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Een nieuwe
reeks
apparaten:
Ricoh Essential
Devices

De kern van uw bedrijf bestaat uit uw kennis, data en

ideeëngoed. Voor uw dagelijkse bedrijfsvoering en -groei bent u

afhankelijk van het delen, gebruiken en beschermen van deze

informatie. En natuurlijk wilt u uw data en documenten zoveel

mogelijk benutten. Dan heeft u een apparaat nodig waarmee u

veilig, efficiënt en eenvoudig documenten kunt beheren. Een

apparaat dat voldoet aan uw organisatievereisten: van een

uitstekende kwaliteit tot naadloze digitalisering en

verbindingsmogelijkheden. En dat is nu precies waarvoor u bij

Ricoh aan het juiste adres bent. Een apparaat uit de Ricoh

Essential Device-serie print, scant, deelt, digitaliseert en slaat uw

documenten met één druk op de knop op. En u? U geniet van

een uitstekende betrouwbaarheid, duurzaamheid en

productiviteit.
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Slimme bedrijven kiezen voor Ricoh

Join the club van miljoenen gebruikers wereldwijd en geniet óók van de uitzonderlijke
kwaliteit, betrouwbaarheid en beveiliging die een Ricoh-apparaat u te bieden heeft.

Minimaal onderhoud, maximale uptime
Onze apparaten, de Ricoh Essential Devices, bieden

gebruiksgemak en zijn eenvoudig te onderhouden. Het

apparaatontwerp zorgt voor een snelle toegang en een

intuïtieve gebruikerservaring. U installeert uw nieuwe

apparaat in slechts een paar stappen. Zonder gedoe. En u

heeft geen IT-expert of monteur nodig. De installatiewizard

begeleidt u stapsgewijs door het installatieproces. Zo bent u

binnen een paar minuten up and running. Het onderhoud is

minimaal en bijna vanzelfsprekend, met handige tools die de

uptime van uw apparaat verhogen. Zo kunnen uw

medewerkers efficiënt hun werk doen. Dankzij de speciale

drum van Ricoh met een lange levensduur en

tonercartridges met hoog rendement hoeft u veel minder

vaak cartridges te vervangen. Daardoor kunt u ongestoord

doorwerken. Laat uw toner automatisch bestellen en leveren

met de Ricoh @Remote-tool. En met onze onderhoudskit

voorkomt u onnodige onderhoudsafspraken. Dankzij deze kit

kunt u onderdelen namelijk eenvoudig zelf vervangen, indien

nodig.

Heeft u een groot machinepark? Dan is
de Device Manager NX-software echt
iets voor u. Met deze oplossing beheert
en monitort u eenvoudig een
machinepark tot maximaal 5000
apparaten, óók als deze zich verspreid
over meerdere locaties bevinden. Het
beheer van het Ricoh-machinepark vindt
centraal plaats. Uw IT-afdeling beheert
met deze software zelfs apparaten van
derden en apparaten die via USB zijn
aangesloten. U kloont configuratie-
instellingen in een handomdraai naar
heel uw machinepark. Dit zorgt voor
consistentie en bespaart u
administratieve middelen en kosten op
locatie.
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Vertrouw op Ricoh

Klanten over heel de wereld vertrouwen op de stabiele

apparaten van Ricoh. U behaalt keer op keer de beste

kwaliteit vanwege een krachtige printcapaciteit, onze

laserprinttechnologie en duurzame onderdelen. Wilt u

gegarandeerd de beste printkwaliteit? Maak dan gebruik van

originele Ricoh-verbruiksartikelen. De juiste, originele Ricoh-

verbruiksartikelen complementeren uw Ricoh-apparaat

perfect. Zo behaalt u zonder twijfel de beste printkwaliteit.

Keer op keer weer.

Een duurzame benadering

Als u voor Ricoh kiest, maakt u een milieubewuste keuze.

Het is onze diepgaande toewijding om de ecologische impact

van onze apparaten en workflows te beperken. Ricoh streeft

ernaar om te blijven voldoen aan de normen voor energie en

resource-efficiëntie van Der Blaue Engel in Europa, en

EPeat en Energy Star in Noord-Amerika. Het energieverbruik

van Ricoh-apparaten behoort tot een van de laagste binnen

de sector, zowel qua TEC-waarde (Typical Electricity

Consumption) als het daadwerkelijke energieverbruik.

Doordat onze apparaten standaard over een automatische

uitschakeltimer beschikken, wordt er op energie- en

gebruikskosten bespaard als het apparaat niet wordt

gebruikt. En de CO2-voetafdruk wordt verkleind. Een korte

ontwaaktijd zorgt ervoor dat u snel door kunt werken. Met het

Resource Smart-aanbod optimaliseert u uw afvalbeheer en

hergebruikt u waardevolle grondstoffen, waardoor u kosten

bespaart en de impact op het milieu verkleint.

Standaard ingebouwde
gegevenscodering voor scan- en
printbestanden zorgt voor
bescherming tegen ‘man in the
middle'-aanvallen binnen uw IT-
omgeving. Met
gebruikersverificatie bepaalt u
wie er toegang heeft tot
gevoelige informatie, zodat
prints alleen worden opgehaald
door bevoegde personen. Onze
oplossing voor
gegevensoverschrijving zorgt
ervoor dat verborgen data die op
het apparaat is opgeslagen,
wordt overschreven voordat de
volgende printopdracht begint. In
het onwaarschijnlijke geval dat
de harde schijf wordt
aangevallen, wordt alle
overgebleven data vernietigd.

Elk Ricoh-apparaat beschikt over

ingebouwde, zeer rigide

beveiligingsfuncties en -kenmerken.

Beveiliging is een prominent onderdeel van

al onze werkplekoplossingen. Dit is altijd zo

geweest. En dit zal altijd zo zijn.
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Sterk in printen en digitaliseren

Met een Ricoh Essential Device behaalt u de beste

printkwaliteit. De afbeeldingskwaliteit is hoog en helder.

Lettertypen worden haarscherp weergegeven, zonder de

hinderende effecten van oververzadiging. De meeste Ricoh-

apparaten voldoen aan de ISO 11798-archiveringsnorm voor

documentduurzaamheid en -leesbaarheid. Met onze

geavanceerde printtechnologieën produceert u snel en

effectief heldere afbeeldingen en scherpe tekst op een

resolutie van 1200 dpi. Wilt u briefpapier of etiketten

bedrukken? Geen probleem. Met Ricoh-apparaten print u op

uiteenlopende media, waardoor u eenvoudig tussen

verschillende printopdrachten schakelt. Zo hoeft u minder uit

te besteden. Het intuïtieve bedieningspaneel ondersteunt

gebruikers in diverse opzichten. Het touchscreen heeft een

logisch menu en slimme workflow, zodat gebruikers snel

naar de gewenste functies navigeren.

Maar uw Ricoh-apparaat doet nog veel meer dan alleen

uitstekend printen. Het is het middelpunt van uw kantoor,

want alle documentbeheerworkflows lopen via dit apparaat.

Digitaliseer uw documentprocessen, zodat uw informatie

altijd en overal snel toegankelijk is. Zo scant u bestanden

moeiteloos naar mappen via onze handige 'scannen naar

map'-functie.

Verbind eenvoudig smartphones
en tablets met de Ricoh Smart
Device Connector en andere
mobiele toepassingen om
documenten probleemloos te
printen, scannen en openen. Dit
versnelt en vereenvoudigt de
informatie-uitwisseling en
toegang tot informatie. Gasten
maken eenvoudig verbinding
met de printer/MFP via Wireless
Direct. Ze hoeven dus geen
verbinding te maken met uw
bedrijfsnetwerk.
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Apparaatvergelijking
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Ricoh als partner

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. We helpen klanten
informatie en documenten effectiever te organiseren en creëren. Veiliger, sneller,
slimmer en duurzamer.

Marktleider

Al meer dan 80 jaar marktleider in document management

solutions, IT services en commerciële en industriële

printoplossingen.

Beveiliging en certificering

Ricoh is ISO 27001-gecertificeerd en heeft de intentie om te

blijven voldoen aan dit Information Security Management

System (ISMS). Deze certificering is de internationale

standaard waarin de best practices voor een ISMS worden

beschreven.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid heeft voor ons absolute prioriteit. Daarom

hebben we een brede reeks consultants, technici en

ondersteunend personeel in dienst. Wij willen namelijk een

uitstekende service aan klanten leveren en hen waar nodig

snel ondersteunen.
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Ricoh Nederland B.V.
Magistratenlaan 2
5223 MD 's
Hertogenbosch
The Netherlands

(0)73 - 645 11 11

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De
kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen
voordoen. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of
volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.


