Rövid távú bérlet
Széles körű termékkínálat
a rövid távú igények
kielégítésére a
nagy mennyiségű
dokumentumok hatékony
előállítása érdekében

A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása
elérhetővé teszi az ügyfelek számára a
termékek széles választékát anélkül, hogy
meg kellene venniük az eszközöket, vagy
hosszú távú bérleti szerződéseket kellene
aláírniuk

Fenntartható termékek a rövid távú
igények kielégítésére
Napjaink gyorsan változó üzleti világa miatt az ügyfelek már nem mindig
szeretnének hosszú távon elköteleződni, azonban olyan termékeket és
szolgáltatásokat keresnek, amelyek segítségével alkalmazkodhatnak és
lépést tarthatnak versenytársaikkal. Ennek megfelelően egyre kevesebb a
hangsúly a készülékek birtoklásán, ezzel szemben egyre hangsúlyosabbá
válnak a tényleges használat alapján fizetett modellek.
Emellett az induló vállalkozások, ideiglenes üzletek és rendezvények
növekvő száma, valamint a rugalmasabb munkavégzés, kihelyezett
irodák és tanácsadás irányvonalai egyre nagyobb igényt teremtettek
az üzlethelyiségek és szabadidős helyszínek iránt. És mindez az egyre
tudatosabb fenntarthatósági feladatok, valamint a kormányok és cégek az
erőforrások újrafelhasználására növekvő nyomása közepette történik.
A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása ezt a növekvő ügyféligényt szeretné
kielégíteni rövid távú szerződésekkel, amelyek megbízható termékeket
kínálnak a vállalkozások számára rövid távra, néhány naptól legfeljebb egy
évig.
A hosszú ideig tartó szerződések kötöttségei helyett a rövid távú bérlet
lehetővé teszi a cégeknek, hogy eredményesen és költséghatékonyan
adjanak választ a hirtelen megnövekedett terhelésekre, üzleti vagy
szabadidős rendezvények, valamint az ideiglenes munkahelyek
felszerelésének igényére.

*”A rugalmas munkavégzés globálissá válik” jelentés, Regus
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Globálisan a cégek
60%-a gondolja,
hogy a rugalmas
munkagyakorlat, akár
az irodai munkaidőben
és munkahelyen is
költséghatékonyabb,
mint a fix irodai
munkaidő*

Rugalmas alternatíva a hosszú távú lízingre
A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása kielégíti a szkenner, nyomtató és fénymásoló készülékekhez való hozzáférés növekvő igényét anélkül,
hogy meg kellene venniük azokat, vagy hosszú ideig tartó lízingszerződéseket kellene aláírni. Az ügyfelek kiváló minőségű, megbízható
készülékeket bérelhetnek, amelyek akár néhány napra, hétre vagy hónapra is a rendelkezésükre állhatnak a hálózatukra kapcsolva. A
Ricoh zökkenőmentes szolgáltatása magában foglalja az azonnali szállítást és telepítést, valamint minden szükséges karbantartást, így az
ügyfeleknek eggyel kevesebb dolog miatt kell aggódniuk a dokumentum előállítása iránti hirtelen megnövekedett igényévt illetően.
A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása átlátható díjszabással rendelkező testreszabható megoldás, ami garantálja az ügyfeleknek, hogy csak
a tényleges használat után fizetnek. A kijelölt szerviz mérnökök készenlétben állnak az ügyfél szerződésének teljes időtartama alatt, és igény
esetén non-stop elérhetők.
A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása számos helyzetben nyújthat segítséget:
•

Rendezvények, például fesztiválok, kiállítások, koncertek, konferenciák és sportversenyek

•

Csúcsterheléses időszakok, például iskolai beiratkozások, év végi jelentések vagy vállalati auditok

•

Extra nyomtatással járó rövid távú projektek, például vizsgalapok, bírósági tárgyalások vagy vállalati fúziók

•

Átmeneti munkahelyek, például ideiglenes irodák, építkezések és mérnöki projektek vagy filmgyártás

•

Katasztrófahelyzetekből adódó nem tervezett készülék igény, például áradás, tűzvész, betörés vagy vandalizmus esetén

Ügyfél kihívások

Ricoh megoldás

Az ügyfél által elérhető előnyök

Szükséghelyzeti igény

Azonnali átfutási idő az előre
konfigurált készülékek raktárról
történő szállításával.

Gyors megoldás a sürgős
üzleti igényekre.

Korlátozott know-how

A Ricoh által végzett telepítés
a készülék kiszállításával és
csatlakoztatásával

Nincs szükség logisztikai vagy
IT támogatásra

Szolgáltatás egy kézből

A Ricoh biztosítja a tonert, a papírt és
a szervizt, elhozza a készüléket és törli
az ügyfél adatait

Nincsenek rejtett költségek,
nincs szükség adminisztratív
támogatásra

Rövid távú igények

Bérleti idő egy naptól egy évig, igény
esetén hosszabbítási opcióval

A rugalmas szolgáltatás kiszolgálja
a rövid és közép távú igényeket.

Több helyszín

A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatás
országos/nemzetközi szinten is
elérhető

Egységes szolgáltatás több
helyszín között.

Megbízható teljesítmény

A készülék megbízható, szigorúan
tesztelt és a Ricoh által támogatott.

A Ricoh megbízható technológiát
támogató szolgáltatásával nyugodt
lehet

Fenntarthatóság

A GreenLine termékek gyárilag
felújított használt készülékek

Jelentősen kisebb környezeti
terhelés (jellemzően 94%-kal
kevesebb, mint új készülék esetén)

1. ábra: A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatás előnyeinek bemutatása
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A Ricoh-ról
Az irodai képalkotási berendezésekre, ipari nyomtatási megoldásokra, dokumentum-kezelési rendszerekre, hálózati
készülékekre és IT szolgáltatásokra specializálódott globális vállalatként a Ricoh valódi egymáshoz illeszkedő megoldásokat
kínál, amelyek hatékonyságbeli előnyöket és költséghatékonyságot biztosítanak.

Sikertörténet: zenei fesztivál
A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása 2007 óta biztosít készülékeket egy holland fesztiválra. Az átlagosan napi 50 000 látogatót vonzó
három napos fesztivál zenei, szórakoztatási, színházi, irodalmi és egyéb programokat kínál különböző színpadokon és sátrakban. Különféle
mobil konténerek vannak elhelyezve a fesztivál helyszínén, amelyet az esemény szervezői és dolgozói használnak.
A rövid távú bérlet szolgáltatásán belül a fénymásoló készülékeket két hétre bérli a fesztivál a naplók és alkalmazottak aktáinak
elkészítéséhez, illetve a produkciók fény- és hangtechnikai, és logisztikai terveihez. Egy ideiglenes rendőrörsöt is kialakítanak, melyben
fénymásoló készülékre van szükség, hogy a fesztivál biztonsági személyzete másolatokat tudjon készíteni a személyi igazolványokról és
útlevelekről, ha bárki bajba kerül.
„A fesztivál helyszínére vezető út nagyon keskeny, és az autók egyszerre csak egy irányban tudnak rajta közlekedni” - magyarázza Mieke
Peters-Salfischberger, a Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatás értékesítője Hollandiából. „Ezért nagyon gondosan meg kell tervezni a logisztikát.
Szolgáltatásunk kényelmes és rugalmas a szervezők számára. A rövid távú bérleti szolgáltatás keretében kihelyezett készülékeket két
héttel a rendezvény előtt szállítjuk, amint elkezdik kialakítani a fesztivál infrastruktúráját. Megbízható szolgáltatásunknak köszönhetően a
szervezőknek egy dologgal kevesebb miatt kellaggódniuk.”

Sikertörténet: nemzetközi csúcstalálkozó
A Ricoh rövid távú bérleti szolgáltatása készülékeket biztosított a hollandiai Hágában rendezett csúcstalálkozón 2014-ben, ahol magas rangú
nemzetközi delegációk jelentek meg. 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 Ricoh egy hetes időszakra biztosított készülékeket ezekre ezeken a helyszíneken.
A csúcstalálkozó delegáltjainak magas rangja miatt számos ideiglenes biztonsági állomást és ellenőrző pontot is felállítottak. A Ricoh hat
hetes időszakra biztosított készülékeket a csúcstalálkozó biztonsági szolgálatának, így már hetekkel a csúcstalálkozó előtt az előkészületek
idején rendelkezésre álltak.
„Ez valóban nagy esemény volt Hollandia életében, és nagyon fontos volt, hogy megfelelően kiszolgáljuk a magas rangú résztvevőket” mondta Mieke Peters-Salfischberger, a Ricoh rövid távú szolgáltatás értékesítője Hollandiából. „A delegáció tagjainak különféle helyszíneken
kellett szkennelni, nyomtatni és fénymásolni, így 20 hálózatra kapcsolt készüléket szállítottunk a nagykövetségekre és szállodákba, valamint
nyolcat a biztonságiaknak.”

+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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