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Technológia,
ktorá rastie
spolu s vami

Objavte pre svoje pracovisko
inteligentné riešenie od
spoločnosti Ricoh. Náš rad
inteligentných zariadení je tou
správnou voľbou pre premyslený
biznis.

Zabudnite na tie časy, keď ste museli kupovať nové zariadenia

zakaždým, keď ste chceli mať prístup k aktualizovaným

technológiám. S novými inteligentnými zariadeniami od

spoločnosti Ricoh budete mať prístup k najnovším technológiám

prostredníctvom aktualizácií zariadení tak, ako ich budete

potrebovať - takže ich schopnosti môžu rásť tak, ako rastie váš

biznis. Stiahnite si najnovšie funkcie, aplikácie a aktualizácie tak,

ako ich potrebujete, aby boli vaše zariadenia vždy pripravené na

splnenie potrieb vášho biznisu - teraz aj v budúcnosti. Naše

inteligentné zariadenia poskytujú najnovšie technológie,

vynikajúci tlačový výstup a sú navrhnuté s ohľadom na

požiadavky maximálnej bezpečnosti a udržateľnosti.
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Škálovateľné inteligentné riešenie

Tak, ako rastie váš biznis, tak
potrebujete aj správne technológie,
ktoré tento rast podporujú. To je
dôvod, prečo spoločnosť Ricoh
zmenila spôsob, akým vám
sprístupňuje svoje digitálne

Inteligentná škálovateľnosť

Máte prístup k najnovším technológiám, akonáhle sú k

dispozícii, takže možnosti vašich zariadení sa rozširujú spolu

s rastom vášho biznisu.¹

a tlačové technológie - aby ste mohli
využívať to, čo potrebujete hneď vtedy,
keď to potrebujete.

Prispôsobenie na mieru

Vyberte si z nášho radu aplikácií a softvérových riešení tie,

ktoré vám pomôžu prispôsobiť vaše zariadenia presne podľa

potrieb vášho biznisu.
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Inteligentné zariadenia Ricoh -
škálovateľnosť, bezpečnosť,
udržateľnosť, jednoduchosť

Od inteligentných zariadení Ricoh môžete očakávať výhody mimoriadnej kvality,
vysokej spoľahlivosti a maximálnej bezpečnosti, doplnené o prístup k najnovším
technológiám na vyžiadanie.

Získajte technológiu, ktorá rastie s vaším
biznisom
Jednoducho použite potrebné softvérové riešenia, aplikácie

a cloudové služby pre optimalizáciu práce pri spravovaní

dokumentov a na pomoc zamestnancom, aby pracovali

efektívnejšie a bezpečnejšie. Koncepcia „Always Current

Technology“ od spoločnosti Ricoh umožňuje sťahovanie a

inštaláciu nových funkcií, aplikácií a aktualizácií na

vyžiadanie priamo do zariadenia. Nie je potrebné volať

technikovi ani čakať na ukončenie zmluvy. Plne využite

jednoduchosť, škálovateľnosť, a prispôsobiteľnosť.

Svoje inteligentné zariadenia Ricoh
môžete pomocou aplikácií Ricoh pripojiť
k externým cloudovým službám a
aplikáciám tretích strán. Prevádzajte
papierové dokumenty do digitálnej
podoby pomocou skenovania do služieb
typu DropBox™ alebo Sharepoint™,
alebo ich naskenujte priamo do
priečinkov vašej firemnej siete. Využite
rýchly prístup k rôznym funkciám typu
„skenovanie do“ pre rozširujúce sa
služby.
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Očakávajte výnimočnú kvalitu, prístup a

produktivitu v digitálnom a tlačovom sektore

Moderné tlačové technológie spoločnosti Ricoh poskytujú

ostrý text a verné farby, takže vždy získate najvyššiu kvalitu

tlače.

Avšak inteligentné zariadenia Ricoh prinášajú oveľa viac než

len kvalitný tlačový výstup. Stávajú sa centrálnym miestom

pri spracovaní a správe dokumentov. Digitalizujte

spracovanie svojich dokumentovať, aby ste mali rýchly a

pritom bezpečný prístup k informáciám, kedykoľvek ich

budete potrebovať. Ľahko pripojíte mobilné zariadenia

pomocou aplikácie Ricoh Smart Device Connector a ďalších

mobilných aplikácií, aby ste mohli bez problémov tlačiť,

skenovať a pristupovať k dokumentom.

Naša variabilná ponuka
dokončovacieho príslušenstva a
zásobníkov papiera vám umožní
produkovať výtlačky v
profesionálnej kvalite. Zároveň
ušetríte čas, zefektívnite
pracovné postupy a znížite
výdavky na outsourcing. Či už
ide o kompaktný interný finišer,
dierovač, bezsvorkové alebo
sedlové zošívanie, z
dokončovacieho príslušenstva
Ricoh si môžete vybrať presne
to, čo potrebujete. Pre dlhšie
trvajúce objemnejšie tlačovej
úlohy môžete minimalizovať
zásahy obsluhy tým, že využijete
variabilné príslušenstvo pre
rozšírenie kapacity zásobníkov a
manipuláciu s papierom.
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Veľmi jednoduché použitie, optimálna

podpora

Sprístupnite všetky možnosti zariadenia pomocou

užívateľsky prívetivého chytrého ovládacieho panela

Dotykové rozhranie panela napodobňuje rozhranie

mobilných zariadení, takže bude pre vás ihneď dobre známe

a intuitívne. Používanie ovládacích panelov je konzistentné

pre viacero zariadení Ricoh, takže hneď, ako sa naučíte

používať jedno zariadenie, môžete používať všetky. Na

displeji môžete mať zobrazené napr. logo spoločnosti a

jednotliví užívatelia si ovládací panel môžu individuálne

prispôsobiť aj pomocou prístupu k často používaným

funkciám.

Ak potrebujete pomôcť s niektorým z našich inteligentných

zariadení, rýchlu odozvu zaistí najnovšie funkcie podpory od

spoločnosti Ricoh - a to presne vo chvíli, keď ju budete

potrebovať. Prostredníctvom našej aplikácie RemoteConnect

Support naši špecialisti môžu na diaľku získať prístup k

zariadeniam Ricoh na vašom pracovisku, aby vykonali

opravy a minimalizovali časové prestoje. Špecialista na

podporu môže dokonca diaľkovo pracovať s inteligentným

ovládacím panelom a dávať pokyny používateľovi v reálnom

čase o tom, ako má používať dané zariadenie.

Manažéri IT vo veľkých firmách
môžu používať intuitívny nástroj
Remote Panel Operation a môžu
tak získať prístup k svojim
zariadeniam a rýchlo a
jednoducho riešiť problémy v
rámci firemnej siete. Pomoník
cez web a videonávody
prístupné prostredníctvom
displeja pomáhajú pri
manipulácii so zariadením, napr.
pri výmene tonera.
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Spoľahnite sa na vynikajúcu integrovanú

bezpečnosť

Trvalou súčasťou konceptu inteligentných zariadení Ricoh je

záväzok spoločnosti k maximálnej možnej ochrane pre

bezpečnostnými rizikami. Bezpečnosť je v DNA celého

nášho digitálneho pracovného portfólia. Vždy tomu tak bolo a

vždy aj bude. Riešenie od spoločnosť Ricoh umožňujú

bezpečný prístup k dátam a súčasne zaisťujú, aby

zabezpečenie a produkty nebránili potrebným inováciám,

funkčnosti alebo produktivite. Nebudete obmedzení pri práci

a pritom budete vedieť, že sú vaše dáta dostatočne

zabezpečené.

Spoločnosť Ricoh pomáha chrániť vaše dáta počas ich

celého životného cyklu - od riešenia overovania užívateľov,

ktoré chránia citlivé dokumenty pred zobrazením,

kopírovaním alebo odosielaním zo strany neoprávnených

užívateľov, až po služby typu bezpečnej likvidácie pevného

disku na konci jeho životnosti. Modul DataOverwriteSecurity

(DOSS) od je určený pre bezpečný prepis dát na pevnom

disku ihneď po vykonaní každej úlohy tlače, kopírovania,

skenovania alebo faxovania. Svoje dokumenty môžete

chrániť aj pomocou bezpečnostných funkcií Streamline NX,

ktoré obmedzujú prístup k tlačovému výstupu iba pre

vlastníkov dokumentov.

Spoločnosť Ricoh ponúka širokú
škálu zariadení, ktorá bola
certifikovaná podľa
bezpečnostnej normy IEEE 2600
a súčasne túto produktovú
ponuku neustále vylepšuje, aby
bolo možné plne uspokojiť
meniace sa požiadavky všetkých
zákazníkov. Bezpečnostná
norma IEEE 2600 definuje
minimálne požiadavky pre
funkcie zabezpečenia použité
zariadeniami, ktoré vyžadujú
vysokú úroveň zabezpečenia
dokumentov, a ustanovuje tak
základný rámec v oblasti
bezpečnosti pre tlačiarne a
multifunkčné zariadenia.
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Minimalizujte uhlíkovú stopu vašej

spoločnosti

Partnerstvo so spoločnosťou Ricoh je dobrou voľbou pre

životné prostredie. Dlhodobo sa u všetkých našich zariadení

a pracovných postupov snažíme čo najviac znížiť vplyv na

životné prostredie. Inteligentné zariadenia Ricoh majú jednu

z najnižších úrovní spotreby energie. To platí ako pre

koeficienty TEC (Typical Electricity Consumption), tak aj pre

skutočný okamžitý príkon. Predvolené nastavenie časovača

automatického vypnutia znižuje spotrebu energie,

prevádzkové náklady a uhlíkovú stopu, keď zariadenie nie je

aktívne, a naopak rýchly čas obnovy prevádzky zabezpečuje

to, že nebude znížená vaša produktivita.

Program pre zber a recykláciu (Resource Smart) umožňuje

vašej firme optimalizovať riadenie odpadov a opätovne

využívať cenné zdroje, znížiť náklady a znížiť negatívne

dopady na životné prostredie.

Zámerom spoločnosti Ricoh je aj
naďalej spĺňať všetky normy pre
energetickú účinnosť a efektívne
využívanie zdrojov.² Naša
spoločenská korporátna
zodpovednosť ohľadom
udržateľnosti a zlepšenia
pracovného prostredia
koncových užívateľov má za cieľ
posilniť nové, ekologickejšie
spôsoby práce.
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Prečo byť partnerom spoločnosti Ricoh

Spoločnosť Ricoh podporuje digitálne pracoviská využívajúce inovatívne technológie
a služby, ktoré jednotlivcom umožňujú pracovať efektívnejším spôsobom.

Líder trhu

Spoločnosť Ricoh už viac ako 80 rokov prináša inovácie a je

popredným poskytovateľom riešení pre spravovanie

dokumentov, IT služieb, komerčnej a priemyselnej tlače,

digitálnych fotoaparátov a priemyselných systémov.

Bezpečnosť a certifikácia

Spoločnosť Ricoh je držiteľom certifikácie ISO 27001 a aj

naďalej bude dodržiavať všetky štandardy ISMS (Information

Security Management System). Táto certifikácia je

medzinárodnou normou, ktorá popisuje osvedčené postupy

pre ISMS systém.

Spokojnosť zákazníkov

Spokojnosť našich zákazníkov je našou prioritou. Preto

ponúkame našim zákazníkom široký rad odborných

konzultantov, technikov a pracovníkov podpory, ktorí v

prípade potreby poskytnú pomoc a ďalšie súvisiace služby.
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Porovnanie zariadení
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Porovnanie zariadení

POZNÁMKY
(1) Môžu sa účtovať poplatky.
(2) Podľa štandardov Blue Angel Mark v Európe a EPeat a Energy Star v Severnej Amerike.
(3) Niektoré modely nemusia mať v čase uvedenia do prevádzky plnú funkčnosť. Ohľadom podrobností sa obráťte na miestneho zástupcu spoločnosti Ricoh.
(4) Infografika strana 4: Štúdia Ricoh Europe vykonaná spoločnosťou Coleman Parkes, august 2018. Množina údajov: 3300 SMB lídrov z viac než 20 európskych krajín.
(5) Infografika strana 7: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Množina údajov: 240 organizácií z rôznych odvetví z Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a USA, ktorí zamestnávajú
minimálne 500 zamestnancov.
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Všetky značky a názvy produktov sú obchodnými značkami ich právoplatných vlastníkov. Špecifikácie a vzhľad produktu sú predmetom zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Farby
skutočného produktu sa môžu líšiť od vyobrazenia v prospekte. Obrázky nie sú presnými fotografiami a niektoré detaily môžu byť odlišné. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Všetky práva
vyhradené. Obsah a rozvrhnutie tohto prospektu nie je možné meniť, upravovať a kopírovať a ani ho vkladať do iných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
Ricoh Europe PLC.


