
Fenntarthatósági 
menedzsment 
szolgáltatások

Szolgáltatások, termékek és funkciók

Fedezze fel a környezeti hatások csökkentését 
szolgáló megoldások portfólióját, és hozzon 
létre egy még produktívabb és még kellemesebb 
munkahelyet.
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Alapértelmezett fenntarthatóság 

A fenntarthatósági kezdeményezések régóta szerepelnek a vállalatok 
napirendjén. A telephelyeket, az ellátási láncot és a gyártást is úgy 
szervezik, hogy elérjék az erőforrások hatékony felhasználását és 
költségeket takarítsanak meg, aminek a “fenntarthatóság“ olyan 
meggyőző következménye lesz, ami elengedhetetlen a változáshoz. 
Napjainkban, a fenntartható gyakorlatok alkalmazása az egyetlen 
lehetőség a célorientált és felelős vállalkozások számára, hogy 
terjeszkedjenek és még nagyobb lojalitást érjenek el az ügyfelek 
körében.
Azok a vállalatok juthatnak igazi előnyökhöz és érhetnek el folyamatos 
megtérülést, amelyek a fenntarthatóságot az innováció forrásának 
tekintik, a tartósság jegyében átalakítják üzleti modelljeiket és 
újratervezik termékeiket a tényleges változás érdekében. A vállalkozás 
eredményessége a legjobb gyakorlatok alkalmazása mellett növekszik. 
A véleményformáló vezetők felismerték annak szükségességét, hogy a 
fenntarthatósági célokat és eredményeket alapvető, stratégiai eszközként 
és a pozitív változást segítő katalizátorként kell megszilárdítani.

A munka modern világában a Ricoh olyan megoldásokat és 
szolgáltatásokat biztosít, amelyek segítségével ügyfeleink átgondolhatják 
nyomtatási infrastruktúrájukat, újragondolhatják az információáramlási 
folyamataikat a hatékonyság és a nagy teljesítmény érdekében, de ami 
még fontosabb, létrehozhatnak egy valóban fenntartható munkahelyi 
környezetet. A Ricoh-nál rendelkezünk azokkal az erőforrásokkal  
és szakértelemmel, melyek segítségével a fenntarthatósági 
kezdeményezéseket beépíthetjuk vállalatunk minden aspektusába.
 
Termékeink és szolgáltatásaink széles portfóliója elősegíti, hogy 
ügyfeleink proaktív módon integrálják a fenntarthatóságot és a bevált 
gyakorlatokat a mindennapi munkába. Az általunk tervezett 
programokat kipróbáltuk, teszteltük és segítettünk ügyfeleinknek, 
hogy felfedezzék, átalakítsák és kezeljék fenntarthatósági céljaikat  
a konkrét eredmények elérése érdekében. Bízzon meg a megfelelő 
szakértelemmel és eszközökkel rendelkező csapatainkban, így 
forradalmasíthatja a munkahelyét és vállalkozását a fenntartható  
üzleti növekedésért.

A Ricoh már a kezdetektől úgy tekint  
a környezetvédelemre, mint a gazdasági 
jólét szerves részét képező fenntartható 
fejlődésre. A Ricoh gyökerei abból  
a filozófiából erednek, amely szerint 
a környezetre gyakorolt hatásunk 
csökkentése nem elég. Célunk, hogy 
tevékenységeinket olyan szintre emeljük, 
ahol lehetőség nyílik a Föld önmegújító 
képességének kezelésére. Elkötelezettek 
vagyunk az energiatakarékosság, a globális 
felmelegedés és a szennyezés megelőzése, 
az erőforrások újrahasznosítása és a világ 
biodiverzitásának megőrzése iránt.
Eredményeink:

A 2000-es szintről
A 2007-es szintről

Energiatakarékosság és 
a globális felmelegedés 
megelőzése

Erőforrások új bevitelének 
csökkentése

A következőkkel:

GHG hatókörök 1 és 2:

GHG hatókör 3:

zéró 
GHG-k

A 2015-ös szintről

A 2017-ös pénzügyi  
év eredménye

A 2017-ös pénzügyi  
év eredménye

CÉLOK ÉS 
HALADÁS

Az erőforrás 
megőrzésének  
aránya

46,6%-kal 

kevesebb CO2-kibocsátás a teljes életciklus alatt

29,4%-kal 

kevesebb új erőforrás-bevitel  
a gyártásba

A teljes életciklus alatti 
CO2-kibocsátás csökkentése

A következőkkel:



sustainability 
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Resource Conservation – 
Reduce, Reuse and Recycle

Human Well-Being – 
social sustainability,  
user comfort, well-being 
and security

Energy Efficiency 
– energy-efficient
products and energy-
efficient usage

Three key
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A rich 
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sustainability services,  
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Timer to 
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Egy tipikus Ricoh készülék  
életciklus-elemzése

Surowce

Usuwanie odpadów

Transport

Produkcja

Papier

Meghatároztuk céljainkat, de a fenntarthatóság valójában körülvesz minket annak ellenére, hogy gyakran nem is észleljük, hiszen a negatív környezeti 
hatás nem mindig a gyártási fázisban jelentkezik. 

Az életciklus elemzés (LCA) megmutatja, hogy egy tipikus Ricoh termék* élettartama alatt a legnagyobb hatás – több mint 60% – a használat 
közbeni fázisban mérhető 78%-os papírmennyiség mellett. Hagyományosan a használat közbeni fázist csak az ügyfelek ellenőrzik, azonban könnyű 
a szó szoros értelmében hagyni, hogy mindenki a saját eszközeire hagyatkozzon.

Ezért vállaljuk a felelősséget és az elhivatottságot, hogy segítségünkkel ügyfeleink ne csak optimalizálják és a legtöbbet hozzák ki infrastruktúrájukból, 
de létrehozzanak egy innovatív fenntartható üzleti modellt a fenntartható társadalomban.

A környezeti hatás átláthatósága

* Egy MP C4503SP eszköz alapján.
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A Ricoh Fenntarthatósági menedzsment szolgáltatásai a fenntarthatósági szolgáltatások, termékek és funkciók portfóliójára fókuszálnak, amellyelérhető 
az energiahatékonyság, az erőforrások megóvása és a jó közérzet a dokumentumkezelő eszközflotta méretétől függetlenül otthonában, 
vállalati irodájában vagy egy nyomdában. Kínálatunk a jelenlegi infrastruktúra energia- és erőforrás-hatékonyságának optimalizálásától a kis ökológiai 
lábnyomú nyomtatási szolgáltatásokig, a távoli diagnosztikáig és megfigyelésig, a hulladék minimalizálásáig és megszüntetéséig terjed, biztosítva 
többek között a felhasználó biztonságát, egy az életciklus végéig tartó programot.

Gazdag fenntarthatósági örökségünk, valamint az általunk kínált legszélesebb fenntarthatósági portfólió új lehetőségeket biztosít az Ön  
fenntarthatósággal kapcsolatos munkahelyi kihívásainak megoldásához az Ön munkastílusában. Tudjon meg többet a Ricoh fenntarthatósági 
megoldásairól a jelen prospektus további információiról.

Ismerje meg a Ricoh fenntarthatósági szolgáltatások, termékek és funkciók 
portfólióját

A Ricoh energiahatékony termékei segítségével 
csökkentheti az energiafelhasználást és a működési 
költségeit. A széndioxid semlegesítését célzó 
szolgáltatások segítségével a lehető legkisebb 
ökológiai lábnyom marad.

A Ricoh “csökkentési, újrahasznosítási és újrafelhasználási“ 
ajánlatai segíthetnek a munkahely hatékony erőforrás-
kezelésében a vállalati erőforrás-megőrzési célokkal vagy 
gyakorlati hulladékcsökkentésii kezdeményezésekkel.

A környezeti tanúsítványok mellett segítünk Önnek  
a vállalkozáson belüli szociális igények kielégítésben, 
ezáltal jobb lesz, és átalakul a munkastílus az új 
munkamódszer érdekében. 

Hogyan tud segíteni  
a Ricoh az ügyfeleknek

Hogyan tud segíteni  
a Ricoh az ügyfeleknek

Hogyan tud segíteni  
a Ricoh az ügyfeleknek

ami segíti a jobb energiahatékonyságot és  
a nettó zéró ökológiai lábnyom elérését

a jólét növelése

az erőforrások okosabb 
felhasználásában
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Termékek

Energiahatékony termékek – az olyan innovációk révén, mint  
a Quick Start-Up technológia, az alacsony energiaszintű alvó üzemmód,  
a gyors visszaállási idő alvó üzemmódból és egy csökkentett olvadáspontú 
toner, számos termékünk csúcsminőségű az energiahatékonyság terén 
az ENERGY STAR program által meghatározott TEC1 értékekben és az 
aktuális energiafogyasztási adatokban egyaránt. 

Energiakezelő eszközök és szoftverek – multifunkciós készülékeink 
és nyomtatóink többsége kompatibilis az @Remote nevű távdiagnosztikai 
eszközzel. Az @Remote diagnosztikában a környezeti fenntarthatósági 
mérések kiváló áttekintést adnak a Ricoh-flotta teljesítményéről. 
Tanácsadóink rendelkezésére állnak, hogy információkat nyújtsanak  
az eszközök fenntarthatósági teljesítményéről akár oly módon is, hogy 
összehasonlítják az aktuális eszköz havi teljesítményét a meghatározott 
célokkal. Ez alapján sor kerülhet olyan rendszeres beavatkozásokra, 
mint a korrekció, eszközcsere és kalibrálás a naprakész teljesítmény 
biztosítása érdekében.

Funkciók

Számos termékünk az energiahatékonyságot növelő beépített és 
opcionális funkciókkal is rendelkezik. Az MFP vagy a nyomtató 
leginkább energiahatékony beállításait, az EcoMode üzemmódot  
a nagyon rövid automatikus kikapcsolási időbeállítás aktiválja, ami 
csökkenti az áramfogyasztást, a működési költségeket és az ökológiai 
lábnyomot, míg a szuper gyors helyreállási idő biztosítja az állandó 
teljesítményt. Az Eco Night érzékelő néhány alacsonyabb kategóriájú 
nyomtatók esetében a sötétedést érzékelő szenzor segítségével alvó 
üzemmódba kapcsolja a készüléket. A multifunkciós termékeinken 
megtalálható heti időzítő éjszakára és hétvégére kikapcsolja a készüléket. 
Szükség esetén az eszközök könnyen újraindíthatók és néhány 
másodpercen belül használatra készen állnak. Néhány újabb eszköz 
alapkiépítésben rendelkezik egy innovatív mozgásérzékelővel is, 
amely a testhőmérséklet és a környezet adataival való összehasonlítása 
révén észleli a felhasználó közeledését. A rendszer másodperceken 
belül felébred az alvó üzemmódból és bekapcsolja a kezelőpanelt, így 
mire a felhasználó a készülékhez ér, készen áll a munka megkezdésére.

Termékek és szolgáltatások az energiahasználat optimalizálására és  
a nettó zéró széndioxid-kibocsátás eléréséhez

Az energiahasználat optimalizálásához, a széndioxid-kibocsátás és a működésii költségek csökkentéséhez 
a Ricoh számos energiatakarékossági terméket és szolgáltatást kínál:

Üzemmód Üzemkész állapot Alvó üzemmód

3 energiaszint

ECO 
üzemmód

az energia- 
hatékonyságban

Ricoh  
MFP-k 
nyomtatók 

és 

Csúcska- 
tegóriás

 1 A TEC az OEM-ek által az ENERGY STAR® programmal összhangban bejelentett (tipikus áramfogyasztás (Typical Electricity Consumption) rövidítése. A TEC tesztfolyamata hasonlít egy tipikus 
munkahéthez, és nem az a célja, hogy tökéletesen utánozza a valós idejű működési sémákat, amelyek ügyfelenként eltérőek lehetnek. A TEC eljárást általában a képalkotó termékek relatív 
energiafogyasztásának összehasonlítására használják.
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Szolgáltatások

Az energiahatékonyság kihívásaival megbirkózó fenntarható termékeink 
és szolgáltatáaink kínálatával ajánljuk a Fenntarthatósági optimalizálási 
programot. Ez a program egy olyan szolgáltatás, amely a tanácsadás 
alapú megközelítést felhasználva segít Önnek elérni a CO

2
-kibocsátás 

mérhető csökkenését és a teljes birtoklási költség (TCO) csökkenését  
a használat közbeni fázisban.

Miközben bemutatjuk a használat közbeni fázis környezetvédelmi 
hatását, a Fenntarthatósági optimalizálási program a kezdetektől fogva 
átláthatóságot kínál. Betekintést nyújt Ricoh irodai felszerelései ökológiai 
lábnyomába a nyersanyag-kitermelés, a gyártás és használat helyére 
történő szállítás idején, az ún. használat előtti fázisban2.

Fenntarthatósági 
optimalizálási  
program

Elemzés Tervezés Megvalósítás Irányítás Semlegesítés

Megközelítésünk öt lépésből áll, amelyek segítenek Önnek a szén-dioxid-
kibocsátás átlagosan 34%-os, a TCO átlagosan 29%-os csökkenésének 
elérésében. A zéró ökológiai lábnyom elérése felé vezető út 
teljesítéséhez elemzünk, tervezünk, megvalósítunk, irányítunk és 
semlegesítünk.
A program az elemzés és a megvalósítás terén szerzett tapasztalatunkon 
alapul, amelyek a program elindítása óta több mint 10 000 európai kis- és 

Ezen kívül a Fenntarthatósági optimalizációs programot akkreditálta 
a SGS megfelelve azt az ISO-szabványoknak, és elismerte olyan 
módszerként, amivel kiszámítható a nyomtatásból származó üvegház 
hatású gázok kibocsátásának a mennyisége.

Alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású nyomtatás - három lépésből 
álló tanácsadás, amely segít a nyomtatási szolgáltatóknak abban, hogy 
akár egy speciális reprográfia vállalat, akár egy nagyobb cég nyomtató 
helyisége esetében elemezni, optimalizálni és semlegesíteni tudják  
a szén-dioxid-kibocsátást.

középvállalkozás és nagyvállalat bevonásával lezajlott zöld auditot 
ölelnek fel. Az adatok segítségével folyamatosan újítunk és fejlesztünk, 
hogy teljesítsük ügyfeleink igényeit a fenntartható hardver termékcsaládok 
tökéletesítésével, a munkafolyamatok optimalizálására tervezett 
szoftverek testre szabásával, a hulladék és a felesleg csökkentésével, 
valamint a menedzsment megváltoztatásával, ami a megoldásainkkal  
a környezeti tudatosság felgyorsításával valósulhat meg.

2 A használat közbeni adatok a japán kormány által támogatott EcoLeaf környezetvédelmi minősítésen alapulnak, amely az LCA-módszert használja a termékek környezeti adatainak 
kvantitatív megjelenítésére az életciklus-szakaszokon keresztül az erőforrások kivonásától a gyártásig/összeszerelésig, szállításig és selejtezésig/újrahasznosításig az ISO 14040 / 14044 
szabványokkal összhangban http://www.jemai.or.jp/
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Termékek

A használt eszközöket, alkatrészeket és kellékeket úgy terveztük, 
hogy a lehető leghosszabb ideig fenntartsák a körforgást, az anyagok 
áramlását és az értéküket, ami ideális esetben a hulladék mennyiségét 
megszünteti. A GreenLine márkával a Ricoh többet nyújt az egyszerű 
újrahasznosításnál - teljesen “újjáélesztjük” a multifunkciós termékeket. 
A felújításhoz és teszteléshez szükséges eljárások biztosítják, hogy  
a Ricoh minden GreenLine tanúsítvánnyal rendelkező terméke olyan 
megbízható, produktív és hatékony szolgáltatást nyújtson Önnek, 
amelyet elvár egy vadonatúj Ricoh készüléktől. Ezek a termékek 
rendkívül gazdaságosak, erőforrásuk körforgásos folyamata minimális 
hatást gyakorol a környezetre.

Print&Share Eco nyomtató meghajtó - innováció, amely új 
mérföldkövet jelent az erőforrások felelős felhasználása terén, miközben 
költséget és idő takarít meg. Egyetlen kattintással segít az ügyfeleknek 
a papírmennyiség csökkentésében és a papírhulladék megszüntetésében 
azáltal, hogy:

• kizárja a nem kívánt nyomatok, a mindössze egyetlen linket 
tartalmazó vagy üres oldalak létrehozását.

• felmérii a nyomtatási tartalmat és kevesebb oldalra tömöríti azt.

• csökkenti a papírfelhasználást azáltal, hogy több oldalt nyomtat 
egy lapra és összevonja az üres helyeket.

Bármely Ricoh nyomtató meghajtóval együtt telepíthető minden Ricoh 
multifunkciós készüléken és nyomtatón.

Szoftvermegoldások a papírhulladék elkerülésére és a bizalmasság 
megőrzésére – a papírról a digitális feldolgozásra való áttérés kiváló 
módja a papírfelhasználás optimalizálásának és környezeti hatás 
csökkentésének. A Ricoh átfogó szoftver-portfóliója segíthet Önnek 
abban, hogy gond nélkül használjon ki több erőforrást okos módon. 
Hogy csak néhányat említsünk:

• segíthetünk abban, hogy adatait papírról vagy hagyományos 
digitális adathordozókról közvetlenül a felhőbe helyezze át.  
a Ricoh optikai karakterfelismerést alkalmazó 
dokumentumkonverziós megoldásai révén a papír nélküli 
folyamatokkal gyorsabban férhet hozzá adataihoz, ezzel 
csökkentve a kellékanyagokkal és az energiapazarlással 
kapcsolatos költségeket;

• Az eSignature technológia segíti a sok papírt igénylő 
dokumentálásról a környezetbarát digitális aláírásgyűjtésre és 
értékelésre történő zökkenőmentes átállást.

Azok a papírok, amelyek irodai és nyomdai nyomtatásra készültek, 
egyértelmű környezeti előnyökkel rendelkeznek:

• A Ricoh számára papírt előállító malmok fenntartható erdőkből 
származó erőforrásokat használnak fel.

• A malmok ISO 14001 és az EU Eco minősítéssel rendelkeznek.

• A Ricoh papírok FSC- és PEFC-tanúsítványokkal rendelkeznek.

A Ricoh eszközöket úgy terveztük, hogy optimálisan működjenek 
újrahasznosított papírral is, ami teljesíti az EN12281 szabvány feltételeit.

Termékek és szolgáltatások a tudatosabb erőforrás-felhasználásért

A Ricoh fenntarthatósági ajánlatai a termékek és szolgáltatások csökkentésének, újrafelhasználásának 
és újrahasznosításának gazdag portfólióját tartalmazzák a hulladékkezelés optimalizálása és az 
értékes erőforrások (újra)hasznosítása, a költségek és a környezeti károk csökkentése érdekében:

EMEA

Újrahasznosított
termékek alkatrészek  

és kellékek

GreenLine 
minőség

BS 8887:220 
újragyár-tási  

szabvány

Használt 
anyagok

Hozzájárul  
a környezetbarát 
folyamatokhoz

EMEA

driver
Zöld nyomtató-

• Papírhasználat 
optimalizálása

• Papírhulladék 
megszüntetése

• Akár 75%-os papírspórolás 
egyetlen kattintással
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Funkciók

Legújabb eszközeink kisebbek és könnyebbek. A legújabb multifunkciós készülékek kisebbek és könnyebbek. Színes RICOH MP C6004 készülékünk 
65%-kal könnyebb és 37%-kal kisebb az ugyanabba az osztályba tartozó korábbi modellekhet képest3.

Alternatív anyagok használata - néhány újabb multifunkciós termék még hatékonyabban hasznosítja az erőforrásokat azáltal, hogy előállításukhoz 
egyre nagyobb mértékben használnak fel alternatív nyersanyagokat, pl. acélhulladékot az MFP-k vázához, háztartási hulladékból visszanyert 
használt üdítőitalos palackokból származó lágy PET-műanyagot a Ricoh tonerflakonjaihoz vagy növényi alapú bioműanyagokat az irodai és 
nyomdai eszközök külső alkatrészeihez.

További erőforrás-hatékony jellemzők a szabványos nagy sebességű duplex nyomtatás, a tűzőkapocs nélküli befejezés, ami lehetővé teszi 
akár öt lap kapcsok nélküli összefűzését. Legújabb eszközeink öko-barát címkével rendelkeznek, amely az okos kezelőpanelen található, és 
tanácsokkal látja el a használókat a papírtakarékosságra vonatkozóan, továbbá jelzi, hogy mennyi papírt spórol a “zöld“ nyomtatással.

Szolgáltatások

Élettartam végéig tartó kezelés – irodai és nyomdai célú nyomtatást végző ügyfeleink számára a felhasznált kellékanyagok és alkatrészek 
gyorsan megtérülhetnek használt termékekből gyártási központjainkban történő újrahasznosítása révén.

 3 A színes Ricoh MP C6004 és az MP C6001 készülék összehasonlításával

az ugyanahhoz az osztályhoz tartozó 
korábbi modellekhez képest3

könnyebb
kisebb

65%

Resource Smart   
terméktervezés

kisebb és  
könnyebb 
eszközök 37%

menedzsment szolgáltatások
Élettartam végéig szóló

Egyszerű begyűjtési 
szolgáltatás

Smart Return 
weboldal 

www.ricoh-return.com
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Termékek

Az irodai munkastílus innovációt elősegítő hardver portfóliónk növeli  
a hatékonyságot, az együttműködést, a munka és a magánélet 
egyensúlyát, továbbá csökkenti az utazási költségeket és az ökológiai 
lábnyomot. A Ricoh Unified Communication Systems rendszereinek 
használata lehetővé teszi, hogy a felhasználók az üzleti célok elérését 
ösztönző videokonferencián vegyenek részt a környezet károsítása nélkül. 
A Ricoh interaktív táblái segítenek az értekezletek, a workshopok és  
az oktatás modernizálásában. Továbbfejlesztett eszközök – pl. a kézírás 
szöveggé konvertálásának képessége – vonzó, könnyen szerkeszthető  
és kijelölhető megjelenítési platformot biztosítanak az erőforrásokkal való 
visszaélés nélkül. A Ricoh mobil nyomtatási megoldások támogatják  
a felhasználók kényelmét, hiszen a felhőt használhatják arra, hogy 
bárhonnan nyomtathassanak saját eszközüket használva (BYOD).

A felhasználó/kezelő jó közérzete – a Ricoh irodai multifunkciós készülékeinek és nyomtatóinak felhasználói, valamint a nyomdai rendszerek 
használói biztosak lehetnek abban, hogy nem fenyegeti őket egészségkárosodás a tonerek és a kibocsátások miatt, ha ezeket az eszközöket az 
előírások szerint és megfelelően karbantartva és tisztítva használják. A Ricoh jelenleg a piacon kapható nyomtatási termékei és toner formulái 
alapos belső és külső termék- és minőségellenőrzésen mennek keresztül, és megfelelnek minden munkaegészségügyi és biztonsági előírásnak.

A Ricoh kellékanyagok között megtalálható a latex festék is a nagy formátumú nyomatokhoz, amelyek nemcsak környezetbarát eszközök, hanem 
csökkentett hatással vannak a kezelő egészségére, mert nincs szaguk és csekély mennyiségű illékony szerves anyagot tartalmaznak.

Funkciók

Mindent magában foglaló dizájn és hozzáférési megoldások 
bármely felhasználó igényeinek kielégítésére - a Ricoh MFP-k különféle 
hozzáférhetőségi eszközökkel rendelkeznek egy inkluzív munkahely 
biztosítása érdekében. Ilyen funkciók a dönthető kezelőpanel, a normál 
és fordított fogantyú a könnyen tolható tálcákon és sok más. Az új MFP-k 
is fejleszthetők a hozzáférhetőségi alkalmazással, így a csökkent 
látóképességű emberek is kezelhetik a Ricoh multifunckiós készülékeit  
a speciális tervezésű képernyőkön és a hangos technológián keresztül.

Szolgáltatások

A Ricoh biztonságos hardver-, szoftver- és műszaki szakértelme 
segíti az ügyfeleket a nyomtatási biztonság és a bizalmasság 
fejlesztésében. A Ricoh nyomtatásbiztonsági értékelése optimális 
helyzetet teremtenek a papírt használó eszközök körül aáltal, hogy 
felismeri a fenyegetéseket és az ügyfelek információinak sebezhető 
pontjait. A szabványosított megközelítés elősegíti a korszerű biztonság 
elemzését, optimalizálását és irányítását az ügyfelek legértékesebb 
információi esetében. És végül a szerződés lejártakor utolsó lépésként 
felajánljuk a Teljes adattörlési szolgáltatást, ami biztosítja, hogy az 
összes ügyféladat visszaállíthatatlanul törlésre kerüljön egy eszköz 
összes memóriamoduljából.

Termékek és szolgáltatások a biztonságos, produktív és fenntartható 
munkahelyért

A Ricoh emberi jólétet szolgáló megoldásai olyan termékek és szolgáltatások, amelyek a felhasználók 
jó közérzetét, a kényelmet és a biztonságot szolgálják:

Virtuális 
tárgyalótermek

Egylépéses megoldás az “új 
munkastílus” fejlesztésére

Alacsonyabb 
utazási költségek

Nagyobb egyensúly  
a munka és  

a magánélet között

Papír nélkül

csökkent 
látásképességűek 
számára

Ricoh nyomtatási biztonság
Optimalizálási szolgáltatás

különleges 
dijáznért Beszélői 

funkció

Személyi 
hitelesítés

Könnyebben 
adaptálható

Hozzáférhetőségi  
alkalmazás a
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A Ricoh mindig is a fenntartható dizájn élharcosa volt, ami az 1994-es 
anyag körforgással kapcsolatos Comet Circle filozófiáig nyúlik vissza.  
A Comet Circle előírja, hogyan kell a Ricoh termékeket megtervezni, 
gyártani, használni és újrahasznosítani, hiszen a körkörös ökonómiai 
üzleti modell felé haladunk. A jobb funkcióknak és teljesítménynek 
köszönhetően az Ön Ricoh eszközei többre képesek, kevesebb energiát 
és erőforrást igényelnek a gyártáshoz és a használathoz, továbbá 
könnyen újra felhasználhatók és újrahasznosíthatók.

Minden Ricoh termék megfelel a helyi, nemzeti és nemzetközi 
egészségvédelmi és biztonsági előírásoknak. A piacon forgalmazott 
termékeinkhez biztonsági adatlapokat és környezetvédelmi 
termékinformációt mellékelünk. Az ENERGY STAR® program által 
igazolt alacsony tipikus áramfogyasztási (TEC) arányok mellett a Ricoh 
eszközei megkapták a legmagasabb EPEAT® Gold besorolást. A Ricoh 
szándéka az energia- és erőforrás-hatékonyságra vonatkozó európai 
szabványoknak való megfelelés, mint pl. a Kék Angyal jelzés.

A Ricoh munkáját elismerték a CDP magas szintű klimatikus 
bizonyítvánnyal és teljesítési értékelésekkel is. A Ricoh gyakorlati 
megközelítését az ellátási lánci fenntarthatóságot illetően nagyra 
értékelte az EcoVadis fenntarthatósági felmérés is.

A Ricoh fenntarthatósági technológiájával Ön lehetővé teheti  
a munkastílus innovációt, miközben felelős környezetvédelmi 
felügyeletet tanúsít oly sok módon. Használja ki egyedi fenntarthatósági 
ajánlatainkat vállalkozása vezetőjeként a vállalkozás megtakarítási 
lehetőségeinek feltáráshoz.
 

Fenntarthatóság a Ricoh-nál
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A kihívás

Az irodai nyomtatás környezetre gyakorolt hatásának érdekében 
a Vodafone elindította Zöld IT ‘Kis papírfelhasználású iroda’ 
kezdeményezését, amelynek célja a következők elérése:

A Vodafone Mobil zöld IT nyomtatási kezdeményezése.

• kisebb ökológiai lábnyom.

• alacsony teljes birtoklási költség. 

• továbbfejlesztett szolgáltatás biztosítása.

• fokozott biztonság.

• menedzselt globális nyomtatási szolgáltatás.

A Ricoh megoldás

A Ricoh kifejlesztett egy ökológiailag hatékony nyomtatási infrastruktúrát 
a Vodafone csoportokat támogató rugalmas munkavégzési és mobilitási 
stratégiájához, beleértve a következő fejlesztéseket:

Az eredmények

A globális racionalizálás és szabványosítás 300%-kal növelte az alkalmazottak és az eszközök arányát (az átlagos 20:1-től 60:1-re), bizonyos 
területeken akár 75%-kal csökkentette a papírfogyasztást, és a felhasználónként éves irodai nyomtatási költség átlagosan 50%-os csökkenését 
eredményezte. Ezenkívül elősegítette, hogy a vállalat jelentős és fenntartható, évenkénti csaknem 3 millió kg-os csökkenést érjen el az ökológiai 
lábnyom tekintetében.

• Zöld iroda környezeti felmérés. 

• Globális/helyi projektmenedzsment.

• Szabványosított, legjobban alkalmazható 

technológia.

• Dedikált helyszíni szerviztámogatás.

• Részletes globális/helyi jelentés.
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A jelen kiadványban bemutatott tények és adatok specifikus üzleti esetekre vonatkoznak. Egyedi körülmények eltérő eredményeket 

produkálhatnak. Minden vállalat, márka, termék és szolgáltatás neve a tulajdonosaik tulajdona és az egyes tulajdonosok bejegyzett 
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