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Esittelemme
RICOH
Essential
-laitteiden
uuden malliston

Liiketoimintasi ydinasia on se mitä tiedät – osaamisesi ja

tietämyksesi, datasi ja ideasi. Yrityksesi päivittäinen toiminta ja

kasvu riippuvat tämän siitä, kuinka tätä informaatiota jaetaan ja

käytetään ja kuinka se suojataan. Saadaksesi täyden hyödyn

asiakirjoistasi ja datastasi tarvitset laitteen, joka mahdollistaa

asiakirjojen tehokkaan, helpon ja turvallisen hallinnan. Laitteen,

joka täyttää yrityksesi tarpeen hienoista paperitulosteista

saumattomaan digitalisaatioon ja kytkettävyyteen. Ja siinä

kaikessa voit luottaa Ricohiin. Ricoh Essential -laitteella voit

tulostaa, skannata, jakaa, digitoida ja tallentaa asiakirjasi yhdellä

painikkeen painalluksella – ja tehdä sen kaiken uskomattoman

luotettavasti, kestävästi ja tuottavasti.
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Pienet yritykset luottavat Ricohiin

Liity miljooniin käyttäjiin kautta maailman, jotka hyötyvät Ricohin laitteiden mainiosta
laadusta, luotettavuudesta ja turvallisuudesta.

Minimaalinen huollontarve, maksimaalinen
käytettävyys
Ricoh Essential -laitteita on helppo käyttää ja huoltaa – niihin

on sisäänrakennettu eriomainen käytettävyys ja intuitiivinen

käyttökokemus. Uuden laitteen asentaminen käy käden

käänteessä. Ei sähläystä, ei IT-asiantuntemusta, asentajaa

tai insinööriä – mitään näistä ei tarvita. Asennusvelho

opastaa vaihe vaiheelta, joten kaikki on valmista

muutamassa minuutissa. Huollontarve on minimaalinen ja

huoltotyöt ovat helppoja: helpot työkalut auttavat pitämään

laitteen kunnossa, joten työntekijäsi saavat työt tehtyä ilman

keskeytyksiä. Ricohin pitkäikäisen rummun ja

suurikapasiteettisten värikasettien ansiosta vaihtamisia

tarvitaan vähemmän, minkä ansiosta laitetta käyttävien

työntekijöiden työ ei keskeydy juuri koskaan. Ricohin

@Remote-valvontatyökalu havaitsee, että väri on

loppumassa ja tilaa uuden värikasetin automaattisesti.

Meidän huoltopakkauksemme ansiosta turhia huoltopyyntöjä

ei tarvita, koska sen ansiosta osat voi vaihtaa heti

tarvittaessa.

Jos teillä on laitteita paljon,
ohjelmistoratkaisun Device Manager NX
avulla jopa 5000 laitteen hallinnointi -
myös monissa sijaintipaikoissa - on
helppoa. IT-henkilöstö pystyy
hallinnoimaan suurta laitekantaa
keskitetysti. Laitakannassa voi olla
Ricohin mallien lisäksi muiden
valmistajien laitteita ja USB-liitännällä
kytkettyjä laitteita. Konfigurointiasetukset
voi kloonata nopeasti kaikkiin laitteisiin,
jolloin ne pysyvät yhtenäisinä, joten
paikallisella tasolla säästetään resursseja
ja hallintokuluja.
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Ricohin luotettavuus

Asiakkaat kautta maailman luottavat Ricohin laitteiden

pettämättömään luotettavuuteen. Meidän kestävät

komponenttimme, laitteidemme kovaan käyttöön kehitetty

lasertulostusteknologia tarkoittavat, että voit odottaa parasta

laatua kerta toisensa jälkeen. Saadaksesi parhaat tulokset

käytä aina Ricohin alkuperäisiä tarvikkeita. Kun valitse aidot

ja oikeat, teidän Ricoh-laitteeseen tarkasti suunnitellut

tarvikkeet, voit luottaa siihen, että saat joka kerta kaikkein

laadukkaimmat tulosteet.

Kestävä kehitys

Kun valitset kumppaniksesi Ricohin, teet

ympäristöystävällisen valinnan, koska paneudumme

perusteellisesti ja pysyvästi minimoimaan laitteidemme ja

työnkulkujemme vaikutukset ympäristöön. Ricoh aikoo

jatkossakin noudattaa täyttää maailmalaajuisten energian ja

resurssien säästämiseksi säädettyjen standardien

vaatimukset, kuten ne määritellään eurooppalaisessa Blue

Angel -sertifikaatissa ja Pohjois-Amerikassa EPeat- ja

Energy Star -sertifikaateissa. Ricohin laitteiden sekä

tyypillinen (TEC) että todellinen virrankulutus ovat alan

matalimpia. Oletuksena käytössä oleva automaattinen ja

ajastettu virrankatkaisu pienentää virrankulutusta,

käyttökustannuksia sekä hiilijalanjälkeä, kun laite ei ole

käytössä. Laite myös palautuu lepotilasta nopeasti, joten

virransäästöominaisuudet eivät vaikuta sen tuottavuuteen.

Ratkaisujemme avulla yritykset voivat optimoida

jätteidenhallintansa: arvokkaiden resurssien uudelleenkäyttö

vähentää kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Sisäänrakennettu skannaus- ja
tulostustiedostojen salaus antaa
suojaa IT-ympäristösi sisällä
tapahtuvia hyökkäyksiä vastaan.
Käyttäjien todennus auttaa
valvomaan, kenellä on oikeus
nähdä arkaluonteiset asiakirjat:
vain ne, joilla on siihen oikeus,
voivat kerätä tulosteet. Meidän
päällekirjoitusratkaisumme
varmistaa, että laitteeseen
tallennetun latentin datan päälle
kirjoitetaan ennen seuraavan
työn alkamista, joten mikäli
kiintolevylle tunkeudutaan
pahantahtoisesti, kaikki sille
jääneet tiedot tuhoutuvat.

Jokaiseen Ricohin laitteeseen on

suunniteltu alunperin tiukat

turvallisuusominaisuudet. Turvallisuus on

kaikkien ratkaisujemme ytimessä. Niin on

aina ollut, ja niin tulee aina olemaan.
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Ylivoimaista suorituskykyä tulostuksessa ja

asiakirjojen digitaalisessa käsittelyssä

Ricoh Essential -laitteella voit aina odottaa saavasti kaikkein

laadukkaimpia tulosteita. Saa laadukkaat kuvat ja terävästi

piirtyvät fontit ilman värien liiallista kyllästymistä. Useimmat

Ricohin laitteet täyttävät arkistointistandardin ISO 11798

asiakirjojen pysyvyyttä ja luettavuutta koskevat vaatimukset.

Meidän kehittyneillä tulostusteknologioillamme saat tarkat

kuvat ja tekstit jopa 1200 dpi:n resoluutioilla niin, että

tuottavuus pysyy korkealla tasolla. Haluatko tulostaa suoraan

kirjelomakkeille tai etiketeille? Onnistuu. Ricohin laitteet

tukevat monenlaisia materiaalia, joten yhdenlaisesta

tulostustyöstä on helppo siirtyä toisenlaiseen, eikä töitä

tarvitse tilata ulkopuolelta. Intuitiivinen käyttöpaneeli on

avainasia, joka auttaa käyttäjiä saamaan kaiken hyödyn

laitteesta. Ricohin kosketusnäytössä on looginen valikko- ja

työnkulkurakenne, joten vaihtoehdot on aina helppo valita.

Mutta Ricoh-laite on paljon enemmän kuin tulostin – se on

yrityksesi asiakirjojen hallinnan ydin. Voit digitoida yrityksesi

asiakirjaprosessit siten, että tiedot ovat saatavilla nopeasti

juuri silloin, kun niitä tarvitaan, helppokäyttöisellä skannaus

kansioon toiminnolla.

Mobiililaitteet on helppo yhdistää
Ricohin Smart Device Connector
-sovelluksella ja muilla
mobiilisovelluksilla niin, että
laitteella voi tulostaa, skannata
ja katsoa asiakirjoja
saumattomasti – tiimisi voivat
siis käyttää ja jakaa asiakirjojasi
nopeasti ja helposti. Wireless
Direct -toiminnolla vieraat saavat
nopeasti yhteyden laitteeseen
ilman että heidän tarvitsee liittyä
organisaatiosi verkkoon.
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Laitevertailu
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Miksi valita kumppaniksi Ricoh

Ricoh edistää työpaikkojen digitalisaatiota innovatiivisella teknologialla ja palveluilla,
jotka auttavat ihmisiä työskentelemään fiksummin.

Markkinajohtaja

Yli 80 vuoden ajan Ricoh on kehittänyt innovaatioita, ja se on

asiakirjaratkaisujen, IT-palvelujen, kaupallisen ja teollisen

tulostuksen, digikameroiden ja teollisuusjärjestelmien johtava

toimittaja.

Turvallisuus ja sertifiointi

Ricohilla on ISO 27001 -sertifiointi, ja se on sitoutunut

toimimaan pysyvästi tämän tietoturvajärjestelmän (ISMS,

Information Security Management System) mukaisesti. Tämä

sertifiointi on kansainvälinen standardi, joka kuvaa parhaat

ISMS-käytännöt.

Asiakastyytyväisyys

Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille kunnia-asia. Siksi

asiakkaillamme onkin apunaan todella monipuolisia

asiantuntijoita, teknikoita ja tukihenkilöstöä, joiden avulla

voimme tarjota todella hyvää palvelua ja tukea juuri silloin,

kun sitä tarvitaan.
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