
Usługi komunikacyjne

Superwspółpraca

Obecnie technologia znacznie zmienia sposób, w jaki 
współpracujemy. Superwspółpraca firmy Ricoh to platforma, 
która umożliwia zaangażowanie ludzi, miejsc oraz zasobów 
do pracy nad tym samym zagadnieniem, niezależnie od 
odległości między nimi i złożoności rozwiązania.



Dzięki platformie Superwspółpracy firmy Ricoh 
wszystko staje się łatwiejsze. Możesz używać 
różnych urządzeń i systemów, a nasze rozwiązanie 
pozwoli bezpiecznie oraz harmonijnie korzystać z ich 
potencjału. Ty i Twoi współpracownicy zyskujecie 
łatwiejszy dostęp do supermożliwości.

System wideokonferencyjny firmy Ricoh pozwala na łatwe 
połączenie z innymi pracownikami i Klientami bez względu 
na lokalizację czy wykorzystywane urządzenia. Nasze 
hybrydowe rozwiązania pozwalają wykorzystać systemy,  
aby uniknąć zarówno dodatkowych kosztów jak i zmian  
w konfiguracji sieci LAN.

Dodatkowe koszty pojawiają się wraz z rozwojem firmy, 
a przeniesienie rozwiązań w chmurze na platformę 
Superwspółpracy jest możliwe za pomocą kilku kliknięć.

Przez połączenie wysokowydajnych produktów z szeroką 
ofertą oprogramowania i inteligentnymi narzędziami, 
wspomaganymi przez globalne wsparcie techniczne, 
platforma Superwspółpracy zmienia metodę interaktywności.

Kup/wypożycz/weź w leasingu. Wybierz wersję podstawową 
lub dostosowaną do Twoich potrzeb. Nasza platforma to 
rozwiązanie, którego potrzebujesz. 

 
Superwspółpraca to platforma firmy 
Ricoh, która łączy szereg produktów, 
oprogramowanie i usługi. Podejście 
to radykalnie zmienia sposób 
współpracy między pracownikami – 
zarówno w biurze, jak i poza nim.

Przy bardzo małych lub zerowych nakładach 
początkowych oraz niewielkich, kontrolowanych 
kosztach bieżących, firma Ricoh może zaprojektować, 
wdrożyć oraz zarządzać platformą Superwspółpracy, 
która odpowiada na specyficzne potrzeby Klienta.

Platforma Superwspółpracy pozwala korzystać  
z możliwości tablic interaktywnych, projektorów  
i systemów do wideokonferencji oraz funkcji oferowanych 
przez innowacyjne oprogramowanie. Nasze urządzenia 
są kompatybilne z różnymi systemami, nie musisz 
więc inwestować w ich wymianę. Możesz rozwijać te 
rozwiązania stopniowo i korzystać z naszych rozwiązań 
chmurowych. Nawet najbardziej skomplikowane zadanie 
staje się prostsze do zrealizowania.

Ricoh dostarcza platformę Superwspółpracy 
jako usługę zarządzania projektem, instalacją 
i konserwacją  z jednego miejsca. Pozwala to 
na szybkie zmiany w projekcie, zgodnie z jego 
wymaganiami, dając pewność, że tworzone 
rozwiązanie w zakresie komunikacji i współpracy  
jest na najwyższym poziomie. 

Bądź jak superbohater

Czym jest 
Superwspółpraca?

Zwiększ elastyczność. 
Korzystaj z różnych 
technologii i platform. 
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Przekonaj się sam na czym polega siła naszych 
rozwiązań. Zobacz, jak w prosty sposób możesz 
zorganizować spotkanie i porozmawiać twarzą  
w twarz ze swoim rozmówcą, mimo, że dzielą was  
setki kilometrów.

Koniec z traceniem czasu i ponoszeniem wysokich kosztów 
podróży. Nie musisz już wychodzić z siebie, aby zdążyć 
na czas. Jeżeli będziesz chciał skontaktować się z innymi 
osobami, które są rozproszone w różnych częściach świata, 
możesz to zrobić w mgnieniu oka bez opuszczania biura. 
Zaawansowane funkcje, takie jak przygotowywanie notatek 
ze spotkania, czy możliwość nagrywania sesji sprawią, że nie 
umknie Ci żadna istotna informacja. Oddajemy w Twoje ręce 
zestaw supernarzędzi, które na zawsze zmienią sposób w jaki 
pracujesz.

Dzisiaj, około 90 % informacji ze spotkań zostaje utracone 
razem z jego końcem. Platforma Superwspółpracy 
pozwala na zachowanie cennych informacji ze spotkań. 

Prowadzenie międzynarodowej korporacji wymaga 
supermocy. Koordynowanie i zarządzanie wszystkimi 
jej elementami to nie lada wyzwanie. Nasza platforma 
zapewnia narzędzia do sprawnej realizacji tych zadań.

Koordynacja rezerwacjami sal konferencyjnych pozwala 
na lepsze wykorzystanie przestrzeni biurowej i uniknięcie 
przestojów w pracy. 

Funkcje monitorowania i zarządzania ułatwiają uzyskanie 
w czasie rzeczywistym informacji na temat wykorzystania 
miejsc pracy. To pomaga lepiej zarządzać inwestycjami  
w nieruchomości i umożliwia osiągnięcie oszczędności  
do 50%.

Zapewnij swoim pracownikom dostęp do innowacyjnych 
funkcji i pozwól im się skupić na tym co naprawdę ważne 
w ich pracy. Zyskaj wiele bez konieczności ponoszenia 
wysokich kosztów.

Zwiększ wydajność. 
Zrób więcej. 
Podróżuj mniej. 
Pracuj mądrzej.

Zwiększ skuteczność.
Nie komplikuj. 
Bądź skupiony. 
Pracuj globalnie.



Superwspółpraca: 
kompletne i usprawnione 
podejście
Dzięki platformie Superwspółpracy Ricoh wszystko 
staje się łatwiejsze. Nasze rozwiązania, urządzenia 
komunikacyjne, oprogramowanie i usługi dostarczane 
są przez nas na całym świecie. Korzystając z nich  
i wspierając szeroką gamę urządzeń oraz technologii 
innych firm, tworzymy i utrzymujemy platformę 
Superwspółpracy dostosowaną do Twoich 
indywidualnych potrzeb. Zapewniamy kompleksowy 
pakiet, który może być dostarczany i obsługiwany  
w dowolnym miejscu na świecie. 

Wykorzystaj pełną opiekę Ricoh podczas wdrażania rozwiązań 
i usług, w tym możliwość zarządzania użytkownikami, 
produktami i usługami wraz z dostarczeniem odpowiedniego 
poziomu wsparcia serwisowego. Platforma Superwspółpracy 
firmy Ricoh jest elastyczna, zapewnia możliwość rozszerzenia 
jej usług w przyszłości, a także obejmuje wbudowane 
wsparcie dla pojawiających się narzędzi w zakresie sztucznej 
inteligencji (Artificial Intelligence) i rozwiązań z informatyki 
kognitywnej (Cognitive Computing).

Dzięki temu podejściu masz dostęp do najlepszej oraz 
najbardziej otwartej platformy Superwspółpracy, prostej 
do wdrożenia i zarządzania na poziomie globalnym. Przy 
bardzo małych lub zerowych nakładach początkowych 
oraz możliwości skalowania platformy, oferowane jest 
ekonomiczne rozwiązanie gotowe do wdrożenia i zarządzania 
praktycznie w każdym środowisku.
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Jak AkzoNobel  
korzysta z naszej  
platformy 
Superwspółpracy,  
aby innowacje  
były trwałe

Wyzwanie
•	 Umożliwienie elastycznej 

współpracy i zdalnych 
spotkań

•	 Wydajne zarządzanie 
stanowiskami pracy

•	 Redukcja kosztów, zużycia 
energii i emisji CO
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•	 Zwiększenie satysfakcji  
z pracy

Rozwiązanie
•	 Rozwiązania do komunikacji 

elektronicznej i wideokonferencyjnej

•	 Aplikacje na smartfony do  
rezerwowania i zarządzania salami 
konferencyjnymi

•	 Ekrany do komunikacji w firmie  
i aplikacje audiowizualne

•	 Ściana wideo, rozwiązania  
z wyświetlaczami i ekranami 
dotykowymi, projektory laserowe/LED

•	 Zarządzanie projektem

Wyniki
•	 Oszczędność 30 % miejsca,  

a także kosztów i energii

•	 Wydajna praca i zdalne 
konferencje

•	 Pełny obraz wykorzystania 
przestrzeni biurowej

•	 Redukcja kosztów podróży, czasu 
przeznaczanego na podróże oraz 
emisji CO
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•	 Znaczący wkład w realizację 
celów z zakresu zrównoważonego 
rozwoju

•	 Zwiększenie satysfakcji z pracy

Inteligentne usługi w miejscu pracy

                                             
         

       
      

     
     

     
    

  

 

Communication Services

Doradztwo

Ro
zw

ój

Zarządzanie usługami i wsparcie

   Ujednolicenie komunikacji i współpracy

    Cyfrowa transformacja w miejscu pracy

   Dostarczanie i konserwacja urządzeń AV

   Projektowanie i instalowanie wysokiej jakości rowiązań

   Optymalizacja infrastruktury informatycznej

Usługi komunikacyjnewww.ricoh.pl
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