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Supercollaboration

Tekniken håller på att helt förändra hur vi samarbetar 
med varandra. Supercollaboration är en plattform 
från Ricoh som gör det möjligt för människor, platser 
och tillgångar att fungera i symbios, oavsett avstånd 
och komplexitet. 



När superhjältar använder datorer och smarta enheter 
fungerar de helt enkelt. Med Supercollaboration-
plattformar från Ricoh blir saker och ting enkla. Allt är 
sömlöst sammankopplat så att du kan få mer gjort.

Du kan hoppa mellan ett stort antal enheter och 
tekniker. Och du har allt på ett ställe, enkelt och säkert. 
Dina nya superkrafter är alltid tillgängliga för dig och 
dina kollegor samtidigt som de är säkra, utom räckhåll 
för superskurkarna.

Med Ricohs videokonferenssystem kan du enkelt 
samarbeta med dina kollegor och partners oavsett var 
de är eller vilken enhet de använder. Vår hybridmetod 
innebär att du kan behålla dina befintliga system och 
därmed undvika både höga utgifter och att behöva 
ändra i ditt nätverk. Betala allt eftersom du växer 
till dig och använder dig av våra molnlösningar 
till att samarbeta med dina gäster och nå dem 
på bara några få klick. 

Kombinera kraftfull maskinvara med olika programvaror, 
smarta verktyg och vår globala support så kan Ricohs 
Supercollaboration-plattform transformera hur du arbetar. 
Köp/hyr/leasa; bestäm själv hur du vill jobba och vad som 
passar ditt behov. Använd standardversionen som den är 
eller anpassa den efter eget behov.

Supercollaboration är en plattform 
från Ricoh där vi samlat olika 
hårdvaror, mjukvaror och tjänster 
som helt och hållet kommer att 
förändra hur du samarbetar med 
kollegor, både på ditt eget kontor 
och över landsgränser.

Med liten eller ingen direktinvestering och med 
kostnadseffektiva och kontrollerbara löpande 
kostnader kan Ricoh utforma, implementera och 
hantera en samarbetsplattform som kan klara av 
de specifika behov som just din organisation har.

Våra Supercollaboration-plattformar erbjuder 
en kombination av kraftfulla enheter, t.ex. 
interaktiva whiteboards, videokonferenssystem och 
projektorer i en öppen och säker miljö. Vi ger en 
enkel och säker åtkomst till plattformen från ett 
stort utbud av tredjepartsenheter via ett dedikerat 
moln. Och vi hjälper dig att utföra övermänskliga 
uppgifter på ett enkelt sätt.

Ricoh levererar Supercollaboration-plattformar som 
en administrerad tjänst med design, installation och 
underhåll från en enda källa. På så sätt kan du snabbt 
anpassa plattformen efter dina aktuella behov och se 
till att dina kommunikations- och samarbetssystem 
alltid är inställda på att leverera värde. 

Leverera som en superhjälte

Vad är  
Supercollaboration?

Boosta din flexibilitet. 
Hoppa från  
teknik till teknik. 
Hoppa från  
enhet till enhet. 
Arbeta öppet.
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När du väl har upptäckt Supercollaboration verkar det 
plötsligt enkelt att få samma känsla av direktkontakt 
som man får i ett möte ansikte mot ansikte, även om 
ni befinner er på helt olika platser.

Nu är det slut med flygandet och taxiletandet eller att 
försöka flyga snabbare än ljusets hastighet. När du 
behöver få kontakt med dina kollegor på andra  
sidan jordklotet är du redan där. På sekunden.  
Utan att lämna kontoret.

Och med kraftfulla funktioner som omedelbara 
mötesanteckningar och smarta hjälpmedel som gör livet 
lättare och mer produktivt, har du en helt ny uppsättning 
superkrafter, även om du jobbar tillsammans med 
personer i samma rum. Idag går över 90 % av all 
information från ett möte förlorad när mötet är slut. 
Med en Supercollaboration-plattform är det enkelt 
att fånga det värde du skapade i mötet.

Minska din klimatpåverkan. Ge din personal bättre 
verktyg så att de kan få mer gjort samtidigt som de får 
en bättre balans mellan arbete och fritid. Integrera dina 
affärer internationellt och uppnå snabbare, bättre och 
mer samordnad beslutsfattning.

Man måste har superkrafter för att kunna driva 
ett internationellt företag. Det är inte alltid så lätt 
att samköra personal, tillgångar och fastigheter så 
att bästa resultat uppnås. En Supercollaboration-
plattform från Ricoh kan hjälpa dig att få perspektiv 
på problemet.

Samordna bokningarna av mötesrummen för att bättre 
kunna nyttja dina lokaler och minska antalet flaskhalsar 
så att allt arbete flyter på bättre. Övervaknings- och 
administrationsfunktioner gör det lättare att se 
hur dina lokaler används i realtid. På så sätt kan du 
hantera dina fastighetsinvesteringar mer effektivt 
och göra besparingar på upp emot 50 %.

Ge din personal möjlighet att bli supereffektiva genom 
att förse dem med smarta verktyg som eliminerar de 
trista momenten i era sammanträden och låt dem 
fokusera på att vara värdefulla istället för att arbeta med 
ändlöst administrationsarbete. Du får tillgång till allt 
detta med minimal direktinvestering och låga löpande 
kostnader. Anpassa sedan det du använder till ditt 
aktuella behov och upplev hur möjligheter utvecklas.

Boosta 
din produktivitet. 
Gör mer.  
Res mindre.  
Jobba smart.

Boosta 
din effektivitet.
Håll det enkelt. 
Förbli fokuserad. 
Jobba globalt.



Supercollaboration:  
ett komplett och 
effektivt förhållningssätt
På Ricoh erbjuder vi ett friktionsfritt och enkelt sätt 
för ditt företag att vara en del av supercollaboration-
revolutionen. Vårt stora utbud av samarbets- och 
kommunikationsutrustning, programvara och 
tjänster är globalt. Med hjälp av detta utbud och 
med stöd för många tredjepartsenheter och tekniker 
skapar och underhåller vi en Supercollaboration-
plattform anpassad efter just dina behov. Vi erbjuder 
ett komplett paket som kan levereras och förses med 
stöd oavsett var i världen du behöver vara. 

Du kan räkna med fullt stöd vid installation av lösningar 
och tjänster inom din verksamhet, inklusive att sköta 
introduktionen för användarna och att underhålla och 
hantera den utrustning och de tjänster som du använder. 
Ricohs Supercollaboration-plattformar är flexibla och 
framtidssäkra med inbyggd support för framtida verktyg 
för artificiell intelligens och kognitiva datorlösningar.

Med den här metoden får du tillgång till den bästa 
och mest öppna Supercollaboration-plattformen på ett 
sätt som är enkelt att implementera och hantera även 
internationellt. Med alternativ som inte kräver någon 
kapitalinvestering och med en komplett och snabb 
behovsanpassning är din plattform kostnadseffektiv, 
översiktlig och redo för vad som helst.
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Så här använder  
AkzoNobel vår 
Supercollaboration-plattform 
för att göra innovationer  
hållbara

Utmaning
•	 Möjliggöra flexibla samarbeten 

och möten på distans

•	 Förbättra hanteringen av 

arbetsstationer

•	 Sänka kostnader, energiförbrukning 

och CO2-emissioner

•	 Öka jobbtillfredsställelsen

Lösningar
•	 Digitala kommunikations- 

och konferenslösningar

•	 Smartphoneappar för bokning 

och administration av mötesrum

•	 Skärmar för lokal information och 

med audiovisuella program

•	 Lösningar för videoväggar, 

pekskärmar och displayer,  

laser-/LED-projektorer

•	 Projekthantering

Resultat
•	 Utrymmes-, kostnads- och 

energibesparing med 30 %

•	 Effektiva arbets- och 

fjärrkonferenser

•	 Komplett överblick över hur 

kontoret nyttjas

•	 Sänkta resekostnader, restid 

och CO2-emissioner

•	 Avsevärda bidrag till att 

uppfylla hållbarhetsmålen

•	 Högre jobbtillfredsställelse

Intel
ligenta arbetsplatstjänster
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Konsulttjänster
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inistrerade tjänster och support

   Förenar dina kommunikationer och samarbeten

    Transformerar din digitala arbetsplats

   Tillhandahåller och underhåller AV-utrustning

   Utformar och installerar varumärkesenliga interiörer

   Optimerar din IT-infrastruktur
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