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Najem krótkoterminowy

Usługa Najmu Krótkoterminowego Ricoh 
umożliwia klientom dostęp do szerokiej 
gamy produktów bez konieczności ich 
zakupu lub podpisania długoterminowej 
umowy najmu



60% respondentów z 
przedsiębiorstw uważa, 
że praktyki elastycznej 
pracy, bez względu 
na to, czy dotyczą 
one godzin pracy, czy 
lokalizacji, są bardziej 
opłacalne od tradycyjnej 
pracy biurowej*
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*Raport firmy Regus Flexible Working Goes Global 

Dostarczanie ekologicznych 
produktów , w celu realizacji wymagań 
krótkoterminowych
W naszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, klienci coraz częściej 
poszukują elastycznych rozwiązań. Oznacza to, że coraz większy nacisk 
kładzie się na elastyczność modeli płacenia tylko za to, czego się używa.

Jednocześnie ze względu na zwiększającą się liczbę firm, start-upów, 
tymczasowych stoisk handlowych czy wydarzeń, a także coraz większą 
popularność elastycznych form pracy, mobilnych biur i doradztwa, 
istnieje rosnące zapotrzebowanie na tymczasowe przestrzenie biznesowe 
i wypoczynkowe. W dzisiejszych czasach ludzie mają coraz większą 
świadomość dotyczącą ochrony środowiska, a rządy i przedsiębiorstwa 
przekonują do ponownego wykorzystywania posiadanych zasobów.

Usługa Najmu Krótkoterminowego Ricoh jest odpowiedzią na rosnące 
zapotrzebowanie klientów na krótkoterminowe umowy, zapewniające 
organizacjom niezawodne produkty na krótki okres, od kilku dni do 
jednego roku. 

Dzięki usłudze Najmu Krótkoterminowego klienci nie są ograniczeni 
długoterminowymi umowami oraz mogą efektywnie reagować na nagły 
wzrost obciążenia pracą, oraz organizować wydarzenia biznesowe lub 
rekreacyjne i wyposażać w sprzęt tymczasowe miejsca pracy. 
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Zapewnianie alternatywy dla długoterminowego leasingu
Usługa Najmu Krótkoterminowego Ricoh wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na urządzenia do skanowania, drukowania 
i kopiowania bez potrzeby ich zakupu lub zawierania długoterminowych umów leasingowych. Klienci mogą wynająć wysokiej jakości, 
niezawodne urządzenia pracujące w sieci i gotowe do użycia na kilka dni, tygodni lub miesięcy. Bezproblemowe świadczenie usług przez 
firmę Ricoh, które obejmuje szybką dostawę i instalację, a także wszelkie wymagane prace konserwacyjne, oznacza, że klienci mają o jedno 
zmartwienie mniej, gdy stoją przed problemem zwiększonego zapotrzebowania na produkcję dokumentów. 

Usługa Najmu Krótkoterminowego Ricoh jest rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb klienta, z przejrzystym cennikiem za najem i 
wykorzystane usługi. Zaangażowani inżynierowi serwisowi pozostają do dyspozycji klienta przez cały okres obowiązywania umowy i w razie 
potrzeby są dostępni 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu.

Usługa Najmu Krótkoterminowego Ricoh może pomóc w różnych sytuacjach, takich jak:

•	 wydarzenia, np. festiwale, wystawy, koncerty, konferencje i turnieje sportowe;

•	 okresy zwiększonego zapotrzebowania na produkcję dokumentów, np. zapisy studentów, sprawozdania roczne, audyty, kontrole firmy; 

•	 krótkoterminowe projekty, które wymagają dodatkowego drukowania, np. arkusze egzaminacyjne, postępowania sądowe, fuzje firm;

•	 tymczasowe miejsca pracy, np. tymczasowe biura, projekty budowlane i inżynieryjne, produkcja filmu; 

•	 nieplanowane zapotrzebowanie na sprzęt z powodu sytuacji kryzysowych, takich jak powódź, pożar, kradzież lub wandalizm.

Rysunek 1: Zalety usługi Najmu Krótkoterminowego Ricoh

Wyzwania klienta

Natychmiastowa dostępność
Krótki czas wdrażania: wstępnie 
skonfigurowane urządzenia są 
dostarczane do siedziby klienta

Wsparcie logistyczne oraz 
obsługa informatyczna  nie są 
wymagane

Szybka odpowiedź na pilne 
potrzeby biznesowe

Elastyczna obsługa krótko- i 
średnioterminowych zadań

Brak ukrytych kosztów  i brak 
konieczności dodatkowego 
 wsparcia administracyjnego

Klient zawsze ma możliwość 
skorzystania z profesjonalnego 
wsparcia serwisowego opartego na 
niezawodnej technologii

Spójne warunki usługi w wielu 
lokalizacjach

Charakteryzuje je znacznie 
mniejsza emisja dwutlenku węgla -

Wdrożenie jest przeprowadzane 
przez firmę Ricoh, która dostarcza 
oraz instaluje sprzęt w siedzibie 
klienta lub wskazanym miejscu

Firma Ricoh zapewnia toner, papier oraz 
obsługę, odbiera sprzęt od klienta oraz 
usuwa dane pozostałe podczas używania 
urządzeń po wykonanej usłudze

Okres najmu od 1 dnia do roku, z 
możliwością przedłużenia

Usługa Najmu Krótkoterminowego 
Ricoh  jest dostępna w kraju i za granicą

Sprzęt jest niezawodny, 
rygorystycznie testowany i 
serwisowany przez firmę Ricoh

Produkty z certyfikatem GreenLine 
to w pełni zregenerowane 
urządzenia używane

Wiedza specjalistyczna nie jest 
wymagana

Kompleksowa obsługa „wszystko 
w jednym”

Krótki okres najmu

Obsługa wielu lokalizacji

Niezawodne działanie

Ochrona środowiska

Rozwiązanie Ricoh Korzyści dla klienta
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www.ricoh.pl Fakty i dane liczbowe przedstawione w tej broszurze odnoszą się do konkretnych przypadków biznesowych. W innych okolicznościach 

rezultaty mogą być odmienne. Wszystkie firmy, marki, nazwy produktów i usługi stanowią własność i są zastrzeżonymi znakami 

towarowymi ich właścicieli. Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub 

wygląd nie mogą być zmieniane i/lub adaptowane, kopiowane w części lub całości i/lub wykorzystywane w innych opracowaniach bez 

uprzedniej pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

Informacje o Ricoh
Globalna firma z branży technologicznej, która specjalizuje się w sprzęcie biurowym, rozwiązaniach do druku produkcyjnego, 
systemach zarządzania dokumentami i usługach IT. Ricoh oferuje kompleksowe rozwiązania, dzięki którym zwiększysz 
wydajność i zmniejszysz koszty. 

Historia sukcesu: Festiwal muzyczny
Od 2007 roku Ricoh dostarcza organizatorom festiwalu muzycznego wszechstronne urządzenia kopiujące w najmie krótkoterminowym. 
Trzydniowy festiwal, w którym każdego dnia uczestniczy średnio 50 000 osób, oferuje muzykę, rozrywkę, teatr, literaturę i inne atrakcje na 
wielu scenach i w namiotach. Na terenie festiwalu znajdują się także liczne przenośne kontenery przeznaczone dla organizatorów i osób 
pracujących przy organizacji festiwalu. 

Urządzenia do kopiowania w ramach usługi Najmu Krótkoterminowego są wynajmowane przez organizatorów festiwalu na okres dwóch 
tygodni i pomagają w tworzeniu codziennych dzienników i dokumentów pracowniczych, a także planów dotyczących oświetlenia, dźwięku 
i logistyki występów. Na terenie festiwalu znajduje się także tymczasowy posterunek policji, w którym potrzebne jest urządzenie kopiujące, 
aby pracownicy ochrony festiwalu mogli kopiować dokumenty tożsamości, jeśli jest taka konieczność.

„Droga prowadząca na teren festiwalu jest bardzo wąska i w danym momencie samochody mogą poruszać się tylko w jednym kierunku”, 
wyjaśnia Mieke Peters-Salfischberger z działu sprzedaży w Ricoh Short Rental w Holandii. „Dlatego logistyka musi być planowana bardzo 
starannie. Nasza usługa jest wygodna i elastyczna dla organizatorów. Urządzenia w ramach usługi Najmu Krótkoterminowego są dostarczane 
na okres dwóch tygodni i stanowią część infrastruktury festiwalu. Dla organizatorów festiwalu niezawodna usługa oznacza o jedno 
zmartwienie mniej”.

Historia sukcesu: Międzynarodowy szczyt
Dzięki usłudze Najmu Krótkoterminowego organizatorzy międzynarodowego szczytu w Hadze w Holandii w 2014 roku, zapewnili 
uczestnikom dostęp do potrzebnych urządzeń. W szczycie wzięło udział 50 przedstawicieli różnych krajów. 

W ambasadach i hotelach, w których spotykali się i pracowali uczestnicy szczytu potrzebne były dodatkowe urządzenia do skanowania, 
kopiowania i drukowania. Firma Ricoh dostarczyła urządzenia do tych lokalizacji na okres jednego tygodnia.

Ze względu na rangę wydarzenia w Hadze i wokół miasta utworzono liczne tymczasowe stanowiska ochrony i punkty kontrolne. Firma Ricoh 
dostarczyła urządzenia dla pracowników ochrony na okres sześciu tygodni, tak aby były dostępne w trakcie przygotowań do szczytu.

„To było naprawdę duże wydarzenie dla Holandii i było ważne, aby wysocy rangą uczestnicy szczytu byli zadowoleni z obsługi podczas tego 
wydarzenia”, wyjaśnia Mieke Peters-Salfischberger z działu sprzedaży w Ricoh Short Rental w Holandii. „Uczestnicy szczytu potrzebowali 
urządzeń do skanowania, drukowania i kopiowania w różnych lokalizacjach, więc do ambasad i hoteli znajdujących się w otoczeniu miejsca, 
w którym odbywał się szczyt dostarczyliśmy dwadzieścia urządzeń pracujących w sieci dostępnych dla delegatów oraz osiem urządzeń dla 
pracowników ochrony”.
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