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Teknologi som
vokser i takt
med deg

Oppdag Ricohs dynamiske
arbeidsplassintelligens. Vårt nye
utvalg av intelligente enheter er
det smarte valget for en
fremtidsrettet bedrift.

Glem tiden da man kjøpte en ny enhet hver gang man ville ha

tilgang til oppdatert teknologi. Med Ricohs nye intelligente

enheter vil du få tilgang til den nyeste teknologien gjennom

oppdateringer direkte på enheten når du trenger dem, slik at

funksjonaliteten utvides i takt med bedriften. Last ned de nyeste

funksjonene, oppgraderingene og programmene når du trenger

dem. Slik holder du enheten oppdatert og klar til å møte dine

behov nå og i fremtiden. Våre nye intelligente enheter leverer

ikke bare den nyeste teknologien og fremragende utskrifter, de er

også utformet for bærekraftig og sikker drift.
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Skalerbar intelligens

Etter hvert som bedriften din vokser,
trenger du også riktig teknologi som
støtter veksten. Derfor har vi endret
måten vi leverer digital teknologi

Smart skalerbarhet

Få tilgang til den nyeste teknologien når den blir tilgjengelig,

slik at enhetens funksjonalitet utvides i takt med bedriften

din.¹

og utskriftsteknologi på slik at du får
tilgang til det du trenger, når du trenger
det.

Tilpass til dine behov

Velg fra vårt utvalg av apper og programvareløsninger for å

skreddersy enheten med arbeidsflytløsninger som oppfyller

dine bedriftsbehov.
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Ricohs intelligente enheter: Skalerbare.
Sikre. Bærekraftige. Brukervennlige.

Med våre nye intelligente enheter kan du dra nytte av den fremragende kvaliteten,
påliteligheten og sikkerheten du kan forvente fra Ricoh. Samtidig får du tilgang til den
nyeste teknologien etter dine behov.

Teknologi som vokser i takt med bedriften din
Du kan enkelt legge til nye programvareløsninger, apper og

nettskytjenester når du trenger dem for å optimalisere

dokumentprosessene og hjelpe medarbeiderne dine til å

jobbe raskere, smartere og sikrere. Ricohs teknologi er alltid

oppdatert, og nye funksjoner, programmer og

oppgraderinger kan lastes ned og installeres direkte på

enheten din etter behov. Du trenger ikke kontakte en

servicetekniker eller vente til kontrakten utløper. Enkel.

Skalerbar. Brukertilpasset.

Du kan koble din intelligente Ricoh-enhet
til eksterne nettskytjenester og
tredjepartsprogrammer ved hjelp av
Ricohs arbeidsflytprogrammer. Konverter
papirbasert informasjon til digital ved å
skanne direkte til tjenester som
DropBox™ og Sharepoint™, eller skann
direkte til mapper i bedriftsnettverket ditt.
Få rask tilgang til en rekke «skann-til»-
funksjoner etter hvert som nye tjenester
blir tilgjengelige.
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Forvent fremragende kvalitet, tilgang og

produktivitet både digitalt og på trykk

Ricohs avanserte utskriftsteknologi gir skarp tekst og

naturlige farger metning, slik at du får den beste

utskriftskvaliteten hver gang.

Din intelligente Ricoh-enhet leverer mye mer enn gode

utskriftsresultater. Den utgjør selve koblingspunktet for

dokumentbehandling i bedriften. Digitaliser

dokumentprosessene dine for å få rask, men likevel sikker

tilgang til informasjon etter behov. Med Ricoh Smart Device

Connector og andre mobilapper kan du enkelt koble til

mobile enheter for effektiv utskrift, skanning og tilgang til

dokumenter.

Vårt allsidige utvalg av
tilleggsutstyr for etterbehandling
og papirmagasiner gir deg
mulighet til å lage profesjonelle
trykksaker, samtidig som du
sparer tid, effektiviserer
arbeidsflyten og reduserer
utgiftene til eksterne
utskriftstjenester. Enten det er
en kompakt intern
etterbehandler, hulleenhet,
innbinding uten stift eller
ryggstifting har Ricoh en
etterbehandlingsløsning som
egner seg for bedriften din. I
tillegg kan du håndtere store
utskriftsjobber og minimere
brukeravbrudd ved hjelp av
utvidet papirkapasitet med en
rekke alternativer for
papirhåndtering.
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Svært enkel å bruke. Smart støtte når du

trenger det.

Utforsk hele omfanget av enhetens funksjonalitet med det

brukervennlige smartbetjeningspanelet. Panelets

berøringsgrensesnitt etterligner skjermen på en smartenhet,

så det føles umiddelbart kjent og intuitivt. Brukeropplevelsen

på smartbetjeningspanelet er den samme som på flere andre

Ricoh-enheter, så når du har lært deg å bruke en enhet, kan

du bruke dem alle. Tilpass panelet med bedriftens logo og gi

brukerne øyeblikkelig tilgang til de mest brukte funksjonene.

Når du trenger hjelp med å betjene en av våre intelligente

enheter, gir Ricohs nye smartstøtte-funksjon deg hjelp når du

trenger det. Gjennom vår RemoteConnect Support-løsning

kan våre eksperter få fjerntilgang til Ricoh-enhetene i

bedriften din for å løse og minimere driftsstans. En

brukerstøtterådgiver kan til og med fjernstyre

smartbetjeningspanelet og veilede brukeren i sanntid om

hvordan man bruker enheten.

IT-ansvarlige i store bedrifter kan
bruke det intuitive Remote Panel
Operation-verktøyet til å få
tilgang til den interne
enhetsflåten og løse problemer
raskt og enkelt over
bedriftsnettverket. Nettbasert
hjelp og veiledningsvideoer som
er tilgjengelige via panelet, gjør
at du raskt og enkelt kan utføre
enkle oppgaver som å bytte
toner.
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Stol på fremragende innebygd sikkerhet

Ricohs intelligente enheter representerer vår forpliktelse til å

beskytte bedrifter mot sikkerhetsrisiko. Sikkerhet ligger i vårt

DNA i alle våre løsninger for digitale arbeidsplasser. Det har

det alltid gjort, og det vil det alltid gjøre. Først og fremst

sørger Ricoh for sikker tilgang til data uten at

sikkerhetsfunksjoner og -produkter står i veien for

innovasjon, funksjonalitet eller produktivitet. Dermed kan du

fortsette å jobbe vel vitende om at dataene dine er trygge.

Ricoh hjelper deg med å beskytte forretningsdataene dine

gjennom hele livssyklusen, fra løsninger som

brukerautentisering som forhindrer sensitive dokumenter fra

å bli vist, kopiert eller sendt av uautoriserte brukere, til

dataslettingstjenester for enheter som skal avhendes. Ricohs

DataOverwriteSecurity System (DOSS) er designet for å

overskrive områdene på harddisken som brukes til

bildebehandling etter hver utskrifts-, kopierings-, skanne- og

faksjobb. Du kan også beskytte sensitive dokumenter med

Streamline NXs sikre utskriftsfunksjon som sørger for at kun

dokumenteier har tilgang til å skrive ut dokumentene.

Ricoh tilbyr et stort utvalg
enheter som er sertifisert i
samsvar med
sikkerhetsstandarden IEEE
2600, og vår produktserie
forbedres stadig for å møte
kundenes skiftende behov. IEEE
2600 definerer minimumskrav til
sikkerhetsfunksjoner på enheter
som krever et høyt nivå av
dokumentsikkerhet, og felles
grunnleggende
sikkerhetsforventninger til både
skrivere og
multifunksjonsenheter.
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Minimer bedriftens karbonfotavtrykk

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

intelligente enheter er blant dem med lavest energiforbruk i

bransjen, både når det gjelder typisk strømforbruk (TEC) og

faktisk strømforbruk. Auto av-funksjonen reduserer

strømforbruket, løpende kostnader og karbonfotavtrykket når

enheten ikke er aktiv, men enheten starter raskt opp 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.

Ricohs intensjon er å fortsette å
oppfylle de globale standardene
for energi- og ressurseffektivitet.²
Våre markedsledende løsninger
for et bærekraftig samfunn
fokuserer på inkludering,
sluttbrukernes velvære samt nye
og mer miljøvennlige måter å
jobbe på.
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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.

9



Sammenligning av enheter
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Sammenligning av enheter

SLUTTMERKNADER
(1) Kostnader kan påløpe.
(2) Som definert av miljømerket Blue Angel i Europa og EPeat, og Energy Star i Nord-Amerika.
(3) Komplett funksjonalitet vil kanskje ikke være tilgjengelig på alle modeller ved lansering. Rådfør deg med din lokale Ricoh-representant for mer informasjon.
(4) Infografikk på side 4: Ricoh Europe-studie utført av Coleman Parkes i august 2018. Datasett: 3 300 ledere i små og mellomstore bedrifter fra over 20 europeiske land.
(5) Infografikk på side 7: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Datasett: 240 organisasjoner med over 500 ansatte fra forskjellige bransjer i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA.
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