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Vårt utbud av interaktiva whiteboards

Introduktion
Med Ricohs interaktiva whiteboards kan
arbetsgruppen förändra och förnya sitt
samarbete. Lika enkelt att delta och bidra vid
möten och brainstormingsessioner, oavsett om
de är på kontoret, på resande fot eller i hemmet.
Det finns en interaktiv whiteboard från Ricoh för varje mötesplats.
De är anpassade för att uppfylla kraven på små, medelstora och stora
mötesrum. Vi kan erbjuda rumsanpassade lösningar med allt från vår
mångsidigt användbara 32-tumsvariant, perfekt i mindre utrymmen som
ett interaktivt bord eller en digital pekskylt, till vår extra stora modell
på 86 tum som är utformad för stora mötesrum och konferenser.
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Vårt utbud
Ricoh D3210

Ricoh D5520

Ricoh D6510

Ricoh D7500

Ricoh D8600

Skärm

31,5 tum Full HD

55 tum Full HD

65 tum Full HD

75 tum Ultra HD 4K

85,6 tum Ultra HD 4K

Controller

Alternativ: Standard/Smart

Alternativ: Standard/Smart

Alternativ: Standard/Smart

Alternativ: Standard/Smart

Alternativ: Standard/Smart

Multitouch-punkter

Panelkapacitet: 10
IWB-program: 4

Panelkapacitet: 10
IWB-program: 4

Panelkapacitet: 10
IWB-program: 4

Panelkapacitet: 10
IWB-program: 4

Panelkapacitet: 10
IWB-program: 4

Mikrofon/högtalare

Inbyggt – endast högtalare

Inbyggt

Inbyggt

Inbyggt

Inbyggt – endast högtalare

Bluetooth Audio

Ja (i controllern)

Ja (i controllern)

Ja (i controllern)

Ja (i controllern)

Ja (i controllern)

Nätverk

GigE & Wifi

GigE & Wifi

GigE & Wifi

GigE & Wifi

GigE & Wifi

Skärm med antireflex

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Touchteknik

Kapacitiv (PCAP)

ShadowSense™

ShadowSense™

ShadowSense™

ShadowSense™
(2:a generationen)

Användning

Skriv med fingret eller en
touch penna (medföljer).
Radera med handrörelse.

Skriv med fingret eller en
touch penna. Radera med
handrörelse eller sudd.

Skriv med fingret eller en
touch penna. Radera med
handrörelse eller sudd.

Skriv med fingret eller en
touch penna. Radera med
handrörelse eller sudd.

Skriv med fingret eller en
touchpenna (medföljer). Radera
med handrörelse eller sudd.

Interaktiva möten

Förberedd (tredjepartskamera
behövs). Kan behöva ytterligare
installation av programvara och
licens.

Förberedd (tillvalskamera).
Kan behöva ytterligare
installation av programvara
och licens.

Förberedd (tillvalskamera).
Kan behöva ytterligare
installation av programvara
och licens.

Förberedd (tillvalskamera).
Kan behöva ytterligare
installation av programvara
och licens.

Redo (kamera från tredje part
som tillval). Kan behöva
ytterligare installation av
programvara och licens.

Användningsområde

Portabel/trånga utrymmen

Mindre mötesrum/öppna ytor

Medelstora/stora mötesrum

Stora mötesrum/styrelserum

Styrelserum/hörsalar

Produktfunktioner
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Förändra ditt sätt att
arbeta med Ricohs
interaktiva whiteboards
Jobba effektivt, ha mer produktiva möten
och leverera engagerande presentationer
med Ricohs interaktiva whiteboards.

Upptäck en samlad plats för

Koppla enkelt upp dig mot avlägsna

samarbete

platser

Valet är enkelt. Ricohs integrerade allt-i-ett-lösning

Ricohs interaktiva whiteboards gör att personer

med sin högupplösta skärm, kamera, inbyggda

som arbetar på olika platser kan kommunicera och

högtalare och mikrofon är lättare att installera

samarbeta som om de sitter i samma mötesrum.

och använda än ett multikomponentsystem.
•
•

Lösningar för små, medelstora och stora mötesrum

•

HD-skärm bland valen av skärmstorlekar

•

Kamera som tillval samt inbyggda högtalare och mikrofon möjliggör virtuella möten

•

Enkel och enhetlig utformning gör användningen enkel för medarbetarna

•

Stöd för UCS, UCS Advanced, Crestron och Skype for Business

Påskynda beslutsprocesserna och förbättra
verksamhetens agilitet

•

Samarbeta med kollegor, partner och kunder som befinner sig på olika platser och
i olika länder

•

Dela och kommentera innehåll samtidigt över flera skärmar

•

Anslut upp till 20 av Ricohs interaktiva whiteboards via intranätet

•

Reducera resekostnaderna, förbättra medarbetarnas produktivitet och skär ner
på koldioxidutsläppen
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Använd exakt fingertoppskontroll

Skydda dina data

Ricohs multitouch-skärm gör att ritningar, teckningar,

För att skydda kommersiell integritet har Ricohs

platskartor och andra dokument kan kommenteras

interaktiva whiteboards stöd för Streamline NX®,

och delas som sökbara dokument.

vilket gör att dokument kan skrivas ut eller skickas
via e-post på ett säkert sätt.

•

Stöd för multitouch-kontroll med fingertopp och pekpennor

•

Rita och kommentera med 20 olika färger och 4 tjocklekar

•

Pekskärm som gör att användaren kan fokusera på sin presentation

•

Handskrivna kommentarer kan sparas som sökbart OCR-innehåll

•

Spara, skriv ut och e-posta dokument direkt från din IWB

•

Skydda konfidentiell information och din kommersiella integritet

•

Samma säkra kortbaserade autentiseringssystem som Ricohs skrivare

•

Dokument kan endast skrivas ut eller skickas via e-post av dokumentskaparen

•

Skärminnehållet raderas automatiskt när sessionen avslutas

Installera och kör
Medarbetare kommer engageras med vår enkla teknik. Ricohs interaktiva whiteboards är enkla att
installera och använda: bara anslut en dator, surfplatta eller smarttelefon och börja arbeta.
•

Du behöver inte installera programvara eller kalibrera skärmen

•

HD-skärmen gör upplevelsen extra fängslande och livfull

•

Bara anslut en dator, surfplatta eller smarttelefon och börja arbeta

•

Trådlös anslutning innebär att Ricohs IWB:er kan flyttas från ett rum till ett
annat

•

USB- och videoingångar gör det enkelt att dela externt innehåll

•

Dela dokument, håll presentationer och surfa på nätet
s.5

Vårt utbud av interaktiva whiteboards

Ricoh IWB D3210
Maximera potentialen i små utrymmen med högteknologisk
flernivåteknik
Ricoh interaktiva whiteboard D3210 är idealisk för mindre mötesplatser. Designad för att underlätta
kommunikation, stimulera tankeverksamhet och öka produktiviteten är D3210 kraftfullt mångsidig och kan
användas dynamiskt, vilket gör den till en idealisk lösning för ”trångbodda” aktörer som fastighetsmäklare,
bilförsäljare, arkitekter och designers för att nämna några.

•

Perfekt för användning i små lokaler av många slag

•

Lättanvänd med ett intuitivt användargränssnitt – bara att
plugga in, starta och ansluta

•

Unik skärmrotering av whiteboard för användning på bord
(endast med Ricoh Standard-controller)

•

anpassade funktioner

PRODUKTFUNKTIONER
FLEXIBLA
MONTERINGSALTERNATIV

STÖDER RICOH
STANDARD/
SMART-CONTROLLER

FJÄRRDELNING
I REALTID

HANDSKRIFTSIGENKÄNNING
OCR

SMART
ENHETSANSLUTNING

Kompatibel med Ricoh Standard- och Smart-controller för

INTERAKTIV
PROGRAMVARA &
APPLIKATIONER

•

Unikt flexibla monteringsalternativ – vertikalt eller platt,
plus 180° pekskärmrotation

•

Stilren design i svart och vitt (finns i 2 färger)

Vissa funktioner stöds endast av Ricoh Standard-controller
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Ricoh IWB D5520
Dela dina idéer var som helst, när som helst och arbeta bättre
tillsammans
Få hela ditt team att arbeta produktivt tillsammans i möten och brainstormingsessioner.
Ricoh IWB D5520 erbjuder enastående skärpa med pekskärm i full HD. Den har många olika
anslutningsalternativ för att kunna anslutas till olika typer av enheter. Bluetooth Audio är en
standardfunktion och enheten har flera USB-portar, t.ex. för anslutning av ett tangentbord.
Du kan även söka på Internet direkt från skärmen.

•

En samlad plats för samarbete med möjlighet att kommentera
i dokument och söka på Internet

•

Inbyggda högtalare/mikrofon och Ricoh-kamera (tillval) för
enkla virtuella möten

•

Integrerar med Ricohs tjänster för interaktiva möten: UCS/
UCS Advanced och Skype™ for Business

•

lämpat för din organisation

PRODUKTFUNKTIONER
FLEXIBEL
OCH ANPASSNINGSBAR

INTERAKTIVA
MÖTEN

FJÄRRDELNING
I REALTID

HANDSKRIFTSIGENKÄNNING
OCR

SMART
ENHETSANSLUTNING

Välj det alternativ, Smart- eller Standard-controller, som är bäst

INTERAKTIV
PROGRAMVARA &
APPLIKATIONER

•

Med Ricoh Streamline NX (SLNX) får du säker kortbaserad
åtkomst till dina enheter och kan e-posta och skriva ut allt
som produceras på whiteboarden

Vissa funktioner stöds endast av Ricoh Standard-controller
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Ricoh IWB D6510
Uppdatera ditt arbetssätt, förändra ditt lagarbete
Ricoh IWB D6510 är den allt-i-ett-lösning för samarbeten som din organisation
behöver. Den möjliggör bättre kommunikation och enhetligt lagarbete under möten
och presentationer. D6510 har en högupplöst skärm som ger dig allt det utrymme du
behöver för att dela idéer. Multitouch-skärmen använder sig av ShadowSense™-teknik
som gör att du på ett exakt sätt kan kommentera i dokument och klart och tydligt
förmedla dina idéer.

•

Inbyggda högtalare/mikrofon och Ricoh-kamera (tillval) för
enkla virtuella möten

•

Integrerar med Ricohs tjänster för interaktiva möten: UCS/UCS
Advanced och Skype™ for Business

•

Välj det alternativ, Smart- eller Standard-controller, som är bäst
lämpat för din organisation

•

PRODUKTFUNKTIONER
MÅNGSIDIG,
PASSAR
OLIKA
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

INTERAKTIVA
MÖTEN

FJÄRRDELNING
I REALTID

HANDSKRIFTSIGENKÄNNING
OCR

SMART
ENHETSANSLUTNING

Med Ricoh Streamline NX (SLNX) får du säker kortbaserad
åtkomst till dina enheter och kan e-posta och skriva ut allt som

INTERAKTIV
PROGRAMVARA &
APPLIKATIONER

produceras på whiteboarden

Vissa funktioner stöds endast av Ricoh Standard-controller
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Ricoh IWB D7500
Ta ditt lagarbete till nästa nivå med sömlösa samarbeten.
Ricoh IWB D7500 möjliggör för team att arbeta var som helst, när som helst. Dela dokument i realtid
och ge alla gruppmedlemmar de verktyg de behöver för att bidra under mötet. Med sina inbyggda
högtalare och mikrofon och Ricoh-kamera (tillval) är D7500 redo för interaktiva möten och integreras
enkelt med Ricohs UCS-tjänster och Skype™ for Business.
•

Inbyggda högtalare/mikrofon och Ricoh-kamera (tillval) gör virtuella möten till en barnlek

•

Integrerar med Ricohs tjänster för interaktiva möten: UCS/UCS Advanced och Skype™ for Business

•

Välj det alternativ, Smart- eller Standard-controller, som är bäst lämpat för din organisation

•

Med Ricoh Streamline NX (SLNX) får du säker kortbaserad åtkomst till dina enheter och kan
e-posta och skriva ut allt som produceras på whiteboarden

PRODUKTFUNKTIONER
4K HDSKÄRM

INTERAKTIVA
MÖTEN

FJÄRRDELNING
I REALTID

HANDSKRIFTSIGENKÄNNING
OCR

SMART
ENHETSANSLUTNING

INTERAKTIV
PROGRAMVARA &
APPLIKATIONER

Vissa funktioner stöds endast av Ricoh Standard-controller
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Ricoh IWB D8600
Högre upplösning. Större skärm. Bättre interaktivitet.
Ricoh IWB D8600 har den överlägsna tydlighet som stärker uppmärksamhet och underlättar förståelse.
Snyggt designad, lättanvänd och fullpackad med prestandafunktioner är den här dynamiska skärmen det
enda som behövs i större sammanhang. Med 2:a generationens ShadowSense och touchpenna skriver du
både mer detaljerat och smidigare. Med en anslutningsbox (tillval) kan D8600 utrustas med kortläsare och
fler USB-portar på panelens framsida. Snyggare design med dolda kablar och ett Capture Board som kan
bäddas in i skärmen.

•

Prestandaspec, 4K-skärm med ShadowSense-teknik för en
exakt bildåtergivning samt multipekfunktion

•

Den stora 86-tumsskärmen är idealisk för styrelserum,
konferensrum, hörsalar, seminarier och utställningsmontrar

PRODUKTFUNKTIONER
4K HDSKÄRM

INTERAKTIVA
MÖTEN

FJÄRRDELNING
I REALTID

HANDSKRIFTSIGENKÄNNING
OCR

SMART
ENHETSANSLUTNING

INTERAKTIV
PROGRAMVARA &
APPLIKATIONER

•

Användarvänligt, lättanvänt gränssnitt

•

Utmärkta skrivegenskaper med fingret eller touchpenna

•

En samlad plats för samarbete med möjlighet att kommentera
i dokument och samarbeta med fjärrfunktioner i realtid

Vissa funktioner stöds endast av Ricoh Standard-controller
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Ricoh IWB-controller
Till alla modeller D3210, D5520, D6510, D7500 och D8600, kan du välja controller av
olika typ för att säkerställa att whiteboarden från Ricoh har stöd för alla dina krav:
Ricoh Smart-controller

Produktfunktioner

Ricohs interaktiva whiteboards, utrustade med Smart-

•

Förinstallerad Microsoft Windows®10

controller med stöd för Microsoft Windows®10, kan köra

•

Inkluderad licens för Microsoft Windows®10

•

Stöd för alla Windows®-program

•

Lätt att hantera via ett startprogram

•

Fullt anpassningsbar för affärsprogramvaror och företagsmiljöer

•

Tillåter konfiguration för att uppfylla särskilda säkerhetskrav

flera olika program, vilket gör att användarna enkelt kan
hålla effektiva möten och genomgångar.

Ricoh Standard-controller

Produktfunktioner

Ricoh Standard-controller är förkonfigurerad för dig och

•

Slå på skärmen och börja använda den direkt

erbjuder ett enkelt användargränssnitt och verktyg så att

•

Ingen kalibrering av skärmen eller konfiguration av programvara krävs

•

Sparar handskrivna kommentarer som sökbart OCR-innehåll

•

Nätverksåtkomst säkerställs med PIN-kod

•

Multitouch-kontroll med fingertoppen och touchpenna

•

Innehåll på skärmen raderas automatiskt när sessionen avslutas

du kan dela, redigera och spara samarbetsprojekt. Klar
att använda: ett tryck på skärmen så är du redo att börja
samarbeta.

Observera:
Funktioner och tjänster som beskrivs i detta dokument (som OCR, e-postfunktionalitet, SLNX och övriga) kan variera beroende på vilken typ av controller
som är installerad. Vissa av de program som beskrivs, såsom UCS Advanced och Skype for Business kan kräva installation av ytterligare programvara.
Elektronisk penna stöds enbart av Standard-controllern. Capture Board stöds och kompletteras endast med Standard-controllern.
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Ricoh Sverige
Röntgenvägen 2
P.O. Box 1536
171 29 Solna

Kontakta oss för att få mer information om våra produkter:
www.ricoh.se

Fakta och sifferuppgifter i broschyren är företagsspecifika. Enskilda resultat är beroende av produktionsmiljö. Alla företags-, märkes-, produkt- och tjänstnamn är registrerade varumärken som tillhör sina
respektive ägare. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Med ensamrätt. Denna broschyr, dess innehåll och/eller layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras helt eller delvis och/eller införlivas i andra
produkter utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC. Produkterna lanseras under 2019.
www.ricoh.se
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