
En flexibel serie 
produkter som 
uppfyller kortsiktiga 
behov av snabb 
dokumentproduktion

Short Rental 

Ricohs tjänst för korttidsuthyrning 
ger kunderna tillgång till ett brett 
produktsortiment utan att de behöver 
äga enheterna eller teckna långa 
hyresavtal



60% av företag globalt 
tror att flexibelt 
arbete, avseende 
kontorstimmar 
eller plats, är mer 
kostnadseffektivt än 
fast kontorsarbete*
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*Rapporten ”Flexible Working Goes Global”, Regus 

Vi tillhandahåller hållbara produkter som 
uppfyller kortsiktiga behov

Med den snabba förändringstakten som kännetecknar dagens näringsliv 
vill kunderna inte alltid ha långsiktiga åtaganden, utan vill ofta ha 
produkter och tjänster som hjälper dem att anpassa sig och hänga med. 
Det innebär allt mindre fokus på att äga tillgångar och mer fokus på 
flexibla modeller där kunden betalar löpande för resurserna som de 
använder.

Samtidigt har ett ökat antal nystartade företag, tillfälliga verksamheter 
och event samt trender med ökat flexibelt arbete i form av satellitkontor 
och konsultverksamhet skapat ett växande behov av tillfälliga affärs- 
och nöjesutrymmen. Detta sker samtidigt som medvetenheten om 
hållbarhetsfrågor och initiativ från regeringar att återanvända resurser 
ökar.

Ricohs tjänst för korttidsuthyrning tillgodoser kundernas växande behov 
av kortfristiga kontrakt genom att erbjuda pålitliga produkter under korta 
perioder, från ett par dagar till ett år. 

Korttidsuthyrning gör det möjligt för företag att slippa långvariga 
kontrakt så att de kan bemöta plötsligt ökad arbetsbelastning, affärs- 
eller nöjesevenemang samt iordningsställande av tillfälliga arbetsplatser 
på ett effektivt och prisvärt sätt. 
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Ett flexibelt alternativ till långtidsleasing

Ricohs korttidsuthyrning uppfyller det växande behovet av skanning, kopiering och utskrifter utan att behöva köpa dessa enheter eller 
teckna långvariga leasingkontrakt. Kunderna kan hyra högkvalitativa och pålitliga maskiner som ansluts till deras nätverk och klara för 
användning, under bara några dagar, veckor eller månader. Ricohs problemfria service, som inkluderar snabb leverans och installation 
samt allt underhåll som behövs, innebär att upptagna kunder har en sak mindre att tänka på när möter en plötsligt ökad efterfrågan av 
dokumentproduktion. 

Ricohs tjänst för korttidshyra är en skräddarsydd lösning med tydlig prissättning som säkerställer att kunderna endast betalar för det som 
de verkligen använder. Särskilt utbildade serviceingenjörer finns tillgängliga under kundens kontraktperiod och kan finnas på plats dygnet 
runt vid behov.

Ricohs korttidsuthyrning kan vara praktiskt i ett antal olika situationer:

•	 Events som festivaler, utställningar, konserter, konferenser och sportturneringar

•	 Perioder med hög efterfrågan som studentinskrivning, bokslut och företagsrevision 

•	 Kortfristiga projekt som kräver extra utskrifter, t.ex. examenpapper, rättsprocesser och bolagsfusioner

•	 Tillfälliga arbetsplatser som tillfälliga kontor, bygg- och ingenjörsprojekt eller filmproduktion 

•	 Oplanerat behov av utrustning efter kriser som översvämningar, brand, inbrott eller vandalism

Bild 1: Fördelarna med Ricohs tjänst för korttidshyra

Kundernas utmaningar

Nödsituationer
Snabb svarstid med 
förkonfigurerade enheter som 
levereras från lagret.

Krävs ingen support   för 
varken logistik eller IT

Snabb lösning vid 
brådskande affärsbehov

Flexibel service för behov på 
kort sikt och något längre sikt

Det finns inga dolda 
kostnader  och ingen 
administrativ  support krävs

Kunden kan känna sig lugn 
med Ricohs noggranna service 
som stödjer pålitlig teknik

Samma jämna service till 
företag med flera kontor eller 
anläggningar

Avsevärt minskat 
koldioxidavtryck (ca 94% lägre 
än en ny enhet)

Hanterad utplacering: Ricoh 
levererar och installerar 
utrustningen

Ricoh tillhandahåller toner, papper 
och service, samlar in utrustning 
och rensar utrustningen från 
kvarvarande kunddata.

Uthyrningsvillkor mellan 1 dag 
och 1 år, med möjlighet att 
förlänga vid behov

Ricohs Short Rental-tjänst 
 är tillgänglig på nationell/
internationell basis

Utrustningen är pålitlig, 
noggrant testad och och 
supporteras av Ricoh

GreenLine-produkter är 
rekonditionerade maskiner 
som har haft tidigare ägare

Begränsade kunskaper

All service på en och samma 
plats

Kortsiktiga behov

Placering på flera anläggningar

Pålitlig prestanda

Hållbarhet

Ricohs lösning Fördelar för kunden
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på företag, varumärken, produkter och tjänster är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Copyright © 2015 Ricoh 
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delvis eller införlivas i annat arbete utan föregående skriftligt godkännande från Ricoh Europe PLC.

Om Ricoh

Ett globalt företag som specialiserar sig på presentationsutrustning, produktionsutskriftslösningar, 
dokumenthanteringssystem, nätverksenheter och IT-tjänster. Ricoh kan erbjuda dig verkligt heltäckande totallösningar 
som kan ge effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar.

Success Story: Musikfestival

Ricohs Short Rental Service har försett en musikfestival i Nederländerna med enheter sedan år 2007. Denna tredagarsfestival, med ca 
50 000 besökare dagligen, erbjuder musik, underhållning, teater, litteratur och mer och har flera scener och tält. Det finns olika mobila 
hytter runtom på festivalområdet som används av de som organiserar och arbetar på festivalen. 

Korttidshyrda enheter för kopiering används av festivalen under en tvåveckorsperiod för att hjälpa till att hantera dagliga loggböcker och 
register över anställda, samt planer för ljussättning, ljud och logistik för uppträdanden. Det finns även en improviserad polisstation som 
behöver en kopieringsmaskin så att säkerhetspersonal kan göra kopior av ID-kort eller pass om någon får problem.

”Vägen som leder till festivalområdet är mycket smal och bilar kan endast färdas i en riktning åt gången”, förklarar Mieke Peters-
Salfischberger som är säljare hos Ricoh Short Rental Service, Nederländerna. ”Logistiken måste därför planeras mycket noggrant. Vår 
tjänst är behändig och flexibel för organisatörerna. Vi levererar Ricoh Short Rental-enheter två veckor innan festivalen när infrastrukturen 
börjar skapas. För organisatörerna innebär vår pålitliga service en sak mindre att oroa sig för.”

Success Story: Internationell konferens

2014 levererade Ricohs Short Rental Service enheter till en konferens som organiserats för högt uppsatta internationella deltagare i Haag, 
Nederländerna. Deltagarna kom från 50 länder i och bodde lokalt. 

Extra utskriftsresurser krävdes vid olika ambassader och hotell där deltagare möttes och arbetade under sin tid i landet. Ricoh levererade 
enheterna till dessa platser där de lämnades i en vecka.

På grund av konferensdeltagarnas höga profil uppfördes också flera tillfälliga säkerhetsstationer och kontrollpunkter. Ricoh levererade 
enheter till konferensens säkerhetspersonal under sex veckor så att dessa var tillgängliga i veckorna före konferensen när förberedelser 
gjordes.

”Det här var en riktigt stor händelse för Nederländerna och det var viktigt att de högt uppsatta deltagarna fick bästa möjliga service,” 
förklarar Mieke Peters-Salfischberger, säljare hos Ricoh Short Rental Services i Nederländerna. ”Deltagarna behövde skanna, skriva ut och 
kopiera vid olika platser och därför levererade vi 20 nätverksanslutna maskiner till hotell och ambassader i området samt åtta enheter till 
de som ansvarade för säkerheten.” 

020-734 734
info@ricoh.se
www.ricoh.se


