
Monipuolisia 
laitteita väliaikaisiin 
tulostustarpeisiin

Short Rental

Ricohin Short Rental -palvelu tarjoaa 
asiakkaiden käyttöön monenlaisia 
laitteita ilman, että niitä tarvitsee ostaa 
omaksi tai vuokrata pitkäksi ajaksi.



60 % maailman yrityksistä 
uskoo, että joustavat 
työskentelytavat, liittyivät 
ne sitten työtunteihin 
tai työpaikkaan, ovat 
kustannustehokkaampia 
kuin vakituinen 
toimistotyöskentely*
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*Flexible Working Goes Global -raportti, Regus 

Ympäristöystävällisiä laitteita 
lyhytaikaiseen tarpeeseen

Nykyajan yritysmaailman nopeiden muutosten vuoksi yritykset eivät 
enää aina kaipaa pitkäaikaista sitoutumista vaan tuotteita ja palveluita, 
jotka auttavat heitä sopeutumaan ja pysymään vauhdissa mukana. Siksi 
resurssien omistamisen sijasta painotetaan entistä enemmän käyttöön 
perustuvien mallien joustavuutta.

Tilapäisten liike- ja vapaa-ajan tilojen tarve on kasvanut muun 
muassa start-upien, pop-upien, tapahtumien, joustavan työskentelyn, 
aluetoimistojen ja konsultoinnin lisääntymisen myötä. Myös 
ympäristöarvot tiedostetaan yhä paremmin, ja hallitukset sekä yritykset 
kannustavat säästämään resursseja.

Ricohin Short Rental -palvelu vastaa lyhytaikaisten sopimusten kasvavaan 
kysyntään: organisaatiot voivat vuokrata luotettavat laitteet muutamaksi 
päiväksi tai jopa vuoden ajaksi. 

Koska pitkiin sopimuksiin ei enää tarvitse sitoutua, yritykset voivat Short 
Rentalin avulla reagoida tehokkaasti ja edullisesti äkillisesti kasvaneeseen 
työmäärään, liike- tai vapaa-ajantapahtumiin ja tilapäisten työtilojen 
varustamiseen. 
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Joustava vaihtoehto pitkäaikaiselle vuokraukselle

Ricohin Short Rental -palvelun avulla asiakkaat selviävät skannaus-, tulostus- ja kopiointilaitteiden kasvavasta tarpeesta ilman, että 
heidän tarvitsee ostaa laitteita omaksi tai vuokrata niitä pitkäksi ajaksi. Asiakkaat voivat vuokrata laadukkaita ja luotettavia laitteita vain 
muutamaksi päiväksi, viikoksi tai kuukaudeksi – Ricoh huolehtii verkkoon liittämisestä ja käyttövalmiiksi asentamisesta. Ricohin kätevä 
palvelu sisältää nopean toimituksen ja asennuksen sekä tarvittaessa myös huollon. Asiakkaiden ei tarvitse enää olla huolissaan, vaikka 
asiakirjojen tuotantovaatimukset kasvaisivatkin yllättäen.

Ricohin Short Rental -palvelu on räätälöity ratkaisu, jonka läpinäkyvä hinnoittelurakenne takaa, että asiakkaat maksavat vain siitä, mitä he 
käyttävät. Ammattitaitoiset huoltoedustajat ovat valmiudessa koko sopimuksen ajan.

Ricohin Short Rental - palvelulla on monenlaisia käyttökohteita:

•	 Tapahtumat, kuten festivaalit, näyttelyt, konsertit, konferenssit ja urheilutapahtumat

•	 Kysyntähuiput, kuten opiskelijoiden kirjoittautuminen, vuosiraportit ja yritysten tilintarkastukset 

•	 Lyhytaikaiset projektit, joissa tulostetaan paljon, kuten kokeet, oikeudenkäynnit tai yritysfuusiot

•	 Väliaikaiset työtilat, kuten tilapäiset toimistot, rakennus- ja suunnitteluprojektit tai elokuvatuotannot 

•	 Odottamaton laitetarve kriisien, kuten tulvan, tulipalon, ryöstön tai ilkivallan, vuoksi

Kuva 1: Ricohin Short Rental -ratkaisun edut

Asiakkaan haasteet

Hätätilanteen vaatimukset
Lyhyt odotusaika, sillä 
esiasennetut laitteet 
toimitetaan suoraan varastosta

Logistiikka- tai IT-tukea  ei 
tarvita

Nopea ratkaisu kiireellisiin 
liiketoiminnan tarpeisiin

Joustava huolto tukee lyhyitä 
ja keskipitkiä tarpeita

Piilokustannuksia ei ole  eikä 
hallinnollista tukea  tarvita

Ricohin luotettava tekniikka 
ja hyvä palvelu takaavat 
asiakkaan mielenrauhan

Yhtenäinen huolto eri 
toimipaikoissa.

Olennaisesti pienempi 
hiilijalanjälki (tyypillisesti 94 % 
uusia laitteita pienempi)

Hallittu käyttöönotto – Ricoh 
toimittaa ja yhdistää laitteet.

Ricoh toimittaa väriaineen, 
paperin ja huollon, noutaa 
laitteet ja tyhjentää laiteeseen 
jääneet asiakkaan tiedot

Vuokra-aika yhdestä päivästä 
vuoteen, ja mahdollisuus jatkaa 
sopimusta tarvittaessa

Ricohin Short Rental -palvelu 
 on saatavana paikallisesti ja 
kansainvälisesti

Laitteet ovat luotettavia, 
huolellisesti testattuja ja 
Ricohin tukemia

GreenLine-tuotteet ovat 
peruskunnostettuja käytettyjä 
laitteita

Rajoitettu osaaminen

Kaikki palvelu samasta paikasta

Lyhytaikainen tarve

Useat eri toimipaikat

Luotettava suorituskyky

Kestävä kehitys

Ricohin ratkaisu Asiakkaan etu
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www.ricoh.fi Esitteessä olevat tiedot ja luvut ovat esimerkkejä. Niitä ei voida yleistää koskemaan kaikkia tapauksia. Kaikki yritys-, brändi-. tuote- 

ja palvelunimet ovat omistajiensa omaisuutta ja rekisteröityjä tavaramerkkejä. Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights 

reserved. Esitettä, sen sisältöä tai asettelua ei saa muokata, muuttaa, kopioida kokonaan tai osittain eikä sisällyttää muihin teoksiin 

ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa

Tietoja Ricohista

Ricoh on toimistojen kuvantamislaitteisiin, tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjahallintajärjestelmiin, verkkolaitteisiin 
ja IT-palveluihin erikoistunut globaali yhtiö, joka tarjoaa tuottavuutta ja kustannustehokkuutta lisääviä 
kokonaisratkaisuja.

Menestystarina: musiikkifestivaali

Ricohin Short Rental -palvelu on toimittanut laitteita Alankomaissa pidettäville festivaaleille vuodesta 2007 asti. Kolmipäiväinen festivaali, 
johon osallistuu päivittäin keskimäärin 50 000 kävijää, tarjoaa musiikkia, viihdettä, teatteria ja kirjallisuutta eri lavoilla ja teltoissa. Lisäksi 
eri puolilla festivaalialuetta on useita siirrettäviä rakennuksia, jotka ovat järjestäjän ja tapahtumatyöntekijöiden käytössä. 

Festivaali vuokraa Short Rental -laitteet kopiointia varten kahdeksi viikoksi. Niillä tuotetaan päivittäisiä lokikirjoja ja työntekijöiden 
papereita sekä esitysten valo-, ääni ja logistiikkasuunnittelumateriaaleja. Lisäksi alueella on tilapäinen poliisiasema, jonne festivaalin 
turvahenkilöstö tarvitsee kopiointilaitteen, koska siellä otetaan kopioita henkilöllisyystodistuksista, jos joku joutuu vaikeuksiin.

”Festivaalialueelle johtava tie on erittäin kapea, joten autoilla voidaan ajaa ainoastaan yhteen suuntaan kerrallaan”, kertoo Mieke 
Peters-Salfischberger, Alankomaiden Ricoh Short Rental -myyjä. ”Siksi logistiikka on suunniteltava erittäin huolellisesti. Palvelumme on 
kätevä ja joustava järjestäjille. Toimitamme Ricoh Short Rental -laitteet kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, kun he alkavat luoda festivaalin 
infrastruktuuria. Palvelumme luotettavuuden ansiosta heillä on yksi huolenaihe vähemmän.”

Menestystarina: kansainvälinen huippukokous

Ricohin Short Rental -palvelu toimitti laitteet kansainvälisille, korkea-arvoisille edustajille järjestettyyn huippukokoukseen Alankomaiden 
Haagissa vuonna 2014. Siihen osallistui edustajia 50 maasta, ja he myös asuivat paikkakunnalla. 

Ylimääräistä tulostuskapasiteettia tarvittiin siis eri hallitusten lähetystöihin ja hotelleihin, joissa edustajat tapasivat ja työskentelivät maassa 
ollessaan. Ricoh toimitti laitteet kyseisiin paikkoihin viikon ajaksi.

Huippukokouksen edustajien korkean profiilin vuoksi järjestettiin lisäksi lukuisia tilapäisiä turva-asemia ja tarkastuspisteitä. Ricoh toimitti 
laitteet huippukokouksen turvallisuusyksikölle kuudeksi viikoksi, jolloin ne olivat käytössä myös huippukokousta edeltäneinä viikkoina 
valmisteluja varten.

”Tämä oli todella iso tapahtuma Alankomaille ja oli ehdottoman tärkeää, että korkea-arvoisia osallistujia palveltiin hyvin,” selostaa Mieke 
Peters-Salfischberger, Alankomaiden Ricoh Short Rental -myyjä. ”Edustajien piti voida skannata, tulostaa ja kopioida eri paikoissa, joten 
toimitimme 20 verkkoon liitettyä laitetta hotelleihin ja valtioiden suurlähetystöihin sekä kahdeksan laitetta turvallisuushenkilöstölle.” 

060 090 661
info@ricoh.fi
www.ricoh.fi


