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Technologia,
która rozwija się
wraz z Tobą

Poznaj Ricoh Dynamic Workplace
Intelligence. Nowa seria
inteligentnych urządzeń to
kompleksowa odpowiedź na
potrzeby Twojej firmy – dziś i w
przyszłości.

Coraz większe znaczenie cyfryzacji wymusza zmiany w sposobie

działania i zakresie funkcjonalności urządzeń drukujących.

Funkcjonalności oferowane przez nową generację inteligentnych

MFP można sukcesywnie rozszerzać o stale rozwijane aplikacje i

najnowsze aktualizacje. Dostępne są zawsze wtedy, gdy ich

potrzebujesz. Nowe inteligentne urządzenia zapewniają nie tylko

doskonałą jakość wydruków, ale są również przyjazne dla

środowiska i bezpieczne w uzytkowaniu. Pobieraj najnowsze

aktualizacje i aplikacje wówczas, gdy ich potrzebujesz, aby

Twoje urządzenie było zawsze aktualne i gotowe do spełnienia

wyzwań stojących przed Twoją firmą ― teraz i w przyszłości.

Nasze nowe inteligentne urządzenia nie tylko zapewniają

najnowszą technologię i doskonałe wydruki, ale są z natury

zaprojektowane do przyjaznej dla środowiska i bezpiecznej

pracy.
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Inteligentne rozwiązania

Inteligentne urządzenia Ricoh
sprostają wszystkim obecnym i
przyszłym wymaganiom Twojej firmy w
oparciu o nowy system udostępniania
aktualizacji i aplikacji.

Skalowalna inteligencja urządzeń

Dzięki stworzonym przez firmę Ricoh rozwiązaniom

urządzenia rozszerzają swoją funkcjonalność wraz z

powstawaniem nowych wyzwań biznesowych.

Personalizuj je tak, aby spełniały Twoje
oczekiwania.

Wybieraj z szerokiego zakresu aplikacji i rozwiązań

programowych tak, aby urządzenie było odpowiednio

dopasowane i zapewniało właściwy dla Twojej firmy obieg

dokumentów.
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Skalowalne. Bezpieczne.
Zrównoważone. Intuicyjne.

Dzięki inteligentnym urządzeniom Ricoh możesz czerpać korzyści z doskonałej
jakości, niezawodności i bezpieczeństwa, a dodatkowo uzyskać dostęp do
najnowszej technologii na żądanie.

Korzystaj z technologii, która rozwija się wraz
z Tobą
By pracować szybciej, bezpieczniej i wydajniej oraz

optymalizować procesy dokumentowe w swojej firmie

wykorzystaj ułatwiające pracę aplikacje i usługi chmurowe.

Rozwiązanie Always Current Technology umożliwia łatwe

pobieranie i instalowanie „na żądanie” aplikacji i aktualizacji

bezpośrednio na Twoim urządzeniu bez zbędnych

przestojów i angażowania specjalistów IT. Proste.

Skalowalne. Personalizowane.

Dzięki aplikacjom usprawniającym pracę
możesz podłączyć swoje inteligentne
urządzenie Ricoh do rozwiązań
chmurowych. Przekształć dokumenty
papierowe na cyfrowe przez skanowanie
ich do DropBox™ lub Sharepoint™, lub
wprost do folderów sieciowych. Zyskaj
szybki dostęp do całej gamy
funkcjonalności „skanuj do”.
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Oczekuj doskonałej jakości, dostępu i

wydajności związanych z usługami cyfryzacji i

druku.

Zaawansowane technologie druku firmy Ricoh zapewniają

wyraźny tekst i rzeczywiste kolory bez saturacji, dzięki

czemu za każdym razem możesz cieszyć się najlepszą

jakością swoich prac.

Nasze inteligentne urządzenia Ricoh zapewniają znacznie

więcej niż tylko doskonałe jakościowo wydruki ― doskonale

sprawdzają sie w najbardziej wymagających i

wielozadaniowych środowiskach pracy. Digitalizuj

dokumenty, by mieć bezproblemowy i bezpieczny dostęp do

informacji wtedy, gdy tego potrzebujesz. Przy użyciu Ricoh

Device Connector możesz w prosty sposób połączyć się ze

smartfonem lub innymi urządzeniami przenośnymi, aby bez

problemu drukować, skanować i uzyskiwać dostęp do

dokumentów.

Szeroki wybór opcji wykończenia
i kaset na papier umożliwiają
realizacje profesjonalnych
wydruków, przy jednoczesnej
oszczędności czasu i
ograniczeniu kosztów
związanych z outsourcingiem.
Inteligentne urządzenie Ricoh
oferuje szeroki wachlarz
możliwości wykańczania
dokumentów: dziurkowanie,
zszywanie i obszywanie.
Dodatkowo, dzięki dużej
pojemności wejściowej papieru
można realizować
wysokonakładowe prace bez
większego zaangażowania
użytkowników w obsługę
urządzenia.
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Intuicyjna i bezproblemowa obsługa w

oparciu o inteligentne wsparcie.

Wykorzystaj pełny zakres możliwości urządzenia korzystając

z inteligentnego panela (SOP). Dotykowy interfejs panela,

łatwy i intuicyjny w obsłudze jest podobny do rozwiązań

stosowanych w urządzeniach mobilnych. Ponieważ

większość urządzeń Ricoh jest wyposażona w to

rozwiązanie łatwo jest korzystać z całej floty biurowej. Widok

panela operacyjnego można dostosować do indywidualnych

preferencji użytkowników, a także dodać na nim logo firmy.

W przypadku pojawienia się problemów skorzystaj z usługi

zdalengo wsparcia Ricoh RemoteConnect. Wykorzystując

RemoteConnect specjalista pomoże w sprawnym i

skutecznym rozwiązaniu problemu, aby urządzenie mogło

jak najszybciej wrocić do pracy. Dzięki możliwości

udostępnienia ekranu w czasie rzeczywistym może on

przeprowadzić użytkownika przez procedurę naprawczą lub

zdalnie przejąć kontrolę nad urządzeniem, aby przywrocić

jego sprawność. Przy pomocy tego rozwiązania nasi

specjaliści mogą uzyskać zdalny dostęp do urządzeń Ricoh

w Twojej firmie, aby rozwiązać problemy i zminimalizować

czas przestoju. Specjalista ds. wsparcia może nawet zdalnie

obsługiwać inteligentny panel obsługi i pokazać

użytkownikowi w czasie rzeczywistym, jak korzystać z

urządzenia.

Aby uzyskać zdalny dostęp do
swojej floty urządzeń i szybko
oraz łatwo rozwiązywać
problemy specjaliści IT mogą
korzystać z intuicyjnego
zdalnego panela (Remote
Panel). Pomoc online i
samouczki wideo dostępne na
panelu urządzenia ułatwiają
szybkie wykonywanie prostych
zadań, takich jak wymiana
tonera.
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Polegaj na doskonałych zabezpieczeniach

Rozwiazania bezpieczeństwa w inteligentnych urządzeniach

Ricoh odzwierciedlają nasze zobowiazanie dotyczące

ochrony firm przed zagrożeniami cyfrowymi. Co więcej,

bezpieczeństwo jest wpisane w DNA całego portfolio

produtowego Ricoh. Zawsze było i zawsze będzie. Firma

Ricoh zapewnia bezpieczny dostęp do danych przy

jednoczesnym zagwarantowaniu, że funkcje i produkty

związane z bezpieczeństwem nie będą odbijać się na

innowacyjności.

Firma Ricoh pomaga chronić Twoje dane firmowe przez cały

ich cykl życia ― od rozwiązań takich jak uwierzytelnianie

zapobiegające podglądowi danych wrażliwych, ich

kopiowaniu i wysyłaniu do nieupoważnionych użytkowników,

do usług czyszczenia dysków twardych w przypadku

urządzeń wycofywanych z eksploatacji.

DataOverwriteSecurity System (DOSS) firmy Ricoh

zaprojektowano do nadpisywania obszarów dysku twardego,

wykorzystywanych podczas kopiowania, drukowania,

skanowania oraz faksowania. Możesz także chronić wrażliwe

dokumenty za pomocą funkcji bezpieczeństwa

oprogramowania Streamline NX, która ogranicza dostęp do

wydruków wyłącznie do ich właścicieli.

Ricoh oferuje szeroką gamę
produktów, które posiadają
certyfikat zgodności z normą
bezpieczeństwa IEEE 2600.
Dodatkowym atutem jest
możliwość zwiększenia ich
funkcjonalności, jeśli powstanie
taka potrzeba w Twojej firmie.
Norma bezpieczeństwa IEEE
2600 definiuje minimalne
wymagania dotyczące funkcji
zabezpieczeń używanych przez
urządzenia, które wymagają
wysokiego poziomu
bezpieczeństwa dokumentów,
ustanawiając podstawę
oczekiwań dotyczących
bezpieczeństwa zarówno w
odniesieniu do drukarek, jak i do
urządzeń wielofunkcyjnych.
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Zrównoważony rozwój Twojej firmy

Wybierając Ricoh dokonujesz wyboru dostawcy, dla którego

zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem

biznesowym. Na każdym kroku staramy sie minimalizowac

wpływ naszej działalności i projektowanych przez nas

produktów na środowisko. Inteligentne urządzenia Ricoh

charakteryzują się bardzo niskim poziomem zużycia energii

— zarówno w zakresie typowego zużycia energii elektrycznej

(TEC), jak i rzeczywistego zużycia energii. Automatyczne

przejście w stan uśpienia obniża zużycie energii, koszty

eksploatacji oraz emisję CO2, gdy urządzenie nie jest

aktywne — krótki czas wybudzania zapewnia utrzymanie

wysokiej wydajności pracy.

Rozwiązanie Resource Smart oferuje optymializację

gospodarki opdadami a także ponowne użycie zasobów ,by

zmniejszyć koszty oraz negatywny wpływ na środowisko.

Zamierzamy nadal spełniać
globalne standardy w zakresie
ochrony środowiska.² Nasze
rozwiązania dotyczące
zrównoważonego rozwoju
oznaczają zwiększenie poczucia
przynależności, komfortu
użytkowników oraz transformacji
stylu pracy w celu tworzenia
nowych, bardziej korzystnych dla
środowiska sposobów działania.

8



Korzyści z partnerstwa z Ricoh

Ricoh wspiera procesy digitalizacji dzięki innowacyjnej technologii i usługom, które
pozwalają pracować wydajniej.

Lider rynku

Od ponad 80 lat firma Ricoh jest liderem w dziedzinie

rozwiązań do zarządzania dokumentami, usług IT, wydruków

komercyjnych i przemysłowych, aparatów cyfrowych i

systemów przemysłowych.

Bezpieczeństwo i certyfikacja

Firma Ricoh posiada certyfikat ISO 27001 i zobowiązała się

do ciągłej zgodności z systemem zarządzania

bezpieczeństwem informacji (ISMS). ISO 27001 to

międzynarodowa norma opisująca wymagania i najlepsze

praktyki ISMS.

Zadowolenie Klientów

Zadowolenie klientów jest naszym priorytetem. Dlatego

oddajemy im do dyspozycji kompetentnych i profesjonalnych

specjalistów, konsultantów, inżynierów, oraz oferujemy

najwyższą jakość obsługi i wsparcie techniczne / IT.
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Porównanie urządzeń
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Porównanie urządzeń

Uwagi końcowe
(1) Mogą wystąpić dodatkowe opłaty.
(2) Zgodnie z normami Blue Angel Mark w Europie oraz EPeat i Energy Star w Ameryce Północnej.
(3) Niektóre modele w momencie wprowadzenia na rynek mogę nie mieć pełnej funkcjonalności. Aby uzyskać więcej szczegółów skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Ricoh.
(4) Strona 4 infografika: Badanie Ricoh Europe przeprowadził Coleman Parkes, sierpień 2018. Zbiór danych: 3300 przodujących firm SMB z ponad 20 krajów europejskich.
(5) Strona 7 infographic: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Zbiór danych: 240 organizacji z różnych branż mających powyżej 500 pracowników z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i
USA.
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Ricoh Polska Sp.Zo.o.
ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od
przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh
Europe PLC.


