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Teknologiaa,
joka kasvaa
kanssasi

Ricoh tarjoaa dynaamisia
älylaitteita työpaikoille. Uusi
älylaitemallistomme on fiksu
valinta yrityksille, jotka haluavat
ennakoida tulevia tarpeitaan.

Enää ei ole tarpeen ostaa aina uusia laitteita, kun haluat

käyttöösi uusia ominaisuuksia. Ricohin uudet älylaitteisiin

voidaan asentaa päivityksiä, joiden ansiosta saat uusimman

teknologian käyttöösi juuri silloin, kun tarvitset sitä. Laitteistosi voi

siis tukea helposti yrityksesi kasvua. Lataa uusimmat

ominaisuudet, päivitykset ja sovellukset tarpeen mukaan. Näin

laitteesi pysyy ajan tasalla ja valmiina täyttämään yrityksesi

tarpeet – nyt ja tulevaisuudessa. Uudet älylaitteemme käyttävät

uusinta teknologiaa ja tuottavat hämmästyttävän laadukkaita,

mutta ne ovat lisäksi luotettavia ja ympäristöystävällisiä.
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Skaalattavaa älyä

Kun yrityksesi kasvaa, samalla kasvaa
tarpeesi ottaa käyttöön yrityksen
kasvua tukevaa teknologiaa. Siksi
Ricoh on päättänyt mullistaa tapansa
tuoda digitaali-

Älykästä skaalattavuutta

Ota käyttöösi uusinta teknologiaa heti kun se on saatavilla.

Laitteesi ominaisuudet paranevat samaan tahtiin kuin

yrityksesi kasvaa.

ja tulostusteknologiaa saatavillesi.
Avullamme voit varmistaa, että
tarvitsemasi teknologian käyttöösi juuri
silloin, kun sitä tarvitset.

Räätälöi tarpeidesi mukaan

Valitse meidän sovellus- ja ohjelmistovalikoimastamme

ratkaisut, joilla voit räätälöidä laitteesi yrityksesi

työnkulkutarpeiden mukaiseksi.
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Ricohin älylaitteet: Skaalattavia.
Turvallisia. Ympäristöystävällinen.
Helppokäyttöisiä.

Uusien älylaitteidemme avulla pääset hyötymään Ricohin taatusta laadusta,
luotettavuudesta ja turvallisuudesta sekä uusimmasta teknologiasta juuri silloin, kun
sitä tarvitset.

Teknologiaa, joka kasvaa kanssasi
Voit lisätä helposti tarvitsemiasi ohjelmistoratkaisuja,

sovelluksia ja pilvipalveluja, jotka optimoivat asiakirjojen

käsittelytyönkulkuja ja auttavat työntekijöitäsi

työskentelemään nopeammin, fiksummin ja

tietoturvallisemmin. Ricohin aina ajan tasalla oleva

teknologia mahdollistaa uusien toimintojen, sovellusten ja

päivitysten lataamisen ja asentamisen pyynnöstä suoraan

laitteeseesi. Teknikkoa tai sopimuksen päättymistä ei tarvitse

odottaa. Helppoa. Skaalattavaa. Räätälöitävää.

Voit yhdistää Ricohin älylaitteen
ulkopuolisiin pilvipalveluihin ja
kolmansien osapuolten sovelluksiin
Ricohin työnkulkusovelluksilla. Muuta
paperilla olevat tiedot digitaalisiksi
skannaamalla esimerkiksi DropBox™- tai
Sharepoint™-palveluihin. Voit myös
skannata suoraan yrityksesi verkossa
olevien tietokoneiden kansioihin. Pääset
nopeasti skannaamaan tietojasi eri
kohteisiin uusien palvelujen kehittyessä.
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Huipputason laatua, käytettävyyttä ja

tuottavuutta niin digitaalisessa muodossa

kuin tulostettunakin

Ricohin kehittynyt tulostusteknologia tuottaa tarkan tekstin ja

luonnolliset värit ilman värien kyllästämistä, joten saat joka

kerta parasta mahdollista tulostuslaatua.

Ricohin älylaitteet tarjoavat kuitenkin paljon muutakin kuin

erinomaisia tulosteita – ne muodostavat yrityksesi

asiakirjojahallinnan ytimen. Voit digitoida yrityksesi

asiakirjaprosessit siten, että tiedot ovat saatavilla nopeasti

juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Mobiililaitteet on helppo

yhdistää Ricohin Smart Device Connector -sovelluksella ja

muilla mobiilisovelluksilla – voit siis tulostaa, skannata ja

käyttää asiakirjojasi saumattomasti.

Monipuolisten viimeistely- ja
paperikasettilisävarusteidemme
luot ammattimaisia tulosteita
nopeammin, virtaviivaistat
työnkulkuja ja pienennät ulkoa
ostettavien palvelujen
aiheuttamia kustannuksia.
Ricohilta löytyy ratkaisuja
esimerkiksi kompaktiin sisäiseen
viimeistelyyn, rei'itykseen,
niitittömään nidontaan ja
vihkonidontaan. Lisäksi voit
käsitellä isompia töitä ja
minimoida käyttäjältä vaadittavat
toimenpiteet suurentamalla
paperikapasiteettia erilaisilla
paperinkäsittelylisävarusteilla.
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Helppokäyttöisyyttä. Saat älykästä tukea kun

sitä tarvitset.

Voit hyödyntää kaikkia laitteen ominaisuuksia

käyttäjäystävällisen älykäyttöpaneelin (Smart Operation

Panel) kautta. Paneelin kosketusnäyttö toimii samalla tavalla

kuin älylaitteesi kosketusnäyttö, joten se tuntuu heti tutulta ja

intuitiiviselta. Älykäyttöpaneelia käytetään samalla tavalla

monissa Ricohin laitteissa, joten kun olet oppinut käyttämään

yhtä laitetta, osaat käyttää niitä kaikkia. Kustomoi paneeli

yrityksesi logolla ja personoi se käyttäjäkohtaisesti – silloin

käyttäjät pääsevät käyttämään nopeasti usein käyttämiään

toimintoja.

Kun tarvitset apua jonkin älylaitteen käytössä, Ricohin uudet

fiksut tukiominaisuudet tuet antavat apua tarvittaessa

nopeasti. RemoteConnect Support -ratkaisumme kautta

asiantuntijamme pääsevät etäyhteyden avulla työpaikallasi

oleviin Ricoh-laitteisiin tekemään korjauksia ja minimoimaan

seisokit. Tukea antava asiantuntija pääsee jopa käyttämään

älypaneelia etäältä ja antamaan käyttäjälle reaaliaikaisia

ohjeita laitteen käyttämisestä.

Suurten yritysten IT-johtajat
voivat käyttää intuitiivista
Remote Panel Operation -
työkalua, jolla he pääsevät
yrityksen kaikkiin laitteisiin ja
voivat korjata niiden ongelmat
nopeasti yritysverkon kautta.
Paneelin kautta käytettävien
verkko-ohjeiden ja
opastusvideoiden avulla
yksinkertaiset tehtävät, kuten
värikasettien vaihto, sujuvat
nopeasti ja helposti.
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Voit luottaa sisäänrakennettuun

turvallisuuteen

Ricohin älylaitteet osoittavat, että yritysten tietoturvan

suojaaminen on lähellä sydäntämme. Turvallisuus on

kaikkien digitaalisten ratkaisujemme ytimessä. Niin on aina

ollut, ja niin tulee aina olemaan. Mikä tärkeintä, Ricoh

mahdollistaa turvallisen pääsyn tietoihin varmistaen samalla,

etteivät turvatoiminnot ja -tuotteet haittaa yrityksen

innovointia, toimintaa ja tuottavuutta. Saat siistyösi tehtyä

tietäen, että tietosi ovat turvassa.

Ricoh auttaa suojaamaan yrityksesi tietoja niiden koko

elinkaaren ajan – alkaen käyttäjien todennuksesta ja tietojen

luvattoman katsomisen, kopioinnin ja lähettämisen

estämisestä kiintolevyn tyhjennyspalveluihin, kun kiintolevyn

käyttö lopetetaan. Ricohin tietojen päällekirjoitusjärjestelmä

(DataOverwriteSecurity System, DOSS) on suunniteltu

kirjoittamaan kiintolevyn sellaisten alueiden päälle, joita on

käytetty tulostukseen, kopiointiin, skannaukseen tai

faksaukseen. Arkaluontoiset asiakirjat voi suojata myös

Streamline NX -toiminnolla, joka rajoittaa tulosteisiin pääsyn

vain asiakirjojen omistajille.

Ricoh tarjoaa laajan valikoiman
IEEE 2600 -turvastandardin
mukaan sertifioituja laitteita.
Tuotevalikoimaamme
parannetaan jatkuvasti
asiakkaidemme muuttuvien
vaatimusten täyttämiseksi. IEEE
2600 -turvastandardi määrittelee
vähimmäisturvallisuusvaatimuks
et sellaisille laitteille, joilta
vaaditaan asiakirjojen
korkeatasoista suojaamista.
Tämä koskee sekä tulostimien
että monitoimilaitteiden
tietoturvaa.
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Minimoi yrityksesi hiilijalanjälki

Kun valitset kumppaniksesi Ricohin, teet

ympäristöystävällisen valinnan, koska paneudumme

perusteellisesti ja pysyvästi minimoimaan laitteidemme ja

työnkulkujemme vaikutukset ympäristöön. Ricohin

älylaitteiden 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.

Ricoh pyrkii täyttämään
maailmanlaajuiset energia- ja
resurssitehokkuusstandardit
myös tulevaisuudessa.²
Tarjontamme huomioi myös
kestävän kehityksen sosiaalisen
puolen: erityisryhmien
huomioimisen, käyttäjien
mukavuuden ja jatkuvasti
muuttuvan työskentelyn. Näin
lumme osaltamme uusia,
ympäristöä tukevia työtapoja.
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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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Laitevertailu
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Laitevertailu

LOPPUHUOMAUTUKSET
(1) Maksuja voidaan veloittaa.
(2) Kuten Blue Angel Mark on määrittänyt Euroopassa ja EPeat sekä Energy Star Pohjois-Amerikassa.
(3) Joissakin malleissa kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla lanseerauksen yhteydessä. Pyydä lisätietoa paikalliselta Ricoh-edustajalta.
(4) Sivun 4 tietoa antava kaavio: Coleman Parkesin elokuussa 2018 suorittama Ricoh Europe -tutkimus. Datasarja: 3 300 SMB -johtajaa yli 20 Euroopan maasta.
(5) Sivun 7 tietoa antava kaavio: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Datasarja: 240 yli 500 työntekijää omaavaa ja eri aloilla toimivaa organisaatiota Isosta-Britanniasta, Ranskasta,
Saksasta ja Yhdysvalloista.
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Ricoh Finland Oy
Niittytaival 13
2200 Espoo
Finland

0207 370 300

www.ricoh.fi

Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tuotteen väri voi poiketa esitteessä näkyvästä väristä. Esitteen
kuvat eivät ole todellisia valokuvia, ja yksityiskohdissa voi olla pieniä eroja. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Tätä esitettä, sen sisältöä ja/tai asettelua ei voi muuttaa
ja/tai kopioida ja/tai sisällyttää muihin asiakirjoihin osittain tai kokonaan ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen antamaan kirjallista lupaa.


