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Technologie,
která roste s
vámi

Zapomeňte na dobu, kdy bylo potřeba kupovat nové zařízení
pokaždé, když jste chtěli mít k dispozici novou technologii. S
novými inteligentními zařízeními od společnosti Ricoh budete
moci přistupovat k nejnovějším technologiím prostřednictvím
přímých aktualizací zařízení, kdykoli je budete potřebovat - takže
funkčnost zařízení poroste spolu s vaším byznysem. Stahujte
nejnovější funkce, aplikace a aktualizace, kdykoli je potřebujete,
aby byla vaše zařízení vždy připravena na plnění potřeb vašeho
byznysu - nyní i v budoucnu. Naše inteligentní zařízení poskytují

Objevte pro své pracoviště
inteligentní řešení od společnosti
Ricoh. Naše řada inteligentních
zařízení je tou správnou volbou
pro promyšlený byznys.

nejnovější technologie, vynikající tiskový výstup a jsou navržena
s ohledem na požadavky maximální bezpečnosti a udržitelnosti.
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Škálovatelná inteligentní řešení

S růstem byznysu roste i potřeba
správných technologií na podporu
tohoto růstu. Proto společnost Ricoh
změnila způsob, jakým získáte přístup
k našim digitálním

a tiskovým technologiím - abyste mohli
ihned využívat to, co právě
potřebujete.

Přizpůsobení na míru
Chytrá škálovatelnost
Získejte přístup k nejnovějším technologiím, jakmile jsou k

Vyberte si z našeho portfolia aplikací a softwarových řešení
ty, které vám pomohou přizpůsobit vaše zařízení přesně
podle potřeb vašeho byznysu.

dispozici, takže možnosti vašich zařízení rostou spolu s
vaším byznysem.
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Inteligentní zařízení Ricoh škálovatelnost, bezpečnost,
udržitelnost, jednoduchost
Od inteligentních zařízení Ricoh můžete očekávat výhody mimořádné kvality, vysoké
spolehlivosti a maximální bezpečnosti, doplněné o přístup k nejnovějším
technologiím na vyžádání.

Získejte technologii, která roste s vaším
byznysem
Jednoduše použijte potřebné softwarové řešení, aplikace a
cloudové služby pro optimalizaci práce při správě dokumentů
a na pomoc zaměstnancům, aby pracovali efektivněji a
bezpečněji. Koncepce „Always Current Technology“ od
společnosti Ricoh umožňuje stahování a instalaci nových
funkcí, aplikací a aktualizací na vyžádání přímo do zařízení.
Nemusíte volat technikovi nebo čekat na konec smlouvy.
Plně využijte jednoduchost, škálovatelnost, a
přizpůsobitelnost.

Svoje inteligentní zařízení Ricoh můžete
pomocí aplikací Ricoh připojit k externím
cloudovým službám a aplikacím třetích
stran. Převádějte papírové dokumenty do
digitální podoby pomocí skenování do
služeb typu DropBox™ či Sharepoint™,
anebo je skenujte přímo do složek ve
firemní síti. Využijte rychlý přístup k
různým funkcím typu „skenování do“ pro
rozšiřující se služby.
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Očekávejte vynikající kvalitu, přístup a
produktivitu v digitální i tiskové oblasti
Pokročilé technologie tisku od společnosti Ricoh poskytují
ostrý text a věrné barvy, takže se vždy dočkáte výtisků v té
nejvyšší kvalitě.

Avšak inteligentní 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. Snadno
připojíte mobilní zařízení pomocí aplikace Ricoh Smart
Device Connector a dalších mobilních aplikací, abyste mohli
bez problémů tisknout, skenovat a přistupovat k
dokumentům.

Naše variabilní nabídka
dokončovacího příslušenství a
zásobníků papíru vám umožní
produkovat výtisky v
profesionální kvalitě. Zároveň
ušetříte čas, zefektivníte
pracovní postupy a snížíte
výdaje na outsourcing. Ať už jde
o kompaktní interní finišer,
děrovačku, bezsvorkové nebo
sedlové sešívání, z
dokončovacího příslušenství
Ricoh si můžete vybrat přesně
to, co potřebujete. Pro déle
trvající objemnější tiskové úlohy
můžete minimalizovat zásahy
obsluhy tím, že využijete
variabilní příslušenství pro
rozšíření kapacity zásobníků a
manipulaci s papírem.
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Velmi snadné použití, optimální podpora
Zpřístupněte všechny možnosti zařízení pomocí uživatelsky
přívětivého chytrého ovládacího panelu. Dotykové rozhraní
panelu napodobuje rozhraní chytrých zařízení, takže se
rychle zorientujete a vše bude intuitivní. Používání chytrého
ovládacího panelu je mnoha zařízeních Ricoh velmi
podobné, takže jakmile si ho osvojíte na jednom zařízení,
budete je umět ovládat všechny. Na displeji můžete mít
zobrazeno např. logo společnosti a jednotliví uživatelé si
ovládací panel mohou individuálně přizpůsobit i pomocí
přístupu k často používaným funkcím.

Pokud potřebujete pomoci s některým z našich inteligentních

IT manažeři ve velkých firmách
mohou využívat intuitivní nástroj
Remote Panel Operation, který
jim zajistí přístup k celé flotile
zařízení a umožní rychlé řešení
potíží přes firemní síť. Nápověda
přes web a videonávody
přístupné prostřednictvím
displeje pomáhají při manipulaci
se zařízením, např. při výměně
toneru.

zařízení, rychlou odezvu zajistí nejnovější funkce podpory od
společnosti Ricoh - a to přesně ve chvíli, kdy ji budete
potřebovat. Prostřednictvím naší aplikace RemoteConnect
Support mohou naši specialisté vzdáleně přistupovat k
zařízením Ricoh na vašem pracovišti, což umožňuje rychle
opravovat chyby a minimalizovat tak prostoje. Specialista
podpory dokonce může na dálku ovládat chytrý ovládací
panel a instruovat uživatele v reálném čase ohledně
používání zařízení.
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Vynikající integrované možnosti zabezpečení
Trvalou součástí konceptu inteligentních zařízení Ricoh je
závazek společnosti k maximální možné ochraně před
bezpečnostními riziky. Bezpečnost je součástí DNA celého
našeho portfolia řešení pro digitální pracoviště. Vždy tomu
tak bylo a vždy bude. Řešení od společnost Ricoh umožňují
bezpečný přístup k datům a současně zajišťují, aby
zabezpečení a produkty nebránily potřebným inovacím,
funkčnosti nebo produktivitě. Nebudete omezeni při práci a
přitom budete vědět, že jsou vaše data dostatečně
zabezpečena.

Společnost Ricoh pomáhá chránit vaše data během jejich
celého životního cyklu - od řešení ověřování uživatelů, jež
chrání citlivé dokumenty před zobrazením, kopírováním nebo
odesíláním ze strany neoprávněných uživatelů, až po služby
typu bezpečné likvidace pevného disku na konci jeho
životnosti. Modul DataOverwriteSecurity (DOSS) od je určen

Společnost Ricoh nabízí širokou
škálu zařízení, jež byla
certifikována podle bezpečnostní
normy IEEE 2600 a současně
tuto produktovou nabídku
neustále vylepšuje, aby bylo
možné plně uspokojit měnící se
požadavky všech zákazníků.
Bezpečnostní norma IEEE 2600
definuje minimální požadavky
pro funkce zabezpečení použité
zařízeními, jež vyžadují vysokou
úroveň zabezpečení dokumentů,
a ustanovuje tak základní rámec
v oblasti bezpečnosti pro
tiskárny a multifunkční zařízení.

pro bezpečný přepis dat na pevném disku ihned po
provedení každé úlohy tisku, kopírování, skenování nebo
faxování. Svoje dokumenty můžete chránit také pomocí
bezpečnostních funkcí Streamline NX, které omezují přístup
k tiskovému výstupu pouze pro vlastníky dokumentů.
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Minimalizujte uhlíkovou stopu vaší
společnosti
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. Inteligentní zařízení Ricoh mají jednu z
nejnižších úrovní spotřeby energie. To platí jak pro
koeficienty TEC (Typical Electricity Consumption), tak i pro
skutečný okamžitý příkon. Výchozí nastavení časovače aut.
vypnutí snižuje spotřebu energie, provozní náklady a
ekologickou zátěž, když není zařízení aktivní. Naopak rychlá
obnova provozního stavu znamená, že úsporný režim
nebude mít vliv na vaši produktivitu.

Cílem společnosti Ricoh je i
nadále splňovat veškeré normy
pro energetickou účinnost a
efektivní využívání zdrojů.² Naše
společenská korporátní
odpovědnost ohledně
udržitelnosti, inkluzivity a
zlepšení pracovního prostředí
koncových uživatelů má za cíl
posílit nové, ekologičtější
způsoby práce.

Program pro sběr a recyklaci (Resource Smart) umožňuje
vaší firmě optimalizovat řízení odpadů a opětovně využívat
cenné zdroje, snížit náklady a snížit negativní dopady na
životním prostředí.
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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
(Information Security Management System). 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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Srovnání zařízení
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Srovnání zařízení

POZNÁMKY NA KONCI
(1) Může být změněno.
(2) Podle standardů Blue Angel Mark v Evropě a EPeat a Energy Star v Severní Americe.
(3) Některé modely nemusejí mít v době uvedení do provozu plnou funkčnost. Ohledně podrobností se obraťte na místního zástupce společnosti Ricoh.
(4) Infografika na straně 4: Studie společnosti Ricoh Europe, kterou provedla Coleman Parkes v srpnu 2018. Datová sada: 3 300 lídrů SMB více než 20 evropských zemí.
(5) Infografika na straně 7: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Datová sada: 240 organizací s více než 500 zaměstnanci z Velké Británie, Francie, Německa a USA a různých oborů.
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Ricoh Czech Republic s.r.o.
Jihlavská 1558
21
160 00 Praha 4
Czech Republic

www.ricoh.cz

Všechny značky a názvy produktů jsou obchodními značkami jejich právoplatných vlastníků. Specifikace a vzhled produktu jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. Barvy
skutečného produktu se mohou lišit od vyobrazení v prospektu. Obrázky nejsou přesnými fotografiemi a některé detaily mohou být odlišné. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Všechna
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.

