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Informationen är kärnan av er verksamhet − er kunskap, data
och idéer. Verksamhetens tillväxt och dagliga funktioner är
beroende av att denna information delas, används och skyddas.
För att få ut det mesta av era dokument behöver ni en enhet som
möjliggör en effektiv, enkel och säker dokumenthantering. En
enhet som uppfyller verksamhetens behov, i allt från
utskriftskvalitet till sömlös digitalisering och uppkoppling. I detta
kan ni lita på Ricoh. Med Ricoh Essential Devices kan du skriva
ut, skanna, dela, digitalisera och lagra dina dokument med ett
knapptryck − och allt görs med yttersta pålitlighet, hållbarhet och
produktivitet.
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Smarta företag litar på Ricoh
Bli en av alla miljoner verksamheter över hela världen som drar nytta av kvaliteten,
pålitligheten och säkerheten med Ricohs enheter.

Minimalt underhåll, maximal gångtid
Ricoh Essential Devices är enkla att använda och
underhålla, med en enastående tillgänglighet och en
användarupplevelse som är inbyggd i enheternas design.
Installera er nya enhet i några få enkla steg. Ingen ITexpertis eller ingenjörskunskap behövs. Installationsguiden
tar er enkelt igenom installationen steg för steg, så ni kan
börja jobba inom några minuter. Minimalt och enkelt
underhåll − med enkla verktyg maximeras enhetens gångtid,
så era medarbetare kan utföra sitt jobb utan störningar.
Ricohs långlivade trumma och högeffektiva tonerpatroner ger
färre byten av förbrukningsartiklar, vilket minimerar antalet
avbrott när medarbetarna använder enheten. Fyll på ditt
lager med toner med Ricohs övervakningsverktyg @Remote,
med automatisk tonerleverans, och undvik onödiga
servicesamtal med vårt underhållskit som låter er enkelt byta
ut delar vid behov.

Om ni har många enheter gör vår
programvara Device Manager NX det
enkelt för er att hantera och underhålla
upp till 5 000 enheter, även om de är
installerade på flera olika orter. ITpersonal kan hantera ett stort antal
enheter centralt, inklusive enheter från
tredje man och USB-anslutna enheter
utöver Ricohs egna modeller.
Konfigurationsinställningar kan snabbt
kopieras till samtliga enheter, vilket
borgar för kontinuitet, frigör
administrativa resurser och minskar
kostnaderna lokalt.
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Ricohs pålitlighet
Kunder över hela världen förlitar sig på Ricoh-enheternas
stabila pålitlighet. Med våra tåliga komponenter,
högkvalitativa tryckmöjligheter och lasertryckteknologi kan ni
förvänta er resultat av högsta kvalitet, om och om igen. För
bäst kvalitet rekommenderar vi Ricohs originaltillbehör. När
ni väljer rätt originaltillbehör från Ricoh, som är perfekt
framtaget för att komplettera er Ricoh-enhet, kan ni lita på att
få den bästa tryckkvaliteten varje gång.

En hållbar inställning
Ett samarbete med Ricoh innebär att ni gör ett miljömedvetet
val, tack vare vårt långtgående åtagande att minimera den
miljöpåverkan som våra enheter och arbetsflöden har. Det är
Ricohs intention att fortsätta uppfylla europeiska standarder
inom energi- och resurseffektivitet enligt definitionen av Blue
Angel Mark i Europa och EPeat respektive Energy Star i
Nordamerika. Ricohs enheter har en av de lägsta
energiförbrukningsnivåerna i branschen, både vad gäller
typisk energiförbrukning (TEC) och faktisk strömförbrukning.
Timerinställning för automatisk avstängning som standard

Inbyggd säkerhet med
datakryptering av skannade filer
och filer som ska skrivas ut
skyddar mot så kallade MITMattacker (man in the middle) i er
IT-miljö. Användarautentisering
gör det enklare att hålla kontroll
över vilka som har tillgång till
känsliga dokument, så att
utskrifter endast kan skrivas ut
av behöriga användare. Vår
lösning med överskrivning av
data säkerställer att latent
information på enheten skrivs
över innan nästa jobb startar,
vilket gör att kvarvarande data
på hårddisken förstörs, ifall att
någon utifrån mot förmodan
skulle få åtkomst till hårddisken.

innebär en lägre energiförbrukning, lägre driftskostnader och
en minskad miljöpåverkan då enheten inte är aktiv, samtidigt

Samtliga Ricoh-enheter är designade med

som en snabb uppvakningstid ser till att er produktivitet inte

rigorösa säkerhetsfunktioner och

påverkas. Resurssmarta erbjudande låter ert företag

möjligheter. Säkerhet finns i alla våra

optimera avfallshanteringen och återanvända värdefulla

enheters DNA. Så har det alltid varit, och så

resurser för att minska kostnader och skadlig miljöpåverkan.

kommer det alltid att förbli.
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Ojämförlig prestanda inom tryck och
digitalisering
Med Ricoh Essential Devices kan du förvänta dig den bästa
utskriftskvaliteten. Få en hög bildkvalitet och rena, tydliga
teckensnitt utan översaturerade effekter. De flesta Ricohenheter uppfyller ISO 11798-standarden för arkivering i
dokumentbeständighet och läsbarhet. Med vår avancerade
tryckteknik kan ni producera skarpa bilder och texter med en
upplösning på upp till 1 200 dpi med hög produktivitet. Vill ni
skriva ut direkt på ert eget brevpapper eller etiketter? Inga
problem. Ricoh-enheterna stödjer ett stort mediautbud, vilket
gör att ni enkelt kan växla mellan olika utskriftsjobb, utan att
behöva lägga ut vissa typer på extern produktion. En intuitiv
användarpanel är nyckeln till att användare får ut det mesta
av enheten. Ricohs touchpanel har en logiskt uppbyggd
meny som gör att användarna enkelt kan navigera mellan
olika funktioner.

Ricoh Smart Device Connector
ansluter mobila enheter och
applikationer med enheten för att
sömlöst kunna skriva ut, skanna
och få tillång till dokument − så
att era team snabbt och enkelt
kan dela information. Med
Wireless Direct kan besökare
snabbt koppla upp sig mot
enheten utan att behöva logga in
på ert nätverk.

Men er Ricoh-enhet är så mycket mer än en 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, med hjälp av den enkla "scan to folder"funktionen.
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Jämförelse av enheter
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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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Röntgenvägen 3.
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