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Technologie die
met u
meegroeit

Ontdek Dynamic Workplace
Intelligence van Ricoh. Onze
nieuwe intelligente apparaten zijn
de slimme keuze voor een
vooruitstrevend bedrijf.

Vergeet de tijd dat u een nieuw apparaat moest kopen om

gebruik te kunnen maken van vernieuwde technologie. Met de

nieuwe intelligente apparaten van Ricoh heeft u toegang tot de

nieuwste technologie, dankzij updates die rechtstreeks op het

apparaat worden uitgevoerd wanneer u dat nodig vindt. Zo

groeien de mogelijkheden van het apparaat mee met uw bedrijf.

Download de nieuwste functies, upgrades en toepassingen

wanneer u ze nodig heeft en houd uw apparaat zo up-to-date en

klaar voor wat uw bedrijf nu en in de toekomst nodig heeft. Onze

nieuwe intelligente apparaten beschikken niet alleen over de

nieuwste technologie en maken niet alleen uitstekende

afdrukken, ze zijn ook nog eens ontworpen om duurzaam en

veilig te functioneren.
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Schaalbare intelligentie

Wanneer uw bedrijf groeit, groeit ook
de behoefte aan de juiste technologie
om die groei te ondersteunen. Daarom
heeft Ricoh de manier waarop we onze
digitale

Slimme schaalbaarheid

Krijg toegang tot de nieuwste technologie zodra die

beschikbaar is, zodat de mogelijkheden van uw apparaat

zich uitbreiden wanneer uw bedrijf dat doet.¹

en afdruktechnologie voor u
beschikbaar maken, veranderd. Zo
profiteert u optimaal van wat u nodig
heeft, wanneer u het nodig heeft.

Helemaal op maat

Kies uit onze toepassingen en softwareoplossingen om uw

apparaat op maat te maken voor de workflowoplossingen die

aan uw bedrijfsbehoeften voldoen.
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Intelligente apparaten van Ricoh:
Schaalbaar. Veilig. Duurzaam.
Eenvoudig.

Met onze nieuwe intelligente apparaten profiteert u van een uitstekende kwaliteit,
betrouwbaarheid en beveiliging. Bovendien krijgt u toegang tot de nieuwste
technologie.

Technologie die met uw bedrijf meegroeit
Voeg softwareoplossingen, toepassingen en cloudservices

toe wanneer u die nodig heeft. Zo optimaliseert u uw

documentworkflows, waardoor uw medewerkers sneller,

slimmer en veiliger werken. Nieuwe functies, toepassingen

en upgrades kunnen op verzoek rechtstreeks op uw

apparaat worden geïnstalleerd en gedownload, dankzij de

Always Current Technology van Ricoh. U hoeft geen

monteur te bellen of te wachten tot een contract afloopt.

Makkelijk. Schaalbaar. Aanpasbaar.

U kunt uw intelligente Ricoh-apparaat
verbinden met externe cloudservices en
apps van derden met de
workflowtoepassingen van Ricoh.
Converteer informatie op papier naar
digitale informatie door rechtstreeks
scans te verzenden naar DropBox™ of
SharePoint™, of rechtstreeks naar
mappen binnen uw bedrijfsnetwerk. En
als er nieuwe services beschikbaar
komen, kunt u hier direct gebruik van
maken.
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Uitstekende kwaliteit, toegang en

productiviteit, zowel digitaal als op papier

De geavanceerde afdruktechnologieën van Ricoh zorgen

elke keer opnieuw voor scherpe tekst en echte kleuren

zonder verzadiging, zodat u telkens weer een afdruk van de

beste kwaliteit heeft.

Maar uw intelligente Ricoh-apparaat doet nog veel meer dan

alleen uitstekend afdrukken. Het is een hub voor de

documentworkflow van uw bedrijf. Digitaliseer uw

documentprocessen, zodat uw informatie altijd en overal snel

toegankelijk is. Verbind eenvoudig smartphones en tablets

met de Ricoh Smart Device Connector en andere mobiele

toepassingen om naadloos documenten af te drukken, te

scannen en te openen.

Dankzij onze uitgebreide opties
voor nabewerking en
papierladen geeft u een
professionele touch aan uw
afgedrukte materialen terwijl u
tijd bespaart, de workflow
stroomlijnt en minder hoeft uit te
besteden. Of het nu om een
compacte interne finisher,
perforator, nietloze- of
rughechting gaat: Ricoh heeft de
juiste nabewerkingsoplossing
voor uw bedrijf. Bovendien kunt
u grotere printopdrachten
verwerken en de tussenkomst
van gebruikers beperken door
de papiercapaciteit uit te breiden
met een aantal
papierverwerkingsopties.
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Echt eenvoudig in gebruik. Slimme

ondersteuning wanneer u dat nodig heeft.

Benut alle mogelijkheden van het apparaat met het

gebruiksvriendelijke Smart Operation Panel. De

touchinterface van het paneel lijkt op die van uw

smartphone, dus de interface voelt onmiddellijk bekend aan

en is intuïtief. De gebruikservaring van het Smart Operation

Panel is consistent op alle Ricoh-apparaten: als u gewend

bent om één apparaat te gebruiken, kunt u alle apparaten

gebruiken. Pas het paneel aan met uw bedrijfslogo en

personaliseer het per gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan

directe toegang tot veelgebruikte functies.

Als u hulp nodig heeft bij de bediening van een van onze

intelligente apparaten, krijgt u dankzij de nieuwste, slimme

supportmogelijkheden van Ricoh snel hulp wanneer u dat

nodig heeft. Onze specialisten hebben via de

RemoteConnect Support-oplossing op afstand toegang tot

de apparaten van Ricoh op uw werkplek. Zo lossen ze snel

problemen op en wordt de uptime gemaximaliseerd. Een

supportspecialist kan zelfs het Smart Operation Panel op

afstand besturen en de gebruiker in realtime begeleiden bij

het gebruik van het apparaat.

IT-beheerders bij grote bedrijven
kunnen de intuïtieve
paneelbesturing op afstand
gebruiken voor toegang tot hun
inhouse apparaten en om snel
en eenvoudig problemen via het
bedrijfsnetwerk op te lossen.
Dankzij online hulp en
instructievideo's die toegankelijk
zij via het paneel kunt u
eenvoudige taken als het
vervangen van de toner snel en
eenvoudig uitvoeren.
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Vertrouw op uitstekende, geïntegreerde

beveiliging

De intelligente apparaten van Ricoh verpersoonlijken de

bescherming tegen beveiligingsrisico's die we bedrijven

bieden. Beveiliging zit in het DNA van onze oplossingen voor

digitale werkplekken. Dit is altijd zo geweest. En dit zal altijd

zo zijn. Niet onbelangrijk: Ricoh zorgt voor veilige toegang tot

gegevens zonder dat beveiligingsfuncties en -producten de

innovatie, functionaliteit of productiviteit van een bedrijf in de

weg zitten. U kunt dus ongestoord werken in de wetenschap

dat uw gegevens veilig zijn.

Ricoh helpt uw bedrijfsgegevens altijd te beschermen: van

oplossingen als gebruikersverificatie - waardoor gevoelige

documenten niet door onbevoegde gebruikers kunnen

worden ingezien, gekopieerd of verzonden - tot de

vernietiging van harde schijven van het apparaat wanneer de

contractduur is verstreken. Het DataOverwriteSecurity

System (DOSS) van Ricoh is ontworpen om in harde

schijven de gebieden te overschrijven die gebruikt zijn voor

de verwerking van afbeeldingen na elke afdruk-, kopieer-,

scan- of faxtaak. U kunt gevoelige documenten ook

beschermen met de Streamline NX-functie voor beveiligde

vrijgave. Daarmee kunnen alleen de eigenaren van een

document bij de afdrukken komen.

Ricoh biedt een groot aantal
apparaten die gecertificeerd zijn
conform de IEEE 2600-
beveiligingsnormen. Bovendien
wordt onze productlijn continu
verbeterd om aan de wisselende
vereisten van onze klanten te
voldoen. In de IEEE 2600-
beveiligingsnorm worden de
minimale vereisten voor
beveiligingsfuncties in apparaten
gedefinieerd, waarbij een hoge
standaard voor
documentbeveiliging nodig is.
De norm vormt een algemene
basis voor beveiligingsvereisten
voor zowel printers als
multifunctionele printers.
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Minimaliseer de ecologische voetafdruk van

uw bedrijf

Als u voor Ricoh kiest, maakt u een milieubewuste keuze.

Het is onze diepgaande en blijvende toewijding om de

ecologische impact van onze apparaten en workflows te

beperken. Het energieverbruik van de intelligente Ricoh-

apparaten behoort tot een van de laagste binnen de sector,

zowel qua TEC-waarde (Typical Electricity Consumption) als

het daadwerkelijke energieverbruik. Doordat onze apparaten

standaard over een automatische uitschakeltimer

beschikken, wordt er op energie- en gebruikskosten

bespaard als het apparaat niet wordt gebruikt. En de CO2-

voetafdruk wordt verkleind. Een korte ontwaaktijd zorgt

ervoor dat u snel door kunt werken.

Met het Resource Smart-aanbod optimaliseert u uw

afvalbeheer en hergebruikt u waardevolle grondstoffen,

waardoor u kosten bespaart en de impact op het milieu

verkleint.

Ricoh streeft ernaar om te
blijven voldoen aan de
wereldwijde normen voor
efficiënt energie- en
grondstofgebruik.² Ons MVO-
beleid richt zich onder andere op
inclusiviteit, het welzijn van
gebruikers en mensen
duurzamer laten werken.
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Apparaatvergelijking
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Apparaatvergelijking
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Ricoh als partner

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. We helpen klanten
informatie en documenten effectiever te organiseren en creëren. Veiliger, sneller,
slimmer en duurzamer.

Marktleider

Al meer dan 80 jaar marktleider in document management

solutions, IT services en commerciële en industriële

printoplossingen.

Veiligheid en certificering

Ricoh is ISO 27001-gecertificeerd en heeft de intentie om te

blijven voldoen aan dit Information Security Management

System (ISMS). Deze certificering is de internationale

standaard waarin de best practices voor een ISMS worden

beschreven.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid heeft voor ons absolute prioriteit. Daarom

hebben we een brede reeks consultants, technici en

ondersteunend personeel in dienst. Wij willen namelijk een

uitstekende service aan klanten leveren en hen waar nodig

snel ondersteunen.
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Informatiebronnen
Algemeen

Ricoh Global - Empowering Digital Workplaces
Ricoh's beveiligingsaanpak
Ricoh's toewijding aan duurzaamheid

VOETNOTEN
(1) Er kunnen kosten in rekening worden gebracht. (2) Zoals gedefinieerd door Der Blaue Engel in Europa en
EPeat en Energy Star in Noord-Amerika.
(3) Sommige modellen beschikken mogelijk nog niet over volledige functionaliteit op het moment van de
productintroductie. Raadpleeg uw lokale Ricoh-vertegenwoordiger voor meer informatie.
(4) Infographic op pagina 4: studie van Ricoh Europe, uitgevoerd door Coleman Parkes, augustus 2018.
Gegevensset: 3300 leidinggevenden van mkb-bedrijven uit meer dan 20 Europese landen.
(5) Infographic op pagina 7: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Gegevensset: 240 organisaties
met meer dan 500 medewerkers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en de VS in verschillende
sectoren.

Ricoh Smart Integration
Andere producten en services
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https://www.ricoh.com/about/empowering-digital-workplaces/
https://www.ricoh.com/security/management/approach/
https://www.ricoh.com/sustainability/
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