
Hvis du er som de fleste bedrifter, kreves det at prosessene dine for skanning, faks, 

utskrift, enhetsbehandling, sikkerhet og regnskap arbeider sammen for å være 

effektive og produktive. Programvaren din bør gjøre det samme. Det er på tide med en 

enklere, mer intuitiv måte å arbeide på. 

RICOH Streamline NX V3 er mer enn en kombinasjon av programvareprodukter. 

Det er en modulær programserie som gir deg en plattform for å takle 

dine dokumentrelaterte behandlingsbehov. Dette inkluderer enhets- og 

driveradministrasjon, kortautentisering, kontering, skanning, mobil og sikker utskrift 

og utstrakt rapportering. Streamline NX-brukere kan få tilgang til alle funksjoner 

fra MFP-grensesnittet, og administratorer styrer programvaren fra én enkel 

administrasjonskonsoll. Ettersom Streamline NX er modulær, kan den vokse med deg. 

Når du har brukervennlig tilgang til egenskapene, funksjonene og informasjonen du 

trenger, blir resultatet en komplett løsning som er enklere for brukere og gjør det 

lettere for IT-avdelinger å administrere flåter og kontrollere utdata. 

• Støtter enheter fra flere produsenter

• Kraftig motor for utskriftsregler

• Rask installasjon, enkel integrasjon

• Integrert sikker skanning

• Mobil- og gjesteutskrift (tillegg)

• Robust, umiddelbar rapportering

• Nye koblinger for «Skann-til-destinasjoner»

• Optimert for Ricohs smart-betjeningspanel

En modulær løsning som leverer sentralisert 
enhetsbehandling, skanning, sikker utskrift m.m.

Hvorfor RICOH Streamline 
NX V3?
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RICOH Streamline
NX V3
En kraftig løsning med skalerbare, 
integrerte programmer for 
dokumenthåndtering og verktøy som vil 
revolusjonere arbeidsflytene dine



RICOH
Streamline NX V3

Enhetsbehandling
Med Streamline NX blir enhetsbehandlingen 

proaktiv heller enn reaktiv.

For eksempel varsler den automatisk når tonernivået 

er lavt, eller når en enhet behøver service. Du 

kan også utføre fjernstyrt flåtebehandling, 

satsvis konfigurasjon og fastvareoppdatering.

Administrasjon og rapportering
Bruk én enkel behandlingskonsoll for å administrere 

alle aspekter ved Streamline NX. Få tilgang til 

mer enn 90 standardrapporter og mer enn 

35 dashbord-rapporter. Spor all brukeraktivitet 

med pålogging, og utvid sporing til å sikre utskrift, 

skanning og faksing ved å legge til alternative 

moduler. Angi brukerkvoter for utskrift, og 

sett regnskapspersonalet i bedre stand til å 

tilordne utskriftskostnader med kontering.

Scan & Capture
Konverter skannede dokumenter til elektroniske filer 

og send dem til e-post, nettverk og hjemmemapper, 

ECM, faks, FTP og andre systemer. Koblinger sørger 

for integrasjon med linje til systemer i bedriften, 

utfører prosesser som f.eks. strekkoder og OCR og 

håndterer innkommende data, inkludert mobile 

og skann-til-sky-destinasjoner. Kortautentisering 

håndterer brukerarbeidsflyter og styrer skanningen.

Plattformsløsning

Autentisering
Forbedrer sikkerhet samtidig som det er enklere 

for brukerne å få tilgang til Streamline NX. 

Brukere kan få tilgang til Streamline NX på 

MFPen med en nettverkspålogging, PIN eller 

ved bruk av kortautentisering (del av modulene 

for Scan & Capture og sikker utskrift).

Mobiltelefonstøtte
Send statusvarsler til administratorers mobilenheter 

og gjør det mulig for dem å vise bruksrapporter 

på farten. Mobilfunksjonene vokser i takt med at 

du legger til tilleggsmoduler. Kopier data ved hjelp 

av mobilenhetens kamera og send direkte til en 

valgt mappe med Streamline NX-inndatakoblingen. 

Utvid utskriftsfunksjonaliteten til å gjelde også 

for mobile ansatte og gjester. Støtter skrivere 

fra andre produsenter paret via mobilappen.

Sikker utskrift
Aktiver utskrift for mobilbrukere og sikre at 

riktig person henter riktige dokumenter med 

låst utskrift for dine sentraliserte MFP-er og 

skrivere. Enkel tilgang til utskriftskøer med 

kortautentisering ved hjelp av  sikker utskrift som 

holder utskriftsjobbene dine på serveren til du 

ankommer og bekrefter identiteten din på en enhet.

Enhetsbehandling

Autentisering

Administrasjon 
og 

rapportering

Mobil
telefonstøtte

Scan & Capture
pluss korttilgang

Sikker utskrift
pluss korttilgang

RICOH Streamline NX V3 takler de følgende forretningskritiske områdene: enhetsbehandling, 

autentisering, administrasjon og rapportering, mobil støtte, scan & capture og sikker utskrift.
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Ett brukergrensesnitt
Streamline NX fjerner lærekurven for brukere ved å vise det samme 

kjente grensesnittet hver gang de logger seg på en MFP. Løsningen 

fremmer også effektivitet ved å sette administratorene i stand til å 

forhåndsinnstille de individuelle brukerinnstillingene slik at brukerne 

har enkel tilgang til funksjonene de bruker oftest. 

Lett å installere og utvide
Streamline NX installeres raskt med alle moduler og funksjoner 

inkludert. Alle funksjonene er installert og konfigurert 

strømlinjeformet slik at du raskt har tilgang til den funksjonaliteten 

du behøver. Løsningen er skalerbar til et ubegrenset antall nettverks- 

og ikke nettverkstilkoblede utskriftsenheter. 

Én enkel behandlingskonsoll
Forenkle administrasjonen med én applikasjon som håndterer både 

enheter og brukere, inkludert angivelse av fargeutskriftsrettigheter 

for enkeltpersoner og administrasjon av utskrifts-, kopierings-, 

skanne- og fakserettigheter.

Regelmotor
Omfattende utskriftsregler holder ansatte produktive, og hjelper til 

med å eliminere avfall og unødvendige kostnader. Streamline NX 

kan omdirigere jobber hvis en enhet er ute av drift, sende jobber 

på nytt for økt effektivitet og håndheve retningslinjer som f.eks. 

dobbeltsidig utskrift eller forhindre bruk av farge for visse jobber.

Med PC-klienten for RICOH Streamline NX V3 (tillegg) kan regler også 
håndheves med sikker utskrift og klientdelegeringsutskrift.

Status i sanntid
Statusvarsler i sanntid hjelper deg med å unngå overraskelser 

og nedetid på tvers av enhetsflåten. Du får en umiddelbar 

oversikt over alle enheter fra mobiladministrasjonsappen eller 

administrasjonskonsollen, og kan da gå videre for mer informasjon.  

Sikkerhet og kontroll
Streamline NX støtter 15 innebygde sikkerhetsroller og muliggjør 

oppretting av egendefinerte sikkerhetsroller i tillegg til sikkerhet 

av enhetsgrupper. Konfidensielle data og passord lagres ikke på 

serveren, og Streamline NX bruker Windows®-sikkerhets-SQL-

servertilkoblinger. Ekstra sikkerhet gis også i hver tilleggsmodul.

Analyser og rapportering
Bruksrapportering hjelper deg med å ta viktige beslutninger 

som f.eks. enhetsplassering og -tilordninger. Mer enn 

90 standardrapporter kan genereres automatisk, egendefineres 

og sendes via e-post. Mer enn 35 dashbord-rapporter inkluderer 

nøkkeldata for analyse som f.eks. sammendrag av dokumentbruk, 

enhetsbruk, strømbruk og regnskapsrapporter. 

Tilgang til digitalt
Ta dokumenter og skjemaer inn i dine digitale prosesser ved 

hjelp av kraftig og svært nøyaktig optisk tegngjenkjenning 

(OCR) for å opprette redigerbare datafiler. Sonebasert OCR og 

strekkodestøtte (tillegg) gir målrettet datauttrekking til bruk i 

arbeidsflytadministrasjon.

Enkelt å bytte mellom 
applikasjoner
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• Overvåk enheter for total utskriftstelling, toner-, papirnivåer og andre funksjoner

• Samle inn detaljert telle-, varsle- og statusinformasjon

• Servicevarsler per e-post (generert lokalt)

• Ekstern flåtebehandling

• Angi rollebaserte administrasjonsnivåer

• Etabler utskriftsregler for å tillate eller begrense visse innstillinger

• Administrer brukerrettigheter og få tilgang til og spor brukerjobblogger

• Etabler tilbakeføringer og angi budsjettkontogrenser

• Over 90 standardrapporter – inkludert over 35 dashbord-rapporter og miljørapporter

• Skann og send til e-post, mappe, faks, skrivebords-PC, FTP, ODBC, WebDAV

• OCR med støtte for redigerbare formater som PDF, Microsoft Word og Excel

• Inkludert kontakter som gir direkte skanneintegrasjon med Microsoft® 

SharePoint Online®, SharePoint 365®, Exchange® Online, OneDrive® for Business, 

FileNet®, Documentum®, OpenText™ Content Manager og RightFax™

• Administrer brukerrettigheter som farge- og skannetillatelser med kortautentisering

Enhetsbehandling

Administrasjon og 
rapportering

Scan & capture

• Autentisering på MFP ved nettverkspålogging, PIN eller brukerkort

• Single sign-on for alle oppgaver tilgjengelige for brukeren

• Autentisering med en rekke berøringsfrie kort, inkludert HID/iClass, CASI-Rusco, Mifare 

og NxtWtch (krever tilleggene Scan & Capture eller  sikker utskrift)

• Støtter autentisering med NFC (Near Field Communication) - tilgengelig på utvalgte 

modeller (krever tilleggene Scan & Capture eller sikker utskrift)

Autentisering

• Konfidensielle dokumenter holdes på MFP-en til de frigjøres med kortautentisering

• Utskriftsjobber på vent krypteres til de frigjøres med kortautentisering

• Støtte for mobil- og gjesteutskrift (tillegg)

Sikker utskrift

Mobiltelefonstøtte • Enhetsstøtte for mange vanlige mobilenheter som bruker 

iOS, Android™, Windows® Phone 10 og nyere

• Skriv ut til eksterne nettverk ved hjelp av MIE (Mobile Intranet Extenders)

• Motta meldinger og varsler, og administrer enheter på farten

• Send utskriftsjobber til Ricoh AirPrint-tjenesten på et 

bedriftsnettverk. Jobber godkjennes via IPP/IPPS-protokoll, og 

legitimasjon, hvis aktuelt, utveksles med filserveren

Oversikt over funksjoner
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