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Predstavujeme
nový rad
inteligentných
zariadení
RICOH

Veľmi dôležitou súčasťou vášho biznisu sú vaše vedomosti, vaše

dáta a vaše nápady. Každodenné fungovanie a rast vášho

biznisu závisí na zdieľaní, používaní a ochrane týchto informácií.

Ak chcete čo najlepšie využiť vaše dokumenty a dáta,

potrebujete zariadenia, ktoré umožňujú efektívnu, jednoduchú a

bezpečnú správu dokumentov. Zariadenia, ktoré presne spĺňajú

vaše požiadavky na konektivitu, kvalitu výstupu, bezproblémovú

digitalizáciu atď. Spoľahnite sa na zariadenia Ricoh, ktoré spĺňajú

všetky tieto požiadavky. Inteligentné zariadenia Ricoh umožňujú

dokumenty efektívne a pritom bezpečne tlačiť, skenovať, zdieľať,

digitalizovať aj ukladať jedným stlačením tlačidla.
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Chytrý biznis a Ricoh

Pripojte sa k miliónom užívateľov po celom svete, ktorí využívajú kvalitné, spoľahlivé
a bezpečné zariadenia Ricoh.

Minimálna údržba, maximálna prevádzková
doba
Inteligentné zariadenia Ricoh sa vyznačujú intuitívnym

ovládaním, ľahkou údržbou a dizajnom, ktorý vychádza z

mnohoročných skúseností používateľov. Nové zariadenie

nainštalujete v niekoľkých málo krokoch. Inštalácia

nevyžaduje odborné znalosti v oblasti IT ani prítomnosť

technika. Sprievodca inštaláciou umožňuje ľahko krok za

krokom sprevádzkovať zariadenie v priebehu niekoľkých

minút. Údržba a jej jednotlivé nástroje sú koncipované tak,

aby čo najmenej narušovali prevádzku zariadenia. Fotovalce

s dlhou životnosťou a tonerové kazety s vysokou

výťažnosťou znamenajú, že sa ich výmena vykonáva menej

často a teda minimalizuje dočasná nedostupnosť zariadenia

pre užívateľov. Pre správne načasovanie automatického

doručovania tonerov využite systém @Remote. Vyhnite sa aj

zbytočným servisným zásahom používaním užívateľských

sád pre údržbu, ktoré umožňujú jednoduchú výmenu dielov

presne podľa potreby.

Ak prevádzkujete veľký počet zariadení,
a to aj vo vzdialených lokalitách, môžete
pre uľahčenie správy a údržby až 5000
zariadení s výhodou použiť softvérové
riešenie Device Manager NX. IT
oddelenie môže okrem modelov Ricoh
centrálne spravovať aj zariadenia tretích
strán a zariadenia pripojené cez USB.
Nastavenie konfigurácie možno ľahko a
rýchlo klonovať na ďalšie zariadenia, čím
udržíte max. konzistenciu nastavení a
zároveň ušetríte značné prostriedky.
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Spoľahlivosť zariadení Ricoh

Zákazníci po celom svete sú zvyknutí na spoľahlivosť

zariadení Ricoh. Naša výkonná laserová technológia a diely

s vysokou životnosťou znamenajú, že môžete očakávať

trvalo veľmi vysokú kvalitu tlače. Pre dosiahnutie najlepšej

kvality tlače používajte originálny spotrebný materiál Ricoh.

Jeho používaním dosiahnete maximálnu prevádzkovú

spoľahlivosť a najlepších výsledkov tlače.

Udržateľný prístup

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. Cieľom spoločnosti Ricoh je naďalej

spĺňať globálne štandardy pre energetickú účinnosť a

efektivitu zdrojov podľa Blue Angel Mark v Európe a EPEAT

a Energy Star v Severnej Amerike. Zariadenia Ricoh majú

jednu z najnižších úrovní spotreby energie. To platí ako pre

koeficienty TEC (typická týždenná spotreba), 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.

Vstavané šifrovanie dát pre
skenované a tlačené súbory
chráni vaše IT prostredie pred
útokmi typu „Man-in-the-middle“.
Overovanie užívateľov pomáha
chrániť prístup k citlivým
dokumentom, takže napr.
tlačený výstup sa dostane do rúk
len tým, ktorí majú príslušné
oprávnenia. Naše riešenie pre
bezpečný prepis dát vedia zo
zariadení priebežne odstraňovať
všetky latentné dáta, takže aj v
málo pravdepodobnom prípade
neoprávneného prístupu k
pevnému disku nedôjde k úniku
žiadnych firemných informácií.

Každé zariadenie Ricoh má v sebe pevne

zabudované silné bezpečnostné funkcie.

Bezpečnosť je neoddeliteľnou „súčasťou

DNA“ celého nášho produktového portfólia.

Vždy tomu tak bolo a vždy aj bude.

4



Vynikajúce spracovanie digitálnych dát

Od inteligentných zariadení Ricoh môžete očakávať

najvyššiu kvalitu tlače. Získate vysokú kvalitu obrazu bez

efektov presýtenia a jasné ostré písmo. Väčšina zariadení

Ricoh spĺňa normu ISO 11798 týkajúcu sa stálosti a

dlhodobej čitateľnosti tlačených dokumentov. Pomocou

našich pokročilých technológií môžete s vysokou

produktivitou bez problémov vykonávať veľmi kvalitnú tlač s

rozlíšením až 1200 dpi. Chcete tlačiť priamo na hlavičkový

papier alebo štítky? Žiadny problém. Zariadenia Ricoh

podporujú veľmi širokú škálu médií, čo umožňuje vykonávať

bez outsourcingu aj množstvo neštandardných tlačových

úloh. Intuitívny ovládací panel je kľúčom k tomu, aby

užívatelia mohli zariadenia maximálne využívať. Dotykový

panel Ricoh má logicky usporiadané menu tak, aby

užívatelia mohli ľahko prechádzať jednotlivými ponukami.

Avšak zariadenia Ricoh prinášajú oveľa viac než len kvalitný

tlačový výstup. Stávajú sa centrálnym miestom pri

spracovaní a správe dokumentov. Digitalizujte spracovanie

svojich dokumentov, aby ste mali rýchly a pritom bezpečný

prístup k informáciám, kedykoľvek ich budete potrebovať.

Pomocou aplikácie RICOH
Smart Device Connector ľahko
pripojíte mobilné zariadenia, aby
ste mohli bez problémov tlačiť,
skenovať a pristupovať k
uloženým dokumentom - takže
vaši zamestnanci môžu rýchlo a
ľahko zdieľať všetky potrebné
informácie. Priame bezdrôtové
pripojenie Wireless Direct
umožňuje dočasným
používateľom rýchlo
komunikovať so zariadeniami
bez nutnosti pripájať sa do
firemnej siete.
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Porovnanie zariadení
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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 (Systém

riadenia bezpečnosti informácií). 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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Ricoh Slovakia s.r.o.
Kocel'ova 9
821 08 Bratislava
Slovakia

+421 02 326 306 20

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.


