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Bevezetés - Az
Önnel együtt
fejlődő
technológia

Fedezze fel a Ricoh Dynamic
Workplace Intelligence
készülékeit. Intelligens
készülékeink új választéka okos
megoldást jelentenek az előrelátó
vállalkozások számára.

Felejtse el azokat az időket, amikor mindig új készüléket kellett

beszereznie egy új funkció kipróbálásához. A Ricoh új, intelligens

készülékeivel a közvetlenül a készülékre letöltött frissítéseken

keresztül folyamatosan hozzáférhet a legújabb technológiákhoz –

így az eszközök funkciói a vállalkozásával összhangban

fejlődhetnek! Igény szerint töltse le a legújabb funkciókat,

frissítéseket és alkalmazásokat, így készüléke mindig naprakész

marad, és vállalkozása bármilyen kihívással szembenézhet –

most és a jövőben egyaránt. Intelligens készülékeink nem

csupán a legújabb technológiát és a kiváló nyomtatási kimenetet

biztosítják, hanem fenntarthatóan és biztonságosan is

működtethetők.

2



Skálázható intelligencia

Vállalkozása fejlődéséhez szüksége
lesz a megfelelő technológiára a
növekedés támogatásához. Ezért a
Ricoh fejlesztette a digitális és
nyomtatási technológia elérhetőségét –

Skálázhatóság

Szerezze be a legújabb technológiákat a megjelenésük után

azonnal, így készüléke funkciói vállalkozásával együtt

fejlődnek.¹

így bármikor használhatja, amikor csak
szüksége van rá.

Személyre szabhatóság

Válogasson alkalmazásaink és szoftveres megoldásaink

közül, melyekkel személyre szabhatja készülékeit, ezzel

vállalkozása igényeinek megfelelő munkafolyamatokat

hozhat létre.
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Ricoh intelligens készülékek:
Skálázható. Biztonságos. Fenntartható.
Egyszerű.

Új, intelligens készülékeinkkel garantáltan hozzájut ahhoz a kiváló minőséghez,
megbízhatósághoz és biztonsághoz, amelyet a Ricoh-tól elvár, továbbá igény szerint
hozzáférhet a legújabb technológiákhoz is.

Használjon Önnel együtt fejlődő
technológiákat
Egyszerűen beszerezheti a dokumentumkezelés

optimalizálásához szükséges szoftveres megoldásokat,

alkalmazásokat és felhő szolgáltatásokat, így segítheti a

munkavállalóit a gyorsabb, okosabb és biztonságosabb

munkavégzésben. A Ricoh Always Current Technology

lehetővé teszi az új funkciók, alkalmazások és frissítések

letöltését és telepítését közvetlenül a készülékre. Nem kell

szakembert hívni, vagy megvárni a szerződés lejártát.

Könnyű. Bővíthető. Testre szabható.

A Ricoh munkafolyamat alkalmazásokkal
csatlakoztathatja az intelligens Ricoh
készülékeit a külső felhő
szolgáltatásokhoz és harmadik felek
alkalmazásaihoz. Konvertálja papír alapú
információit közvetlen szkenneléssel
digitális formátumba olyan tárhelyekbe,
mint a DropBox™ vagy a Sharepoint™,
illetve küldje a dokumentumot egyenesen
a vállalati hálózaton lévő mappákba.
Férjen hozzá gyorsan a szkennelési
funkciók választékához azonnal, amint az
új szolgáltatások elérhetővé válnak.
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Kiemelkedő minőség, elérhetőség és

teljesítmény a digitális és nyomtatott

anyagoknál is

A Ricoh fejlett nyomtatási technológiái éles szövegeket és

valós színeket biztosítanak túltelítettség nélkül, így minden

alkalommal kiváló minőségű nyomtatási eredményekre

számíthat.

De a Ricoh intelligens készüléke sokkal többet nyújt a kiváló

nyomtatási kiemenetnél – ez lesz vállalkozása

dokumentumkezelési munkafolyamatának központja.

Digitalizálja dokumentumkezelési folyamatait az információk

gyors, ugyanakkor biztonságos eléréséhez. Gond nélkül

nyomtathatja ki, olvashatja be és érheti el dokumentumait a

Ricoh Smart Device Connector vagy más mobil

alkalmazások csatlakoztatásával.

Sokoldalú finiser és papírtálca
opcióink széles választéka
lehetővé teszi, hogy
professzionális minőségben
készítse el nyomtatott anyagait,
miközben időt takarít meg,
gördülékennyé teszi a
munkafolyamatokat és csökkenti
a kiszervezésből felmerülő
kiadásokat. Legyen akár belső
finiser, lyukasztó, tűzőkapocs
nélküli tűzés vagy gerinctűző
finiser, a Ricoh biztosan
rendelkezik a vállalkozása
számára megfelelő megoldással.
Emellett a számos papírkezelési
lehetőség használatával a
hosszabb feladatokat is
könnyedén kezelheti, illetve a
papírkapacitás bővítésével
minimalizálhatja a felhasználói
beavatkozást.
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Hihetetlenül egyszerűen használható. Okos

támogatás, amikor csak szüksége van rá.

A felhasználóbarát Okos kezelőpanelen a funkciók teljes

választékát elérheti. A panel érintőfelülete hasonló az okos

készülékekhez, így azonnal ismerős, intuitív benyomást kelt.

Az Okos kezelőpanel felhasználói felülete a többi Ricoh

eszköznél is megegyezik, így az összes többi eszközt is

használni tudja, ha megtanulja egyetlen Ricoh készülék

kezelését. Szabja testre a panelt a vállalati logóval, vagy

tegye egyénivé a különböző felhasználók esetén – így bárki

azonnal hozzáférhet a gyakran használt funkciókhoz.

Ha segítségre van szüksége egy intelligens készülékünk

kezelésében, a Ricoh legújabb okos támogatási funkciója

gyors segítséget nyújt. RemoteConnect Support

megoldásunkkal szakembereink távolról is hozzáférhetnek a

munkahelyén használt Ricoh eszközökhöz, és távolról

végezhetik el a javításokat és minimalizálhatják a leállásokat.

Szakembereink akár távolról is irányíthatják az Okos

kezelőpanelt, és valós időben mutathatják meg az eszköz

használatát a felhasználónak.

A nagyvállalkozásoknál dolgozó
IT-menedzserek az Remote
Panel Operation eszköz
használatával házon belül
elérhetik a flotta készülékeit, így
a vállalati hálózaton keresztül
gyorsan és egyszerűen
elháríthatják a felmerülő
problémákat. A webes
segítségnyújtás és a panelen
keresztül elérhető oktatóvideók
segítségével bármikor
könnyedén elvégezheti az olyan
egyszerű feladatokat, mint a
toner cseréje.
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Támaszkodjon kiváló, beépített biztonsági

funkcióinkra

A Ricoh okos eszközei megtestesítik elkötelezettségünket a

vállalkozások védelme iránt a biztonsági kockázatokkal

szemben. A biztonság benn van a teljes digitális munkahelyi

portfóliónk DNS-ében. Mindig így volt, és mindig így lesz.

Fontos tudni, hogy a Ricoh úgy teszi biztonságossá az

adatok elérését, hogy a funkciók és termékek nem

hátráltatják a vállalat fejlődését, működését és teljesítményét

– annak tudatában végezheti a munkáját, hogy adatai mindig

biztonságban lesznek!

A Ricoh a teljes életciklusa során segíti üzleti adatainak

védelmét – az olyan megoldásoktól kezdve, mint a

felhasználói hitelesítés - mely megelőzi a bizalmas

információk megtekintését, másolását vagy továbbítását egy

jogosulatlan felhasználó által -, egészen a merevlemez

megsemmisítési szolgáltatásokig az eszköz élettartama

végén. A Ricoh DataOverwriteSecurity rendszerét (DOSS)

úgy terveztük, hogy minden egyes nyomtatási, másolási,

szkennelési vagy faxolási munkamenet után felülírja a

merevlemez képfeldolgozásra használt területeit. A

Streamline NX secure release funkcióval a bizalmas

dokumentumokat is megvédheti, hiszen kizárólag a

dokumentum tulajdonosának biztosítja a hozzáférést a

kinyomtatott anyagokhoz.

A Ricoh a készülékek széles
választékát kínálja, amelyek
megfelelnek az IEEE 2600
biztonsági szabványnak —
termékeink folyamatosan
fejlődnek, ezzel kielégítve
ügyfeleink változó
követelményeit. Az IEEE 2600
biztonsági szabvány
meghatározza a nagyfokú
dokumentumbiztonságot igénylő
készülékek által használt
biztonsági funkciók minimális
követelményeit, illetve a
nyomtatók és multifunkciós
eszközök biztonsági elvárásaira
vonatkozó közös alapot állít fel.
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Minimalizálja vállalkozása ökológiai

lábnyomát

Amikor a Ricoh partnerévé válik, Ön is leteszi voksát a

környezetbarát megoldások mellett, hiszen szilárd és tartós

elkötelezettséget vállaltunk készülékeink és

munkafolyamataink környezetre mért hatásainak

minimalizálása mellett. A Ricoh okos készülékei az iparág

egyik legalacsonyabb energiafogyasztási szintjével

rendelkeznek a Tipikus áramfogyasztás (TEC) és a

tényleges áramfogyasztás tekintetében egyaránt. Az

alapértelmezett automatikus kikapcsolás időzítő csökkenti az

energiafogyasztást, az üzemeltetési költségeket és az

ökológiai lábnyomot – miközben a gyors helyreállási idő

garantálja, hogy ez a funkció nincs negatív 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 Ricoh továbbra is igyekszik
megfelelni a globális energia- és
forráshatékonysági szabványok
előírásainak.² Vezető társadalmi
fenntarthatósági ajánlataink a
felhasználónak nyújtott kellemes
élményt és a munkastílus
átalakítását célozzák meg a
modern, környezetkímélő
munkavégzés elősegítése
érdekében.
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Eszköz-összehasonlítás
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Eszköz-összehasonlítás

10



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 irányítási

rendszernek (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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Információforrások
Általános

Ricoh Global - A digitális munkahelyek erősítése
A Ricoh hozzáállása a biztonsághoz
A Ricoh elkötelezettsége a fenntarthatóság iránt

VÉGJEGYZETEK
(1) Díjak felszámítása lehetséges.
(2) Ahogy a Blue Angel Mark Európában, illetve az EPeat és az Energy Star Észak-Amerikában meghatározza.
(3)Elképzelhető, hogy néhány modell esetén még nem elérhető az összes funkció a bevezetés idején. Kérjük,
egyeztessen a helyi Ricoh képviselővel.
(4) A 4. oldalon található infógrafika: A Ricoh Europe tanulmányát a Coleman Parkes végezte, 2018 augusztus.
Adatkészlet: 3300 SMB vezető, több mint 20 európai országból.
(5) A 7. oldalon található infógrafika: Quocirca Enterprise MPS Landscape, 2017. Adatkészlet: Különböző iparágak
240, több mint 500 alkalmazottat foglalkoztató szervezete az Egyesült Királyságból, Franciaországból,
Németországból és az USA-ból.
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