Sikertörténet

A Ricoh rövid távú
bérleti szolgáltatása
rugalmas alternatívát
kínál hosszú távú lízing
helyett
Nemzetközi csúcstalálkozó

Az ügyfél céljai
•

Kiváló minőségű
készülékek bérlése a
csúcstalálkozó delegációi
számára

•
A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása keretében szkennelési, fénymásolási és nyomtatási
lehetőségeket biztosítottak egy hollandiai nemzetközi csúcstalálkozó szervezői a delegációknak.
A bérleti szolgáltatás lehetővé tette a delegációknak és a biztonsági személyzetnek, hogy
hatékonyan dolgozhassanak hágai látogatásuk és munkájuk során.

Kiváló minőségű
készülékek bérlése a
biztonsági személyzet
számára

•

Készülékbérlet rövid
időszakra

A kihívás

•

Hatékony és teljes körű
megoldás vásárlása

A csúcstalálkozót magas rangú nemzetközi delegációknak szervezték Hágában, 2014-ben. 50
ország képviselői jelentek meg az eseményen, és szálltak meg a városban. Ezért a különböző
nagykövetségeken és szállodákban extra nyomtatási lehetőségekre volt szükség, ahol a delegációk az
országban töltött időszak alatt megbeszéléseken vettek részt és dolgoztak.
A csúcstalálkozó résztvevőinek magas rangja miatt számos ideiglenes biztonsági állomást és ellenőrző
pontot állítottak fel Hágában és a város körül. Ezeket az állandó állomásokhoz hasonló szkennelési,
fénymásolási és nyomtatási lehetőségekkel kellett ellátni. Az információbiztonság szintén kiemelkedő
jelentőségű volt a csúcstalálkozó során, ahol fontos globális döntések születtek. A szervezők rugalmas
alternatívát kerestek ahelyett, hogy erre az egy alkalomra megvásárolják a készülékeket.

Ricoh megoldás
A Ricoh a rövid távú bérleti szolgáltatása keretében tizenkét hálózatba kötött készüléket szállított
a nagykövetségekre és szállodákba a csúcstalálkozó helyszínére, és nyolc berendezést biztosított a
biztonsági személyzetnek. A delegációk részére szállított készülékeket egy hétre bérelték, amíg a
résztvevők a városban tartózkodtak. A biztonsági személyzet készülékeit pedig hat hetes időszakra
bérelték, így már az esemény előkészítése során is rendelkezésre álltak.
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Eredmények
•

Delegációk számára
rendelkezésre álló hálózati
készülékek

•

Közvetlenül rendelkezésre
álló készülékek a
csúcstalálkozó biztonsági
személyzete számára

•

A nagykövetségekre/
szállodákba történő
kiszállítást és elszállítást a
Ricoh irányítja

•

Biztonságot szem előtt
tartó folyamatok

„A Ricoh rugalmas
rövid távú bérleti
szolgáltatása biztosította
a nagykövetségeken és
szállodákban igényelt extra
nyomtatási kapacitást, ahol
a delegációk a csúcstalálkozó
ideje alatt tartózkodtak és
dolgoztak.”
Mieke Peters-Salfischberger,
Ricoh rövid távú bérleti
szolgáltatásértékesítő,
Hollandia

Előnyök

A munkaerő és az ügyfél által elérhető előnyök
A Ricoh hatékony rövid távú bérleti szolgáltatásának köszönhetően a magas rangú delegációk
megfelelő infrastruktúrával rendelkeztek hollandiai tartózkodásuk ideje alatt. A Ricoh
szolgáltatása szkennelési, fénymásolási és nyomtatási lehetőséget biztosított számukra,
valamint a hálózatra kapcsolt készülékekkel támogatva tevékenységüket ugyanolyan
hatékonyak lehettek, mintha otthon lettek volna.
A Ricoh megoldása ugyanakkor megnyugtatta a szervezőket és a delegációkat is. Mielőtt a
készülékeket a csúcstalálkozó vége előtt elszállították volna, kivették a merevlemezeket és
átadták azokat a biztonságiaknak, ezáltal garantálták, hogy a delegációk által létrehozott
szenzitív adatok nem kerülnek rossz kezekbe.

•

Rugalmas lízing struktúra

•

Hálózatba köthető
készülékek

•

Források újrafelhasználása

•

Hozzájárul a körkörös
gazdasághoz

•

Karbantartás biztosítása

Ricoh megoldás
•

Költséghatékony

•

Széles körű
termékválaszték

•

Nincs hosszú távú bérleti
szerződés

•

Fenntartható termékek

+36 23 806 800
www.ricoh.hu

www.ricoh.hu

A jelen prospektusban szereplő tények és adatok meghatározott üzleti körülmények között érvényesek. Az egyedi körülmények
különböző eredményekre vezethetnek. A szövegben szereplő cégnevek, márkanevek, terméknevek és szolgáltatás nevek a megfelelő
jogtulajdonosok védjegyei. Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Minden jog fenntartva. Sem jelen brosúra, sem annak tartalma és/
vagy szedésterve nem módosítható és/vagy adaptálható, másolható és/vagy illeszthető be más anyagba akár részben, akár egészben a
Ricoh Europe PLC előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
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