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Supercollaboration 

Nykyisin tekniikka muuttaa radikaalisti tapamme 
tehdä yhteistyötä. Ricohin Supercollaboration 
on alusta, joka antaa ihmisille keinot tehdä 
töitä samassa tahdissa etäisyydestä, tehtävien 
mutkikkuudesta ja laitteista riippumatta. 



Kun supersankarit käyttävät laitteita, ne toimivat 
takuuvarmasti. Ricohin Supercollaboration-alusta 
voi tehdä omasta työskentelystäsi yhtä vaivatonta. 
Kaikki on kytketty yhteen saumattomasti niin, että 
saat aikaan enemmän.

Alustan avulla siirryt helposti laitteesta ja teknologiasta 
toiseen. Uudet supervoimasi ovat nyt sinun ja kollegoidesi 
saatavilla lähes kaikkialla ja samalla suojassa roistoilta.

Ricohin videoneuvottelupalvelun avulla voit olla 
helposti yhteydessä kollegoihisi ja kumppaneihisi 
sijainnista ja laitteesta riippumatta. Yhdistelmäkäyttöön 
perustuvan järjestelmämme ansiosta voit säilyttää jo 
hankitut laitteesi sekä välttää ennakkomaksut ja verkon 
muutokset. Voit laajentaa palvelua kysynnän kasvun 
myötä ja varmistaa, että vieraasikin voivat osallistua 
yhteistyöhön vain muutamalla napsautuksella. 

Supercollaboration-alusta mullistaa työskentelytapasi. 
Se yhdistää tehokkaat laitteet, ohjelmistot ja 
älykkäät työkalut ja tarjoaa globaalin tuen. Pääset siis 
työskentelemään juuri haluamallasi tavalla ja tekemään 
omia tarpeita vastaavia hankintoja, vuokrauksia 
ja liisauksia. Voit käyttää alustaa sellaisenaan tai 
mukautettuna.

Supercollaboration on Ricohin 
kehittämä alusta, joka liittää yhteen 
monenlaiset laitteet, ohjelmistot 
ja palvelut. Se mullistaa tavan 
tehdä töitä kollegoiden kanssa 
omassa toimistossasi ja yli maiden 
ja alueiden rajojen.

Pienellä investoinnilla ja kustannustehokkain ja 
hallittavin käyttökustannuksin Ricoh suunnittelee, 
toteuttaa ja hallinnoi yhteistyöalustan, joka 
täyttää yritysten yksilölliset tarpeet.

Supercollaboration-alustamme yhdistää tehokkaat 
laitteet kuten interaktiiviset valkotaulut, 
videoneuvottelujärjestelmät ja projektorit 
avoimessa ja turvallisessa ympäristössä. 
Tarjoamme yksinkertaisen ja turvallisen pääsyn 
monenlaisista ulkopuolisten toimittajien laitteista 
erityisen pilvipalvelun kautta. Autamme tekemään 
mutkikkaista haasteista helppoja ja yksinkertaisia.

Ricoh toimittaa Supercollaboration-alustan 
hallinnoituna palveluna, jossa yksi toimittaja 
hoitaa suunnittelun, asennuksen ja ylläpidon. 
Näin järjestelmän voi skaalata isommaksi tai 
pienemmäksi nopeasti muuttuvien tarpeiden 
mukaan. Näin varmistetaan, että viestintä- ja 
yhteistyöjärjestelmäsi on aina viritetty tuottamaan 
arvoa. 

Supersankaritason tuottavuutta

Mitä  
Supercollaboration on?

Viritä joustavuutesi 
äärimmilleen. 
Ylitä rajat.  
Kytke laitteet.  
Toimi avoimesti.
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Supercollaboration-alustan avulla voit järjestää 
tapaamisia, jotka tuntuvat siltä, että osallistujat 
ovat samassa huoneessa – etäisyydestä 
riippumatta.

Ei enää lentokoneeseen kiirehtimistä, taksin etsimistä tai 
kiitämistä valoa nopeammin. Kun sinulla on tarve tehdä 
yhteistyötä ympäri maailmaa sijaitsevien kollegojen 
kanssa, pääset paikalle välittömästi.

Astumatta edes ulos omasta toimistostasi.

Tehokkaiden, elämää helpottavien ja tuottavuutta 
parantavien ominaisuuksien, kuten muistiinpanojen 
ja fiksujen avustajatoimintojen ansiosta käytettävissäsi 
on uusia supervoimia, vaikka tekisit töitä samassa 
huoneessa olevien ihmisten kanssa. Nykyisin noin 90 % 
kaikesta kokoustiedosta katoaa, kun kokous on ohi. 
Supercollaboration-alustan ansiosta kokouksen anti 
on helppo saada talteen.

Pienennä hiilijalanjälkeäsi. Lisää henkilöstösi tehokkuutta 
parantaen samalla työn ja vapaa-ajan tasapainoa. 
Integroi toimintasi kansainvälisesti ja tee päätöksenteosta 
nopeampaa, parempaa ja koordinoidumpaa.

Kansainvälisen bisneksen pyörittäminen vaatii 
supervoimia. Henkilöstöä, kalustoa ja kiinteistöjä 
on vaikea koordinoida tavalla, joka varmistaa 
parhaat tulokset. Ricohin Supercollaboration-
alustan avulla tehtävä on huomattavasti helpompi.

Voit koordinoida kokoustilojen varaukset helposti ja 
joustavasti niin, että saat enemmän hyötyä tiloista ja 
vältät pullonkaulat.Valvonta- ja hallintatoiminnot 
auttavat antamaan käsityksen työtilojen todellisesta 
käytöstä. Voit hallita kiinteistöinvestointeja 
tehokkaammin ja saavuttaa jopa 50 % säästöt.

Auta ihmisiä tulemaan supertehokkaiksi antamalla 
heille älykkäitä työkaluja, jotka vähentävät kokousten 
aiheuttamaa työtä. Auta heitä keskittymään arvon 
tuottamiseen loputtomien hallinnollisten töiden sijaan. 
Ota kaikki tämä käyttöön minimaalisin investoinnein 
ja alhaisin käyttökuluin. Skaalaa sitten palvelua 
laajemmaksi tai suppeammaksi tarpeiden ja tilanteiden 
mukaan.

Viritä tuottavuutesi 
äärimmilleen. 
Saa aikaan enemmän.  
Matkusta vähemmän.  
Työskentele älykkäästi.

Viritä tehokkuutesi 
äärimmilleen.
Pidä asiat 
yksinkertaisina. 
Keskity. Toimi 
globaalisti.



Supercollaboration: 
kokonaisvaltainen 
mutta silti virtaviivainen 
lähestymistapa
Ricoh tarjoaa organisaatioille todella sujuvan 
ja suoraviivaisen tavan tehdä yhteistyötä. 
Toimitamme yhteistyö- ja viestintälaitteitamme, 
ohjelmistojamme ja palvelujamme kaikkialle 
maailmaan. Niiden lisäksi tarjoamme myös tuen 
todella monille kolmansien osapuolien laitteille 
ja tekniikoille. Näiden avulla luomme kunkin 
organisaation tarpeiden mukaan räätälöidyn 
Supercollaboration-alustan. Toimitamme 
kokonaispaketin ja huolehdimme myös sen 
ylläpidosta – missä päin maailmaa tahansa. 

Ricoh huolehtii täysin ratkaisujen ja palvelujen 
toteuttamisesta sekä myös käyttöönotosta ja käytössä 
olevien laitteiden huollosta ja hallinnoinnista. 
Supercollaboration-alusta on lisäksi joustava ja tuleviin 
tarpeisiin mukautuva. Se on myös valmis hyödyntämään 
nopeasti kehittyviä tekoälyominaisuuksia sekä 
kognitiivista tietojenkäsittelyä.

Organisaatiosi käytössä on siis äärimmäisen tehokas ja 
avoin Supercollaboration-alusta, joka on helppo ottaa 
käyttöön ja jota on helppo hallinnoida. Alusta ei vaadi 
ennakkoinvestointeja, ja sitä voidaan skaalata nopeasti 
tarpeiden muuttuessa – se on siis kustannustehokas, 
helposti hallittava ja valmis mihin tahansa.
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Miten AkzoNobel 
käyttää 
Supercollaboration-
alustaamme 
tehdäkseen 
innovoinnistaan 
kestävämpää

Haaste
•	 Joustavan yhteistyön 

ja etäkokouksien 
mahdollistaminen

•	 Työasemien hallinnan 
parantaminen

•	 Kustannusten, 
energiankulutuksen ja CO2-
päästöjen vähentäminen

•	 Työviihtyvyyden parantaminen

Ratkaisu
•	 Digitaaliset viestintä- 

ja neuvotteluratkaisut

•	 Älypuhelinsovellukset 
kokoustilojen varaamiseen ja 
hallinnointiin

•	 Näyttöjen ja AV-sovellusten 
käyttö

•	 Videoseinä-, kosketusnäyttö- 
ja esitystauluratkaisut,  
laser-/LED- projektorit

•	 Projektinhallinta

Tulokset
•	 30 % tila-, kustannus- ja 

energiasäästöt

•	 Tehokas työskentely ja 
etäkokouksien mahdollisuus 

•	 Kokonaiskuva toimiston 
käyttöasteesta

•	 Vähemmän matkakuluja, 
matkustusaikaa ja CO2-päästöjä

•	 Kestävän kehityksen 
edistäminen

•	 Parempi työviihtyvyys

Älyk
käät työpaikkapalvelut
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Konsultointi
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toPalvelut ja tuki

   Viestinnän ja yhteistyön yhtenäistäminen 

    Työn digitalisoituminen

   AV-laitteiden toimitus ja ylläpito 

   Sisustusten suunnittelu ja asennus

   IT-ympäristön optimointi
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