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Představujeme
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inteligentních
zařízení RICOH

Velmi důležitou součástí vašeho byznysu jsou vaše znalosti,
vaše data a vaše nápady. Každodenní fungování a růst vašeho
byznysu závisí na sdílení, používání a ochraně těchto informací.
Chcete-li co nejlépe využít vaše dokumenty a data, potřebujete
zařízení, která umožňují efektivní, jednoduchou a bezpečnou
správu dokumentů. Zařízení, která přesně splňují vaše
požadavky na konektivitu, kvalitu výstupu, bezproblémovou
digitalizaci atd. Spolehněte se na zařízení Ricoh, která splňují
všechny tyto požadavky. Inteligentní zařízení Ricoh umožňují
dokumenty efektivně a přitom bezpečně tisknout, skenovat,
sdílet, digitalizovat i ukládat jedním stisknutím tlačítka.
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Chytrý byznys a Ricoh
Připojte se k milionům uživatelů po celém světě, kteří využívají kvalitní, spolehlivá a
bezpečná zařízení Ricoh.

Minimální údržba, maximální provozní doba
Inteligentní zařízení Ricoh se vyznačují intuitivním
ovládáním, snadnou údržbou a designem, který vychází z
mnohaletých zkušeností uživatelů. Nové zařízení
nainstalujete v několika málo krocích. Instalace nevyžaduje
odborné znalosti v oblasti IT ani přítomnost technika.
Průvodce instalací umožňuje snadno krok za krokem
zprovoznit zařízení během několika minut. Údržba a její
jednotlivé nástroje jsou koncipovány tak, aby co nejméně
narušovaly provoz zařízení. Fotoválce s dlouhou životností a
tonerové kazety s vysokou výtěžností znamenají, že se jejich
výměna provádí méně často a tedy minimalizuje dočasná
nedostupnost zařízení pro uživatele. Pro správné
načasování automatického doručování tonerů využijte
systém @Remote. Vyhněte se i zbytečným servisním
zásahům používáním uživatelských sad pro údržbu, které
umožňují snadnou výměnu dílů přesně podle potřeby.

Pokud provozujete velký počet zařízení,
a to i ve vzdálených lokalitách, můžete
pro usnadnění správy a údržby až 5000
zařízení s výhodou použít softwarové
řešení Device Manager NX. IT oddělení
může kromě modelů Ricoh centrálně
spravovat i zařízení třetích stran a
zařízení připojená přes USB. Nastavení
konfigurace lze snadno a rychle klonovat
na další zařízení, čímž udržíte max.
konzistenci nastavení a zároveň ušetříte
značné prostředky.
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Spolehlivost zařízení Ricoh
Zákazníci po celém světě jsou zvyklí na spolehlivost zařízení
Ricoh. Naše výkonná laserová technologie a díly s vysokou
životností znamenají, že můžete očekávat trvale velmi
vysokou kvalitu tisku. Pro dosažení nejlepší kvality tisku
používejte originální spotřební materiál Ricoh. Jeho
používáním dosáhnete maximální provozní spolehlivosti a
nejlepších výsledků tisku.

Udržitelný přístup
Partnerství se společností Ricoh je dobrou volbou pro životní
prostředí. Dlouhodobě se u všech našich zařízení a
pracovních postupů snažíme co nejvíce snížit dopad na
životní prostředí. Cílem společnosti Ricoh je nadále splňovat
globální normy pro energetickou účinnost a efektivitu zdrojů
podle Blue Angel Mark v Evropě a EPeat a Energy Star v
Severní Americe. Zařízení Ricoh mají jednu z nejnižších
úrovní spotřeby energie. To platí jak pro koeficienty TEC
(typická týdenní spotřeba), tak i pro skutečný okamžitý

Vestavěné šifrování dat pro
skenované a tištěné soubory
chrání vaše IT prostředí před
útoky typu „Man-in-the-middle“.
Ověřování uživatelů pomáhá
chránit přístup k citlivým
dokumentům, takže např. tištěný
výstup se dostane do rukou jen
těm, kteří mají příslušná
oprávnění. Naše řešení pro
bezpečný přepis dat umí ze
zařízení průběžně odstraňovat
všechna latentní data, takže i v
málo pravděpodobném případě
neoprávněného přístupu k
pevnému disku nedojde k úniku
žádných firemních informací.

příkon. Výchozí nastavení časovače aut. vypnutí snižuje
spotřebu energie, provozní náklady a ekologickou zátěž,

Každé zařízení Ricoh má v sobě pevně

když není zařízení aktivní. Naopak rychlá obnova provozního

zabudované silné bezpečnostní funkce.

stavu znamená, že úsporný režim nebude mít vliv na vaši

Bezpečnost je nedílnou „součástí

produktivitu. Program pro sběr a recyklaci (Resource Smart)

DNA“ celého našeho produktového

umožňuje vaší firmě optimalizovat řízení odpadů a opětovně

portfolia. Vždy tomu tak bylo a vždy bude.

využívat cenné zdroje, snížit náklady a snížit negativní
dopady na životním prostředí.
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Vynikající zpracování digitálních dat
Od inteligentních zařízení Ricoh můžete očekávat nejvyšší
kvality tisku. Získáte vysokou kvalitu obrazu bez efektů
přesycení a jasné ostré písmo. Většina zařízení Ricoh
splňuje normu ISO 11798 týkající se stálosti a dlouhodobé
čitelnosti tištěných dokumentů. Pomocí našich pokročilých
technologií můžete s vysokou produktivitou bez problémů
provádět velmi kvalitní tisk s rozlišením až 1200 dpi. Chcete
tisknout přímo na hlavičkový papír nebo štítky? Žádný
problém. Zařízení Ricoh podporují velmi širokou škálu médií,
což umožňuje provádět bez outsourcingu i mnoho
nestandardních tiskových úloh. Intuitivní ovládací panel je
klíčem k tomu, aby uživatelé mohli zařízení maximálně
využívat. Dotykový panel Ricoh má logicky uspořádané
menu tak, aby uživatelé mohli snadno procházet jednotlivými
nabídkami.

Pomocí aplikace RICOH Smart
Device Connector snadno
připojíte mobilní zařízení, abyste
mohli bez problémů tisknout,
skenovat a přistupovat k
uloženým dokumentům - takže
vaši zaměstnanci mohou rychle
a snadno sdílet veškeré
potřebné informace. Přímé
bezdrátové připojení Wireless
Direct umožňuje dočasným
uživatelům rychle komunikovat
se zařízeními bez nutnosti
připojovat se do firemní sítě.

Avšak zařízení Ricoh přinášejí mnohem více než jen kvalitní
tiskový výstup. Stávají se centrálním místem při zpracování a
správě dokumentů. Digitalizujte zpracování svých
dokumentů, abyste měli rychlý a přitom bezpečný přístup k
informacím, kdykoli je budete potřebovat.
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Srovnání zařízení
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Proč spolupracovat se společností
Ricoh
Společnost Ricoh podporuje digitální pracoviště pomocí inovativních technologií a
služeb, které umožňují pracovat efektivnějším způsobem.

Lídr trhu
Již více než 80 let společnost Ricoh podporuje inovace a je
předním poskytovatelem řešení pro správu dokumentů, IT
služeb, komerčního a průmyslového tisku, digitálních
fotoaparátů a průmyslových systémů.

Bezpečnost a certifikace
Společnost Ricoh je držitelem certifikace ISO 27001 a i
nadále bude dodržovat všechny standardy ISMS (Systém
řízení bezpečnosti informací). Tato certifikace je mezinárodní
normou popisující osvědčené metody pro ISMS.

Spokojenost zákazníků
Spokojenost zákazníků je naší prioritou. Proto nabízíme
našim zákazníkům širokou podporu prostřednictvím
odborných konzultantů a techniků, kteří v případě potřeby
poskytují pomoc a další související služby.
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práva vyhrazena. Obsah a rozvržení tohoto prospektu není možné měnit, upravovat a kopírovat a ani jej vkládat do jiných dokumentů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh
Europe PLC.

