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Bemutatkozik a
RICOH
essential
eszközök új
termékcsaládja

Minden vállalkozás lényegi eleme az információ – a tudás, az

adatok és az ötletek. A vállalkozás mindennapi működése és

bővülése ezeknek az információknak a megosztásától,

használatából és megóvásától függ. Ahhoz, hogy a legtöbbet

hozza ki a dokumentumaiból és adataiból, olyan eszközre van

szükség, ami lehetővé teszi a hatékony, egyszerű és biztonságos

dokumentumkezelést. Eszközre, amely megfelel az Ön üzleti

szükségleteinek a kiváló nyomtatási képességtől kezdve a

zökkenőmentes digitalizáción keresztül a csatlakoztathatóságig.

És e tekintetben bátran megbízhat a Ricoh-ban. A Ricoh

Essential bármely eszközön egy gombnyomással nyomtathatja,

szkennelheti, megoszthatja, digitalizálhatja és tárolhatja

dokumentumait – mindezt kimagasló megbízhatóság,

fenntarthatóság és termelékenység mellett.
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Az okos vállalkozások a Ricoh-ban
bíznak

Váljon világszerte a sok millió felhasználó egyikévé, és Ön is élvezze a Ricoh
eszközök kiemelkedő minőségét, megbízhatóságát és biztonságosságát.

Minimális karbantartás, maximális üzemidő
A Ricoh essential eszközök használata és karbantartása

egyszerű, amit kitűnő hozzáférhetőség és az eszközök

szerves részét képező, intuitív felhasználói élmény kísér. Az

új eszközök telepítése alig néhány lépést igényel. Nincs

felesleges izgalom, informatikai vagy mérnöki szakértelemre

sincs szükség. A telepítő varázsló könnyen követhető,

lépésenkénti útmutatóval szolgál azért, hogy a készülék

perceken belül használhatóvá váljon. A karbantartási igény

minimális, ráadásul egyértelmű; egyszerű eszközök segítik a

készülék üzemidejének a maximalizálását, hogy a

munkavállalói a feladataikat fennakadások nélkül el tudják

látni. A Ricoh hosszú élettartamú dobegysége és

nagykapacitású tonerei kevesebb cserét tesznek

szükségessé – hogy a készüléket használó dolgozóknak

minél kevesebbszer kelljen megszakítani a munkájukat. A

toner szükség szerinti cseréjéhez vegye igénybe a Ricoh

@Remote távfelügyeleti eszközét, amivel automatikussá

válik a toner kiszállítása, illetve a szükségtelen

szervizhívások is elkerülhetők a karbantartó készületünkkel,

amely az alkatrészek időbeli, egyszerű cseréjét teszi

lehetővé.

Ha nagyobb eszközparkkal rendelkezik
az eszközkezelő Device Manager NX
szoftvermegoldás megkönnyíti az akár
5000 készüléket számláló eszközparkok
kezelését és karbantartását akkor is, ha
azok eltérő működési helyeken
üzemelnek. Az informatikai munkatársak
központilag kezelhetik a nagyobb
eszközparkokat, amelyekhez a Ricoh
eszköztípusok mellett külső felek
berendezései és USB-csatlakozású
készülékek is tartozhatnak. A
konfigurációs beállítások rövid idő alatt
klónozhatók a teljes eszközparkban, ami
az egységességet támogatja, valamint
helyi szinten adminisztrációs
erőforrásokat és költségeket takarít meg.
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Megbízhatóság a Ricoh-val

Ügyfeleink világszerte számíthatnak a Ricoh eszközök

sziklaszilárd megbízhatóságára. Tartós alkatrészeink, a nagy

igénybevételnek is megfelelő nyomtatási képességek és a

lézernyomtatási technológia azt jelenti, hogy Ön minden

alkalommal bátran bízhat a legkiválóbb nyomtatási

eredményekben. A legjobb minőségű nyomatok érdekében

mindig eredeti Ricoh kellékeket használjon. A megfelelő, a

Ricoh eszközöket tökéletesen kiegészítő, eredeti Ricoh

kellékekkel biztosítható, hogy mindenkor a legjobb minőségű

nyomtatási eredmények szülessenek.

Fenntartható megközelítés

A Ricoh-val partnerségben Ön is leteszi voksát a

környezetbarát megoldások mellett, hiszen szilárd

elkötelezettséget vállaltunk készülékeink és

munkafolyamataink környezetre mért hatásainak

minimalizálása mellett. A Ricoh szándéka, hogy továbbra is

megfeleljen az energia- és erőforrás-hatékonyságra

vonatkozó globális szabványoknak, amelyeket Európában a

Blue Angel, míg Észak-Amerikában az EPeat és az Energy

Star minősítés jelez. A Ricoh készülékei az iparág egyik

legalacsonyabb energiafogyasztási szintjével rendelkeznek a

jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC) és a tényleges

energiafogyasztás tekintetében egyaránt. Az alapértelmezett

automatikus kikapcsolás időzítő csökkenti az

energiafogyasztást, az üzemeltetési költségeket és az

ökológiai lábnyomot – miközben a gyors felállási idő

garantálja, hogy ez a funkció nincs kedvezőtlen hatással a

teljesítményre. A Resource Smart ajánlatok lehetővé teszik,

hogy vállalkozása optimalizálja a hulladékkezelést és

újrahasznosítsa az értékes forrásokat, visszaszorítsa a

költségeket, és csökkentse a káros környezeti hatásokat.

A szkennelt és nyomtatott
államányokat a beépített
biztonsági adattitkosítás
megóvja a közbeékelődéses
támadásoktól a saját informatikai
környezetén belül. A felhasználói
hitelesítés segít szabályozni az
érzékeny dokumentumokhoz
való hozzáférést, így a
nyomatokhoz csak az arra
jogosultak juthatnak hozzá. Az
adatfelülíró megoldással
biztosítható a készüléken tárolt,
nem látható adatok felülírása
még a következő feladat
megkezdése előtt, így abban a
valószínűtlen esetben, ha a
merevlemezhez valaki
rosszindulatúan próbál
hozzáférni, a még meglévő
adatok is megsemmisülnek.

A szigorú biztonsági funkciókat és

képességeket minden Ricoh készülék

alapértelmezetten tartalmazza. A biztonság

ott van a teljes munkahelyi portfóliónk DNS-

ében. Mindig így volt, és mindig így lesz.
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Kiemelkedő teljesítmény nyomtatásban és

digitalizálásban

A Ricoh essential eszközökkel bátran bízhat a legkiválóbb

minőségű nyomtatási eredményekben. Élvezze a kitűnő

képminőséget és a tiszta, éles karaktereket a túltelítettség

érzete nélkül. A Ricoh készülékek többsége megfelel az ISO

11798 időtállósági szabványnak a dokumentumok tartóssága

és olvashatósága terén. Fejlett nyomtatási technológiáinkkal

éles képek és pontos szövegek születnek akár 1200 dpi

felbontásban, kimagasló teljesítménnyel. Közvetlenül

fejléces papírra vagy címkére kíván nyomtatni? Semmi

probléma. A Ricoh készülékek a nyomathordozók széles

körét támogatják, és a forrásanyagok, illetve beállítások

teljes módosítása nélkül teszik lehetővé az egyszerű váltást

a különböző nyomtatási feladatok között. A kulcsot ahhoz,

hogy a felhasználók a lehető legtöbbet hozzák ki a

készülékükből, az intuitív kezelőpanel jelenti. A Ricoh

érintőképernyős paneljén a logikus felépítésű menü és

használat segítségével a felhasználók egyszerűen

navigálhatnak az opciók között.

Ugyanakkor a Ricoh készülék jóval több egy nyomtatónál –

tulajdonképpen a vállalkozás dokumentumkezelési

munkafolyamatának központi eleme. Digitalizálja

dokumentumkezelési folyamatait az információk szükség

szerinti gyors, egyúttal biztonságos eléréséhez, amit a

könnyen használható mappába szkennelés funkció támogat.

RICOH Smart Device Connector
– Gond nélkül nyomtathatja ki,
olvashatja be és érheti el
dokumentumait mobil
eszközeivel vagy más mobil
alkalmazásokkal – így
munkatársai gyorsan és
egyszerűen hozzáférnek és
megoszthatják az információkat.
A Wireless Direct funkcióval a
látogatók is gyorsan
csatlakozhatnak saját
eszközeikkel, amihez nincs
szükség a szervezet hálózatába
való belépéshez.
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Eszköz-összehasonlítás
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Miért legyen a Ricoh partnere?

A Ricoh innovatív technológiákkal és szolgáltatásokkal látja el a digitális
munkahelyeket, így a munkatársak gyorsabban és okosabban dolgozhatnak.

Piacvezető

Már több mint 80 éve jár a Ricoh a fejlesztések élén, és ez

idő alatt kiváló dokumentumkezelési megoldásokat, IT-

szolgáltatásokat, kereskedelmi és ipari nyomtatókat, digitális

kamerákat és ipari rendszereket dobott piacra.

Biztonság és tanúsítás

A Ricoh rendelkezik az ISO 27001 tanúsítvánnyal, és

elkötelezte magát az információbiztonsági

menedzsmentrendszernek (ISMS) való megfelelés folytatása

mellett. Ez a tanúsítvány olyan nemzetközi szabvány, mely

az ISMS legjobb gyakorlatait írja elő.

Ügyfélelégedettség

Számunkra ügyfeleink elégedettsége a legfontosabb. Ezért

szakértő tanácsadóink, szakembereink és támogató

személyzetünk ügyfeleink rendelkezésére állnak, hogy

szükség esetén kiváló szolgáltatást és támogatást

nyújthassunk.
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