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Podstawą każdego biznesu są informacje: wiedza, dane
analityczne oraz pomysły. Codzienne funkcjonowanie i rozwój
Twojej firmy zależą od możliwości dzielenia się, korzystania i
ochrony tych informacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał
Twojej firmy, potrzebne jest narzędzie, które umożliwi wydajne,
proste oraz bezpieczne zarządzanie przepływem informacji
wewnątrz organizacji i które spełni Twoje potrzeby biznesowe: od
wysokiej jakości wydruków po płynną digitalizację i łączność. To
właśnie zapewnia Ricoh. Dzięki naszym urządzeniom możesz
drukować, skanować, udostępniać, digitalizować i przechowywać
dokumenty, a wszystko za pomocą jednego przycisku, przy
zachowaniu doskonałej wydajności, niezawodności oraz
zrównoważonego rozwoju.
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Możesz polegać na Ricoh
Dołącz do milionów użytkowników na całym świecie, którzy korzystają z wyjątkowej
jakości, niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń Ricoh.

Szybki serwis, maksymalna ciągłość pracy
Nowe inteligentne urządzenia zostały zaprojektowane w
oparciu o prostą opiekę serwisową oraz intuicyjną i przyjazną
dla użytkownika obsługę. Konserwacja urządzeń jest szybka
i prosta, co pozwala zachować maksymalną ciągłość pracy.
Przerwy w pracy są minimalizowane również poprzez
zwiększenie wydajności materiałów eksploatacyjnych (np.
tonery, bębny). Aby uniknąć niepotrzebnych zgłoszeń
serwisowych można skorzystać z zestawu naprawczego,
pozwalającego na szybkie przywrócenie sprawności
urządzenia. Dodatkowo, dzięki monitorowaniu urządzeń
system @Remote umożliwia automatyczne zamawianie
tonerów.

Oprogramowanie Device Manager NX
umożliwia łatwe zarządzanie flotą nawet
5000 urządzeń, w wielu lokalizacjach.
Pracownik IT może centralnie zarządzać
flotą dużej firmy, w tym, oprócz floty
Ricoh, urządzeniami innych producentów
oraz drukarkami podłączonymi za
pomocą kabla USB. Ustawienia
konfiguracji można szybko powielić w
całej flocie, zapewniając spójność we
wszystkich urządzeniach.
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Niezawodność
Klienci na całym świecie mogą polegać na niezawodnych
urządzeniach Ricoh. Trwałe części oraz wysokiej jakości
wydruki w technologii druku laserowego sprawiają, że
zawsze otrzymasz najwyższej jakości dokumenty. Aby
uzyskać najlepszą jakość druku zalecane jest używanie
idealnie pasujących, oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych Ricoh.

Rozwiązania przyjazne dla środowiska
Ricoh od lat angażuje się w działania przyczyniające się do
minimalizacji wpływu swojej działalności (w tym produkcji i
eksploatacji urządzeń) na środowisko naturalne. Intencją
Ricoh jest spełnienie globalnych standardów w zakresie
efektywności energetycznej i efektywnego gospodarowania
zasobami, zgodnie z wymaganiami Blue Angel Mark w
Europie oraz EPeat i Energy Star w Ameryce Północnej.
Urządzenia Ricoh mają jeden z najniższych poziomów
zużycia energii, zarówno w przypadku typowego zużycia
energii elektrycznej (TEC), jak i rzeczywistego zużycia
energii. Automatyczne przejście w stan uśpienia obniża
zużycie energii, koszty eksploatacji oraz emisję CO2, gdy

Wbudowane zabezpieczenie
szyfrowania danych dla
zeskanowanych i
wydrukowanych plików chroni
przed wyciekiem wrażliwych
informacji. Uwierzytelnianie
użytkownika pomaga
kontrolować, kto ma dostęp do
poufnych dokumentów, tak aby
wydruki były odbierane tylko
przez upoważnione do tego
osoby. Nasze rozwiązanie Data
Overwrite umożliwia
nadpisywanie pozostawionych
na urządzeniu informacji przed
rozpoczęciem kolejnych zadań,
co w przypadku
nieupoważnionego dostępu
zapobiega przechwyceniu
poufnych danych.

urządzenie nie jest aktywne a krótki czas wybudzania
zapewnia utrzymanie wysokiej wydajności pracy.

Rygorystyczne funkcje bezpieczeństwa są

Rozwiązanie Resource Smart oferuje optymalizację

wbudowane w każde urządzenie Ricoh.

gospodarki odpadami, a także ponowne użycie zasobów, by

Bezpieczeństwo to DNA naszego całego

zmniejszyć koszty oraz negatywny wpływ na środowisko.

portfolio rozwiązań i urządzeń. Były od
zawsze i zawsze będą.
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Doskonała wydajność w zakresie druku i
cyfryzacji
Dzięki urządzeniom Ricoh uzyskasz najwyższej jakości
wydruki. Zaawansowane technologie druku zapewniają
wyraźne wydruki i rzeczywiste kolory bez saturacji.
Większość urządzeń Ricoh spełnia standard archiwizacji ISO
11798, co zapewnia trwałość i czytelność dokumentów.
Dzięki naszym zaawansowanym technologiom drukowania
otrzymasz wysokiej jakości dokumenty w rozdzielczości do
1200 dpi przy zachowaniu wysokiej wydajności. Chcesz
drukować bezpośrednio na papierze firmowym lub
etykietach? Nie ma problemu. Urządzenia Ricoh obsługują
szeroką gamę nośników, umożliwiając łatwe przełączanie
między różnymi zadaniami drukowania bez konieczności
outsourcingu. Intuicyjny panel dotykowy umożliwia
maksymalne wykorzystanie możliwości urządzenia. Proste w
obsłudze menu sprawia, że użytkownicy nie mają problemów
z obsługą nawet bardziej skomplikowanych zadań.

RICOH Smart Device Connector
oferuje możliwość połączenia
urządzeń mobilnych oraz
aplikacji z urządzeniem
stacjonarnym, dzięki czemu
będziesz mógł drukować,
skanować oraz mieć dostęp do
dokumentów - jest to szybki i
łatwy sposób na wymianę
informacji wewnątrz organizacji.
Usługa Wireless Direct
umożliwia gościom korzystanie z
urządzeń wielofunkcyjnych bez
konieczności podłączania się do
wewnętrznej sieci firmowej.

Urządzenia Ricoh to znacznie więcej niż tylko drukarka - to
centrum obiegu dokumentów w Twojej firmie. Digitalizacja
procesów związanych z dokumentami umożliwia szybki i
bezpieczny dostęp do potrzebnych informacji dzięki łatwej w
użytkowaniu funkcjonalności skanowania.
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Porównanie urządzeń
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Korzyści z partnerstwa z Ricoh
Ricoh wspiera procesy digitalizacji dzięki innowacyjnej technologii i usługom, które
pozwalają pracować wydajniej.

Lider rynku
Od ponad 80 lat firma Ricoh jest liderem w dziedzinie
rozwiązań do zarządzania dokumentami, usług IT, wydruków
komercyjnych i przemysłowych, aparatów cyfrowych i
systemów przemysłowych.

Bezpieczeństwo i certyfikacja
Firma Ricoh posiada certyfikat ISO 27001 i zobowiązała się
do ciągłej zgodności z systemem zarządzania
bezpieczeństwem informacji (ISMS). ISO 27001 to
międzynarodowa norma opisująca wymagania i najlepsze
praktyki ISMS.

Zadowolenie klientów
Zadowolenie klientów jest naszym priorytetem. Dlatego
oddajemy im do dyspozycji kompetentnych i profesjonalnych
specjalistów, konsultantów i inżynierów - oferujemy
najwyższą jakość obsługi i wsparcie techniczne / IT.
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