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Teknik som ni
kan växa med

Upptäck vårt nya utbud av
intelligenta enheter. Ricohs
Dynamic Workplace Intelligence
är det smarta valet för förutseende
företag.

Nu behöver ni inte köpa en ny enhet varje gång som teknologin

utvecklas. Med Ricohs nya intelligenta enheter kan ni få tillgång

till den senaste tekniken genom uppdateringar som görs direkt på

enheten när ni behöver dem – så att dess kapacitet kan växa i

takt med er verksamhet. Ladda ner de senaste funktionerna,

uppgraderingarna och programmen när ni behöver dem för att

hålla enheten redo att möta ert företags behov – både nu och i

framtiden. Våra nya intelligenta enheter levererar inte bara den

senaste tekniken och enastående snabb utskriftsproduktion, utan

är dessutom konstruerade för att fungera hållbart och säkert.
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Skalbar intelligens

I takt med att ert företag växer, ökar
även behoven av rätt teknik som
stödjer expansionen. Därför har Ricoh
ändrat hur vi gör vår digitala teknik

Smart skalbarhet

Få tillgång till den allra senaste tekniken när den blir

tillgänglig, så att funktionerna i era enheter håller jämna steg

med ert företag.¹

och utskriftsteknik tillgänglig för er – så
att ni kan dra fördel av det ni behöver
så snart ni behöver det.

Anpassa efter era behov

Välj från vårt utbud av applikationer och

programvarulösningar för att skräddarsy enheten, så den kan

leverera de arbetsflödeslösningar som uppfyller era

företagsbehov.
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Ricohs intelligenta enheter: Skalbara.
Säkra. Hållbara. Enkla.

Med våra nya intelligenta enheter kan ni dra nytta av den enastående kvalitet,
tillförlitlighet och säkerhet som ni kan förvänta er från Ricoh – plus tillgång till den
senaste tekniken på begäran.

Skaffa teknik som växer i takt med ert företag
Lägg helt enkelt till programvarulösningar, applikationer och

molntjänster när ni behöver dem, för att optimera era

arbetsflöden för dokumenthantering och för att hjälpa era

medarbetare att jobba snabbare, smartare och säkrare. Nya

funktioner, applikationer och uppgraderingar kan laddas ner

på begäran med Ricohs Always Current Technology - direkt

till enheten. Ni behöver inte ringa en tekniker eller vänta på

att ett avtal ska löpa ut. Enkelt. Skalbart. Anpassningsbart.

Ni kan ansluta er intelligenta Ricoh-enhet
till externa molntjänster och
tredjepartsapplikationer med Ricohs
arbetsflödesprogram. Digitalisera
pappersbaserad information genom att
skanna direkt till tjänster som DropBox™
och Sharepoint™, eller skanna direkt till
mappar i företagets nätverk. Få snabb
tillgång till en uppsjö "skanna till"-
funktioner, i takt med att nya tjänster blir
tillgängliga.
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Förvänta er enastående kvalitet, tillgång och

produktivitet, både digitalt och i tryck

Ricohs avancerade utskriftsteknik levererar skarp text och

klara färger utan mättnad, så att ni alltid får bästa möjliga

utskriftskvalitet.

Den intelligenta Ricoh-enheten är så mycket mer än en

utmärkt skrivare – den utgör själva navet i företagets

dokumenthanteringsflöde. Digitalisera era

dokumenthanteringsprocesser för att möjliggöra en snabb

och säker åtkomst till information, när ni behöver den. Anslut

mobila enheter med Ricoh Smart Device Connector och

andra mobila applikationer för att smidigt kunna skriva ut,

skanna och få tillgång till dokument.

Vårt utbud av mångsidiga
alternativ för efterbehandling och
papperskassetter gör att ni kan
ge ert tryckta material en
professionell touch, samtidigt
som ni sparar tid, effektiviserar
arbetsflödet och minskar
kostnader för outsourcing.
Oavsett om det är en kompakt
intern efterbehandlare,
hålslagsenhet, klammerfri
häftenhet eller sadelhäftenhet,
har Ricoh rätt
efterbehandlingslösning för ert
företag. Dessutom kan ni
hantera större jobb och
minimera användaråtgärder
genom att expandera
papperskapaciteten med ett
antal olika val för
pappershantering.
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Enkel att använda. Smart support när ni

behöver det.

Lås upp enhetens alla funktioner med den smarta

användarpanelen, Smart Operation Panel (SOP). Panelens

pekgränssnitt liknar gränssnittet i andra smarta enheter, så

att det omedelbart känns bekant och intuitivt.

Användarupplevelsen med Smart Operation Panel är likadan

på alla Ricoh-enheter, så när ni har lärt er att använda en

enhet kan ni använda dem alla. Anpassa panelen med er

företagslogotyp och personifiera panelen för respektive

användare – få direkt åtkomst till ofta använda funktioner.

När ni behöver hjälp att använda en av våra intelligenta

enheter kan Ricohs senaste smarta supportfunktioner ge

snabb support. Via vår fjärrsupportlösning RemoteConnect

Support, kan våra specialister nå era Ricoh-enheter på

distans och utföra korrigeringar och minimera driftstopp. En

supportspecialist kan även fjärrstyra den smarta

användarpanelen och guida användaren i realtid om hur

enheten används.

IT-chefer på stora företag kan
använda det intuitiva Remote
Panel Operation-verktyget för att
komma åt alla interna enheter
och därmed lösa problem snabbt
och enkelt över företagets
nätverk. Med webbhjälp och
instruktionsvideor som finns
tillgängliga via panelen kan ni
själva utföra enkla uppgifter som
att byta toner snabbt och enkelt.
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Inbyggd säkerhet ni kan lita på

Ricohs intelligenta enheter förkroppsligar vårt djupa

engagemang för att skydda företag mot säkerhetsrisker.

Säkerhet finns i hela vår digitala arbetsplatsportföljs DNA. Så

har det alltid varit, och så kommer det alltid att förbli. Framför

allt möjliggör Ricoh en säker åtkomst till data, samtidigt som

vi garanterar att säkerhetsfunktioner och produkter inte står i

vägen för affärsinnovation, funktionalitet eller produktivitet –

så att ni kan fortsätta med ert arbete, förvissad om att era

uppgifter är i säkert förvar.

Ricoh hjälper till att skydda era företagsuppgifter under hela

livscykeln – från lösningar som användarautentisering, som

förhindrar känsliga dokument från att visas, kopieras eller

skickas vidare av obehöriga användare, till tjänster för att

rensa hårddisken i enheten när den närmar sig slutat av sin

livscykel. Ricohs Data Overwrite Security System (DOSS) är

utformat att skriva över de områden på hårddisken som

används för bildhantering efter varje utfört utskrifts-,

kopierings-, skannings- eller faxjobb. Ni kan också skydda

känsliga dokument med funktionen för säker utgivning,

Streamline NX, som begränsar åtkomst till utskrifterna och

gör att endast dokumentägarna kan nå dem.

Ricoh erbjuder ett brett utbud av
enheter som är certifierade i
enlighet med IEEE 2600 – och
vår produktlinje förbättras
ständigt för att uppfylla våra
kunders föränderliga krav.
Säkerhetsstandarden IEEE 2600
definierar minimikraven för
säkerhetsfunktioner som
används av enheter som kräver
en hög nivå av
dokumentsäkerhet, vilket skapar
en gemensam utgångspunkt för
säkerhetsförväntningar vad
gäller både skrivare och
multifunktionsskrivare.
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Minimera er miljöpåverkan

Att inleda ett samarbete med Ricoh innebär ett aktivt val för

miljön, tack vare vårt djupa och varaktiga åtagande att

minimera den miljöpåverkan som våra enheter och

arbetsflöden har. Ricohs intelligenta enheter har en av de

lägsta energiförbrukningsnivåerna i branschen, både vad

gäller typisk energiförbrukning (TEC) och faktisk

strömförbrukning. Timerinställning för automatisk

avstängning som standard innebär en lägre

energiförbrukning, lägre driftskostnader och en minskad

miljöpåverkan under den tid då enheten inte är aktiv –

samtidigt som en snabb uppvakningstid ser till att det inte

påverkar er produktivitet.

Resurssmarta erbjudanden låter ert företag optimera

avfallshanteringen och återanvända värdefulla resurser, för

att minska kostnader och skadlig miljöpåverkan.

Det är Ricohs intention att
fortsätta att uppfylla de globala
standarderna för energi- och
resurseffektivitet.² Våra ledande
erbjudanden inom social
hållbarhet hanterar deltagande,
slutanvändarens välbefinnande
och arbetsplatsomvandling för
att främja nya och mer
miljömässigt sunda arbetssätt.
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Varför samarbeta med Ricoh

Ricoh gör digitala arbetsplatser möjliga med innovativ teknologi och tjänster som
underlättar ett smartare arbetssätt.

Marknadsledande

I mer än 80 år har Ricoh legat i framkant inom innovation och

är en ledande leverantör av dokumenthanteringslösningar,

IT-tjänster, kommersiell och industriell produktion,

digitalkameror och industriella system.

Säkerhet och certifiering

Ricoh är certifierad enligt ISO 27001 och har åtagit sig att

fortsätta följa detta system för hantering av

informationssäkerhet (Information Security Management

System − ISMS). Denna certifiering är den internationella

standard som beskriver bästa praxis för ett ISMS.

Kundnöjdhet

Kundnöjdhet är vår främsta prioritet. Det är därför vi erbjuder

våra kunder en stor mängd expertkonsulter, servicetekniker

och supportpersonal – som levererar enastående service

och support vid behov.
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Jämförelse av enheter
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Jämförelse av enheter

FOTNOT
(1) Kostnader kan förekomma.
(2) Som definieras av Blå Ängeln i Europa och av EPeat och Energy Star i Nordamerika.
(3) Alla funktioner är eventuellt inte tillgängliga för vissa modeller vid tiden för lansering. Prata med din lokala Ricohrepresentant för mer information.
(4) Infografik sida 4: Studie för Ricoh Europe utförd av Coleman Parkes, augusti 2018. Datauppsättning: 3 300 chefer för små- och medelstora företag från mer än 20 europeiska länder.
(5) Infografik sida 7: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Datauppsättning: 240 organisationer med fler än 500 anställda från Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA inom olika
branscher.
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produkten kan skilja sig från den som visas i denna broschyr. Bilderna i den här broschyren är inte verkliga fotografier och kan skilja sig något avseende detaljer. Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Alla rättigheter förbehålles. Den här broschyren, dess innehåll och/eller layout får inte modifieras och/eller anpassas, kopieras delvis eller i sin helhet och/eller införlivas i andra
dokument utan ett i förväg skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.


