg).  
Kan kreve installasjon av  

tilleggsprogramvare og lisens.

Klargjort (kamera fra tredjepart 
som tilvalg). Kan kreve installasjon 
av tilleggsprogramvare og lisens.

Miljø
Bærbar /  
små rom

Små møterom /  
åpne lokaler

Mellomstore /  
store møterom

Store møterom /  
styrerom

Styrerom/ 
auditorier
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Utvalg av interaktive tavler

Endre måten du jobber 
på med Ricohs utvalg 
av interaktive tavler
Arbeid effektivt, gjennomfør mer produktive møter  
og hold engasjerende presentasjoner med Ricohs  
interaktive tavler. 

Ett samarbeidspunkt som har alt du 

trenger

Valget er enkelt. Ricohs integrerte alt-i-ett-løsning med 

høyoppløselig skjerm, kamera, innebygde høyttalere 

og mikrofon er enklere å konfigurere og bruke 

enn et system bestående av flere komponenter.

• Løsninger for små, mellomstore og store møterom

• HD-skjerm med valg av skjermstørrelser

• Kamera som tilvalg og innebygde høyttalere og mikrofon til virtuelle møter

• Enkel betjening og felles tilnærming gjør det enkelt for de ansatte å bruke dem

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

Eksternt samarbeid på en enkel måte

Ricohs interaktive tavler lar folk jobbe på forskjellige  

steder og kommunisere og samarbeide som om de var  

i samme møterom.

• Få fart på beslutningsprosesser og forbedre  

virksomhetens fleksibilitet

• Samarbeid med kollegaer, partnere og kunder på andre steder og i andre land

• Del innhold og legg inn merknader samtidig fra flere skjermer

• Koble sammen opptil 20 Ricoh interaktive tavler via intranett

• Reduser reiseutgifter, forbedre de ansattes produktivitet og reduser CO2-utslipp



s.5

Utvalg av interaktive tavler

Sikre dataene dine

For å beskytte bedriftsintegriteten støtter Ricohs  

interaktive tavler Streamline NX® så dokumenter  

trygt kan skrives ut og sendes som e-post.

• Beskytt konfidensiell informasjon og bedriftsintegriteten

• Samme sikre, kortbaserte autentiseringssystem som på Ricoh-skrivere

• Dokumenter kan kun skrives ut eller sendes som e-post av initiativtakeren

• Innholdet på skjermen slettes automatisk når skjermen lukkes

Installer og sett i gang

Vår brukervennlige teknologi vil fange de ansattes oppmerksomhet. Ricohs interaktive tavler er enkle 

å installere og bruke: Bare koble til en datamaskin, nettbrett eller smarttelefon og sett i gang.

• Det er ikke nødvendig å installere programvare eller kalibrere skjermen

• HD-skjermen gir en engasjerende opplevelse

• Koble til en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon og sett i gang

• Trådløs tilkobling gjør at Ricohs interaktive tavler kan flyttes fra rom til rom

• Med USB- og videoinnganger er det enkelt å dele eksternt innhold

• Del dokumenter, presenter lysbilder og søk på internett

Nøyaktig fingermanøvrering

På Ricohs berøringsskjerm med ti punkter kan du legge  

til notater i planer, tegninger, nettstedskart og andre  

dokumenter og dele dem som søkbare dokumenter.

• Støtter flerberøringskontroll ved bruk av fingeren og berøringspenn

• Tegn og noter med 20 farger og 4 tykkelser

• Berøringsskjermen gjør at foreleseren kan fokusere på presentasjonen

• Håndskrevne notater kan lagres som søkbart innhold ved hjelp av optisk tegngjenkjenning

• Lagre, skriv ut og send dokumenter som e-post direkte fra den interaktive tavlen
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Utvalg av interaktive tavler

Ricoh IWB D3210
Få maksimalt utbytte av små lokaler med avansert flerplansteknologi

Ricohs interaktive tavle D3210 er ideell for mindre møterom. Tavlen er utviklet for å tilrettelegge for 

kommunikasjon, stimulere til tenkning og øke produktiviteten. Allsidigheten gjør den til den ideelle 

løsningen for et marked med behov for teknisk utstyr til små lokaler, deriblant eiendomsmeglere, 

bilforhandlere, arkitekter og designere – for å gi noen få eksempler.

• Perfekt for små møterom

• Et intuitivt brukergrensesnitt gjør den enkel å bruke – bare 

plugg inn, slå på og koble til

• Unik flippefunksjon som snur bildet ved bruk på bordflater 

(bare for Ricohs standardkontroller) 

• Kompatibel med Ricohs standard- og smartkontrollere  

for å tilpasse funksjonaliteten

• Unike allsidige monteringsalternativer – vertikalt eller 

horisontalt, samt 180° skjermrotasjon

• Elegant design i hvitt og svart (to farger er tilgjengelige)

ALLSIDIGE 
MONTERINGS-
ALTERNATIVER

STØTTE 
FOR RICOHS 

STANDARD- OG 
SMARTKON-

TROLLERE

I SANNTID
EKSTERN
DELING

HÅNDSKRIFT
OPTISK  

TEGNGJEN-
KJENNING

PRODUKTFORDELER
SMART-
ENHET

TILKOBLING

INTERAKTIVE
PROGRAMMER 

OG 
APPER

Enkelte funksjoner støttes bare av Ricohs standardkontrollere
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Utvalg av interaktive tavler

Ricoh IWB D5520
Del idéer hvor som helst, når som helst og samarbeid bedre

Få hele arbeidsgruppen til å samarbeide mer produktivt i møter og idémyldringer.

Ricoh IWB D5520 gir deg skarpe bilder med berøringsskjerm i full HD. Den har et bredt utvalg  

av tilkoblingsmuligheter som lar deg koble til en rekke enheter. Enheten leveres med Bluetooth  

for lyd og inkluderer flere USB-porter for å koble til maskinvare som for eksempel tastatur.  

Du kan også søke på Internett direkte fra skjermen. 

• Ett samarbeidspunkt med alt du trenger, inkludert nettleser

• Innebygde høyttalere og mikrofon samt Ricoh-kamera (tilvalg) 

gjør det enkelt å holde virtuelle møter

• Kan integreres med Ricohs videokonferansetjenester: UCS / 

UCS Advanced og Skype™ for Business

• Velg det alternativet som passer best for bedriften din, enten 

smartkontroller eller standardkontroller 

• Med Ricoh Streamline NX (SLNX) (tilvalg) får du sikker, 

kortbasert tilgang til enheten og kan skrive ut og sende på 

e-post alt du har produsert på den interaktive tavlen

FLEKSIBEL OG 
KAN TILPASSES 

VIDEO-
KONFERANSE

I SANNTID
EKSTERN
DELING

HÅNDSKRIFT
OPTISK  

TEGNGJEN-
KJENNING

PRODUKTFORDELER
SMART-
ENHET

TILKOBLING

INTERAKTIVE
PROGRAMMER 

OG 
APPER

Enkelte funksjoner støttes bare av Ricohs standardkontrollere
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Utvalg av interaktive tavler

Oppgrader måten du jobber og samarbeider på

Ricoh IWB D6510 er en samarbeidsløsning som har alt bedriften din trenger.

Den tilrettelegger for bedre kommunikasjon og felles samarbeid under møter og presentasjoner.

D6510 har en høyoppløselig skjerm som gir deg all den plassen du trenger for å dele idéer.

Berøringsskjermen bruker ShadowSense™-teknologi som gjør at du kan notere i dokumentene  

og legge frem idéene dine på en tydelig måte.

• Innebygde høyttalere og mikrofon samt Ricoh-kamera (tilvalg) 

gjør det enkelt å holde virtuelle møter

• Kan integreres med Ricohs videokonferansetjenester: UCS /UCS 

Advanced og Skype™ for Business

• Velg det alternativet som passer best for bedriften din, enten 

smartkontroller eller standardkontroller 

• Med Ricoh Streamline NX (SLNX) (tilvalg), får du sikker, 

kortbasert tilgang til enheten og kan skrive ut og sende på 

e-post alt du har produsert på den interaktive tavlenFLEKSIBEL OG 
TILPASSET ULIKE 

MILJØER

VIDEO-
KONFERANSE

I SANNTID
EKSTERN
DELING

HÅNDSKRIFT
OPTISK TEGN-

GJENKJENNING

PRODUKTFORDELER
SMART-
ENHET

TILKOBLING

INTERAKTIVE
PROGRAMMER 

OG
APPER

Ricoh IWB D6510

Enkelte funksjoner støttes bare av Ricohs standardkontrollere
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Utvalg av interaktive tavler

Ricoh IWB D7500
Samarbeid bedre og mer effektivt.

Ricoh IWB D7500 tilrettelegger for samarbeid hvor og når som helst. Del dokumenter i sanntid og gi alle

deltakerne de verktøyene de trenger for å bidra i møtene. Med innebygde høyttalere og mikrofon

samt Ricoh-kamera (tilvalg) med høy ytelse, er D7500 klargjort til videokonferanse og kan integreres

med Ricoh UCS Services og Skype™ for Business.

• Innebygde høyttalere og mikrofon samt Ricoh-kamera (tilvalg) gjør det enkelt å holde virtuelle møter

• Kan integreres med Ricohs videokonferansetjenester: UCS /UCS Advanced og Skype™ for Business

• Velg det alternativet som passer best for bedriften din, enten smartkontroller eller standardkontroller

• Med Ricoh Streamline NX (SLNX) (tilvalg), får du sikker, kortbasert tilgang til enheten og kan skrive ut  

og sende på e-post alt du har produsert på den interaktive tavlen

4K HD- 
SKJERM

VIDEO-
KONFERANSE

I SANNTID
EKSTERN
DELING

HÅNDSKRIFT
OPTISK TEGN-

GJENKJENNING

PRODUKTFORDELER
SMART-
ENHET

TILKOBLING

INTERAKTIVE
PROGRAMMER 

OG
APPER

Enkelte funksjoner støttes bare av Ricohs standardkontrollere
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Utvalg av interaktive tavler

Ricoh IWB D8600
Høyere oppløsning. Større skjerm. Bedre interaksjon.

Ricoh IWB D8600 har en overlegen klarhet som fanger oppmerksomheten og bidrar til økt forståelse. 

Med vakker utforming, brukervennlighet og avanserte funksjoner er dette dynamiske skjermpanelet 

løsningen for større rom. ShadowSense (2. generasjon) og berøringspenn gir en mer nøyaktig og 

myk skriveopplevelse. Med tilkoblingsboks tilgjengelig som tilleggsutstyr kan D8600 brukes som vert 

for kortleseren og flere USB-porter foran på panelet. Utformingen er forbedret med skjulte kabler og 

opptaksenhet som kan integreres i skjermen.

4K HD- 
SKJERM

VIDEO-
KONFERANSE

I SANNTID
EKSTERN
DELING

HÅNDSKRIFT
OPTISK TEGN-

GJENKJENNING

PRODUKTFORDELER
SMART-
ENHET

TILKOBLING

INTERAKTIVE
PROGRAMMER 

OG
APPER

Enkelte funksjoner støttes bare av Ricohs standardkontrollere

• 4K-skjerm med skyggesensor for mer nøyaktig bildebehandling 

og flerberøringssensor

• Stor 86-tommers skjerm som er ideell for bruk i styrerom, 

konferanserom, auditorier, seminarrom og utstillingslokaler

• Brukervennlig grensesnitt for enkel betjening

• Utmerket skrivefunksjonalitet med fingre eller berøringspenn

• Ett samarbeidspunkt med alt du trenger, inkludert funksjonalitet 

for å legge til merknader i dokumenter samt eksternt samarbeid 

i sanntid
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Utvalg av interaktive tavler

Ricoh smartkontroller 

Ricohs interaktive tavler er utstyrt med en smartkontroller 

som støtter Microsoft Windows®10. De kan kjøre en rekke 

programmer som hjelper deg med å gjennomføre effektive  

møter og informasjonsøkter.

Kontrollere til Ricohs interaktive tavler
For alle modellene D3210, D5520, D6510, D7500 og D8600 kan du velge mellom flere 
kontrollere for å sikre at den interaktive tavlen oppfyller alle behov: 

Produktfordeler

• Microsoft Windows®10 forhåndsinstallert 

• Microsoft Windows®10-lisens inkludert 

• Støtter alle Windows®-programmer

• Enkel å administrere via et hvilket som helst oppstartsprogram 

• Kan fullstendig tilpasses virksomhetens områder og bedriftsmiljø 

• Tillater konfigurasjon for å oppfylle bestemte sikkerhetskrav

Produktfordeler

• Skru den på og den er klar til bruk

• Det kreves ingen skjermkalibrering eller programvarekonfigurasjon

•  Håndskrevne notater kan lagres som søkbart innhold ved hjelp av 

optisk tegngjenkjenning

• Nettverkstilgang sikret med PIN-kode 

• Flerberøringskontroll ved bruk av fingeren og elektronisk penn

• Innholdet på skjermen slettes automatisk når skjermen lukkes 

Ricoh standardkontroller

Ricoh standardkontroller er forhåndskonfigurert og tilbyr et 

enkelt brukergrensesnitt og verktøy for deling, redigering 

og lagring av samarbeidsprosjekter. Den leveres klar til bruk: 

ett trykk på skjermen og du kan begynne å samarbeide.

Merk
Funksjoner og tjenester beskrevet i dette dokumentet (som optisk tegngjenkjenning, e-postfunksjonalitet, SLNX og annet) kan variere avhengig av 

hvilken type kontroller som er installert. Noen programmer som er beskrevet, som UCS Advanced og Skype for Business, kan kreve installasjon av 

tilleggsprogramvare. Elektronisk penn støttes kun av standardkontroller. Opptaksenhet støttes og selges kun med standardkontroller.
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Utvalg av interaktive tavler

Fakta og tall som brukes i denne brosjyren er tilknyttet spesifikke forretningscaser. Individuelle omstendigheter kan gi ulike resultater. Alle firma-, varemerke-, produkt- og tjenestenavn tilhører og er registrerte 

varemerker for sine respektive eiere. Opphavsrett © 2019 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, dens innhold og utforming skal ikke endres eller tilpasses, helt eller delvis kopieres eller benyttes i 

annet materiell uten skriftlig forhåndsgodkjenning av Ricoh Europe PLC. Produktene er tilgjengelige i 2019.

www.ricoh.no

www.ricoh-europe.com

Ricoh Europe

20 Triton Street
0484 
Oslo

Ta kontakt for å finne ut mer om våre 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/

