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Innowacyjne biuro przyjazne dla środowiska 

Klaas Boes, Cluster Manager Central Europe: “Do naszej nowej siedziby 
szukaliśmy kompleksowego pakietu rozwiązań, które zapewnią nam dostęp 
do narzędzi wspierających komunikację i wymianę informacji. Praca 
w międzynarodowej firmie wiąże się z koniecznością współpracy pomiędzy 
jej oddziałami zlokalizowanymi w różnych krajach. W związku z czym 
niezbędne są narzędzia do sprawnej komunikacji i wymiany 
dokumentów. 

Dzięki Ricoh udało nam się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Wspólnie 
zaprojektowaliśmy 70 sal konferencyjnych wyposażonych w monitory 
interaktywne Ricoh oraz wdrożyliśmy system rezerwacji sal obsługiwany 
z poziomu aplikacji na smartfonach. Aplikacja ta pozwala na zarządzanie 
pokojami konferencyjnymi, ekranami wyświetlającymi status rezerwacji 
przed salą oraz uruchomienie oprogramowania do obsługi przekazu 
audiowizualnego na naszych monitorach. W wyniku czego współpraca 
pomiędzy naszymi pracownikami jest łatwiejsza i efektywniejsza. 
Dodatkowo zmniejszyliśmy koszty i czas poświęcony na krajowe 
i zagraniczne wyjazdy służbowe.   Wdrożenie takiego rozwiązania 
przyczynia się do ograniczenia poziomu emisji CO2, co dla naszej firmy 
ma ogromne znaczenie. Mając na uwadze globalny charakter działania 
Ricoh, planujemy w przyszłości wdrożyć te rozwiązania do naszych siedzib 
zlokalizowanych również w innych krajach”.

• Elastyczna interaktywna
współpraca podczas zdalnych
spotkań

• Wydajne zarządzanie
salami konferencyjnymi

• Zmniejszenie kosztów, zużycia
energii  i emisji CO₂

 

  Rozwiązanie 

• Rozwiązania do
komunikacji cyfrowej
i wideokonferencji

• Aplikacja mobilna do
rezerwacji sal

• Systemy do audiowizualizacji na
panoramicznych ekranach

• Wideowall, monitory
Digital Signage oraz
dotykowe, projektory
laserowe oraz typu LED

• Zarządzanie projektowe



Wydajna współpraca z wykorzystaniem monitorów 
interaktywnych 
Roland Huitink, Director of Real Estate: “W naszej firmie pracownicy 
mogą korzystać z opcji home office. Monitory interaktywne i systemy 
wideokonferencyjne sprawiają, że zdalna współpraca staje się łatwiejsza, 
bardziej wydajna i przyjemniejsza. Monitory nie służą już tylko do 
wyświetlania treści - są to w pełni interaktywne komputery. System 
wideokonferencyjny umożliwia uczestnictwo w spotkaniach niezależnie 
od lokalizacji. Funkcja wyświetlania na ekranie osoby aktualnie 
mówiącej, dzięki wykrywaniu poziomu głośności, pozwala na bardziej 
dynamiczny przekaz treści. Dodatkowo użytkownicy przebywający w 
różnych lokalizacjach za pomocą interaktywnych monitorów Ricoh mogą 
nanosić notatki na tym samym pliku w czasie rzeczywistym”. Peter De 
Haan – dyrektor oddziału - dodaje: "Jestem przekonany, że dostęp do 
narzędzi ułatwiających efektywną współpracę, a także wystrój biura i 
panująca w nim komfortowa atmosfera będą miały swoje 
odzwierciedlenie w większym zaangażowaniu pracowników”.  

Kompleksowy przegląd wykorzystania biura 

Ronald Huitink: "Dzięki zastosowaniu intuicyjnej w obsłudze aplikacji 
Mapiq, pracownicy mogą samodzielnie organizować swoją pracę. Mają 
możliwość sprawdzenia, które pomieszczenia są zajęte oraz gdzie można 
znaleźć pokój do cichej pracy w innej części budynku. Z poziomu aplikacji 
mobilnej pracownicy mogą szybko odszukać i zarezerwować 
odpowiednie dla siebie miejsce. System zbiera dane dotyczace zajętości 
poszczegolnych pomieszczeń. Te informacje pozwalają nam na lepsze 
zarządzanie biurem". 

“Korzystanie z systemów do wideokonferencji oraz 

monitorów interaktywnych sprawia, że nasza 

współpraca na odległość jest dużo łatwiejsza 

i sprawniejsza”. 

Roland Huitink, Director of Real Estate, AkzoNobel 

Rezultaty 
• 30% oszczędności w zakresie

kosztów utrzymania powierzchni
biurowej oraz zużywanej energii

• Wzrost efektywności pracy zdalnej 

• Możliwość analizy wykorzystania
powierzchni biurowej

• Ograniczenie kosztów i czasu
przeznaczonego na podróże

oraz emisji CO₂

• Większa satysfakcja z wykonywanej
pracy
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