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Giriş
Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtalar (IWB), ekiplerin birlikte 

çalışma şeklini yeniden keşfetmelerini sağlar. İster 

ofiste, ister yolda, isterseniz de evden çalışın; interaktif 

akıllı tahtalar toplantılara ve beyin fırtınalarına 

katılmayı ve katkıda bulunmayı kolaylaştırır.

Her toplantı yeri için uygun bir Ricoh İnteraktif Akıllı Tahta vardır. İnteraktif 

Akıllı Tahtalar küçük, orta ve büyük ölçekli toplantı salonlarının ihtiyaçlarını 

karşılayacak şekilde ölçeklendirilmiştir. Dar alanlar için mükemmel çok yönlü 

32” modelimizden, büyük toplantı odaları ve konferanslar için tasarlanan ekstra 

büyük 86” modelimize kadar, oda boyutuna göre çözümler sunuyoruz.
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Seriye Genel Bakış

Ürün
Öne Çıkan Özellikler

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Ekran 31.5 inç Full HD 55 inç Full HD 65 inç Full HD 75 inç Ultra HD 4K 85,6 inç Ultra HD 4K

Kontrolör İsteğe Bağlı: Standart / Akıllı İsteğe Bağlı: Standart / Akıllı İsteğe Bağlı: Standart / Akıllı İsteğe Bağlı: Standart / Akıllı İsteğe Bağlı: Standart / Akıllı

Çoklu dokunma noktaları
Panel kapasitesi: 10
IWB uygulaması: 4

Panel kapasitesi: 10
IWB uygulaması: 4

Panel kapasitesi: 10
IWB uygulaması: 4

Panel kapasitesi: 10
IWB uygulaması: 4

Panel kapasitesi: 10
IWB uygulaması: 4

Mikrofon / Hoparlörler Yerleşik- sadece hoparlörler Yerleşik Yerleşik Yerleşik Yerleşik- sadece hoparlörler

Bluetooth ses Evet (kontrolör içinde) Evet (kontrolör içinde) Evet (kontrolör içinde) Evet (kontrolör içinde) Evet (kontrolör içinde)

Ağ GigE & Wifi GigE & Wifi GigE & Wifi GigE & Wifi GigE & Wifi

Parlamaya karşı kaplamalı 
ekran

Evet Evet Evet Evet Evet

Dokunmatik teknolojisi Kapasitif (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2. nesil)

İşlemler
Parmakla veya dokunmatik  

kalemle çekin (dahildir).
Avuç hareketi ile silme.

Parmakla veya dokunmatik  
kalemle çekin. Dokunmatik  

silgi veya avuç hareketiyle silin.

Parmakla veya dokunmatik  
kalemle çekin. Dokunmatik  

silgi veya avuç hareketiyle silin.

Parmakla veya dokunmatik  
kalemle çekin. Dokunmatik  

silgi veya avuç hareketiyle silin.

Parmakla veya dokunmatik kalemle 
çekin (dahildir). Dokunmatik kalem 

veya avuç hareketi ile silme.

Video konferans
Hazır (üçüncü taraf kamera  

gereklidir). Ek Yazılım kurulumu  
ve lisansı gerektirebilir.

Hazır (isteğe bağlı kamera).  
Ek Yazılım kurulumu ve lisansı 

gerektirebilir.

Hazır (isteğe bağlı kamera).  
Ek Yazılım kurulumu ve lisansı 

gerektirebilir.

Hazır (isteğe bağlı kamera).  
Ek Yazılım kurulumu ve lisansı 

gerektirebilir.

Hazır (isteğe bağlı üçüncü taraf  
kamera). Ek Yazılım kurulumu ve 

lisansı gerektirebilir.

Ortam Taşınabilir / Dar alanlar
Küçük toplantı odaları /  

Açık alanlar
Orta / Büyük toplantı odaları

Büyük toplantı odaları /  
Toplantı salonları

Toplantı salonları /  
Konferans salonları
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Ricoh İnteraktif Akıllı 
Tahta serisi ile çalışma 
şeklinizi değiştirin
Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtalarla etkin bir şekilde çalışın, daha  

verimli toplantılar yürütün ve ilgi çekici sunumlar yapın. 

Tek noktadan işbirliği merkezini keşfedin

Seçim yapmak çok kolay. Ricoh’un entegre hepsi bir 

arada çözümü; yüksek çözünürlüklü ekranı, kamerası, 

dahili hoparlörleri ve mikrofonuyla çok bileşenli bir 

sistemden daha kolay kurulum ve kullanım sağlar.

• Küçük, orta ve büyük ölçekli toplantı salonları için 

çözümler

• Ekran boyutları seçiminde yüksek çözünürlüklü ekran

• Sanal toplantılara imkan sağlayan isteğe bağlı kamera, yerleşik hoparlörler ve mikrofon

• Kolay kullanımı ve tekdüze yaklaşımı ile çalışanlar için kullanımı kolaydır

• UCS, UCS Advanced, Crestron ve Skype for Business programlarını destekler

Uzak merkezlerle kolayca etkileşim kurun

Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtalar, farklı yerlerde çalışan  

insanların aynı toplantı odasında oturuyormuş gibi iletişim 

kurmasına ve işbirliği yapmasına olanak sağlar.

• Karar verme süreçlerini hızlandırın ve iş becerisini  

geliştirin

• Farklı lokasyonlarda ve ülkelerde çalışan meslektaşlar, iş ortakları ve müşterilerle işbirliği yapın

• İçeriği birden fazla ekranda aynı anda paylaşın ve notlar ekleyin

• Intranet üzerinden 20'ye kadar Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtayı birbirine bağlayın

• Seyahat harcamalarını azaltın, çalışan verimliliğini arttırın ve karbon emisyonlarını azaltın
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Verilerinizi koruyun

Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtalar, ticari bütünlüğü muhafaza  

etmek için Streamline NX®'i destekler, böylece belgeler  

güvenli bir şekilde yazdırılabilir veya e-posta ile  

gönderilebilir.

• Gizli bilgileri koruyun ve ticari bütünlüğü muhafaza edin

• Ricoh Yazıcılardaki ile aynı güvenli kart tabanlı kimlik doğrulama sistemi

• Belgeler sadece başlatan kişi tarafından yazdırılabilir veya e-posta ile gönderilebilir

• Ekran içeriği çıkışta otomatik olarak silinir

Kur ve çalıştır

Çalışanlar kolay teknolojimizi çok beğenecekler. Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtaları kurmak ve kullanmak 

kolay; sadece bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefonu bağlayın ve çalışmaya başlayın.

• Yazılımı kurmaya veya ekranı kalibre etmeye gerek yoktur.

• Yüksek çözünürlüklü ekran, gerçekten kapsayıcı bir deneyim sunar

• Sadece bir bilgisayar, tablet veya akıllı telefon bağlayın ve çalışmaya başlayın.

• Kablosuz bağlantı sayesinde Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtalar odadan odaya taşınabilir

• USB ve video girişleri ile harici içeriği paylaşmak kolaydır

• Belgeleri paylaşın, slaytları görüntüleyin ve internette gezinin

Hassas parmak ucu kontrolü kullanımı

Ricoh’un on noktalı çoklu dokunmatik ekranı planlara,  

çizimlere, saha haritalarına ve diğer belgelere açıklamalar  

eklenebilmesine ve aranabilir belgeler olarak  

paylaşılabilmesine olanak sağlar.

• Parmak ucu ve dokunmatik kalem kullanarak çoklu dokunmatik kontrolü destekler

• 20 renk ve 4 kalınlıkta çizim yapma ve açıklama ekleme

• Dokunmatik ekran, sunum yapanların konuşmalarına odaklanmalarına olanak tanır

• Elle yazılan notlar, aranabilir OCR içeriği olarak kaydedilebilir

• Belgeleri doğrudan İnteraktif Akıllı Tahta üzerinde kaydedin, yazdırın ve e-postayla 

gönderin
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Ricoh IWB D3210
Çok düzlemli, yüksek özellikli teknoloji ile küçük alanların potansiyelini 

en üst düzeye çıkarın

Ricoh İnteraktif Akıllı Tahta D3210, daha küçük toplantı alanları için idealdir. İletişimi kolaylaştırmak, düşünmeyi 

tetiklemek ve verimliliği arttırmak üzere tasarlanmış olan D3210 etkili biçimde çok yönlüdür ve dinamik olarak 

yönlendirilebilir, bu da onu, birkaç örnek vermek gerekirse “dar mekanlı” piyasalar, emlak ofisler, araba satış  

bayileri, mimarlar ve tasarımcılar için ideal çözüm haline getirmektedir.

• Birden fazla sıkışık alan kullanımları için mükemmeldir

• Sezgisel kullanıcı arayüzü ile kullanımı kolaydır; sadece fişi takın,  

açın ve bağlanın

• Masa üstü etkileşim için eşsiz çevirme özelliği (sadece Ricoh 

Standart kontrol birimi için) 

• İşlevselliğini özelleştirmek için Ricoh'un standart ve akıllı 

denetleyicileriyle uyumludur

• Benzersiz çok yönlü montaj seçenekleri – dikey veya düz –  

artı 180° ekran döndürme

• Siyah ve beyaz olarak şık tasarım (2 renk mevcuttur)

ÇOK YÖNLÜ 
MONTAJ 

SEÇENEĞI

RICOH 
STANDART / 

AKILLI KONTROL 
BIRIMLERINI 
DESTEKLER

GERÇEK 
ZAMANLI
UZAKTAN
PAYLAŞIM

EL YAZISI
TANIMA OCR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
AKILLI
CİHAZ

BAĞLANTISI

İNTERAKTİF
YAZILIM ve

UYGULAMALAR

Bazı özellikler, sadece Ricoh Standart kontrol birimleri tarafından desteklenir
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Ricoh IWB D5520
Fikirleri her yerde, her zaman paylaşın, birlikte daha iyi çalışın

Tüm ekibinizin toplantılarda ve beyin fırtınalarında birlikte verimli bir şekilde çalışmasını sağlayın.

Ricoh IWB D5520, Full HD dokunmatik ekranı ile olağanüstü netlik sunar. Geniş çeşitlilikte cihazlara 

bağlanmanıza imkan veren geniş yelpazede bağlanabilirlik seçeneklerine sahiptir. Cihaz ses için  

Bluetooth ile birlikte gelmekte ve klavye gibi donanımlar eklemek için çoklu USB yuvaları içermektedir.  

Aynı zamanda doğrudan ekrandan internet ağına gözatabilirsiniz. 

• Belge not ekleme ve internette gezinme özelliklerine sahip tek 

noktadan işbirliği merkezi

• Yerleşik hoparlörler / mikrofon ve Ricoh kamera (isteğe bağlı) ile 

kolayca sanal toplantı yapmak mümkündür

• Ricoh video konferans hizmetleri UCS / UCS Advanced ve Skype™ 

for Business ile entegre olur.

• Akıllı Kontrolör ve Standart Kontrolör arasından kuruluşunuz için en 

iyi seçeneği seçin 

• Ricoh Streamline NX (SLNX) eklenerek güvenli kart-tabanlı cihaz 

erişimi sağlanır ve İnteraktif Akıllı Tahta üzerinde oluşturulan her şeyi 

e-posta ile göndermenizi ve yazdırmanızı mümkün kılar

ESNEK VE 
ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR 

VİDEO
KONFERANS

GERÇEK 
ZAMANLI
UZAKTAN
PAYLAŞIM

EL YAZISI
TANIMA OCR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
AKILLI
CİHAZ

BAĞLANTISI

İNTERAKTİF
YAZILIM ve

UYGULAMALAR

Bazı özellikler, sadece Ricoh Standart kontrol birimleri tarafından desteklenir
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Çalışma tarzınızı güncelleyin, takım çalışmanızı dönüştürün

Ricoh IWB D6510 kurumunuzun ihtiyaç duyduğu işbirliği için tek noktadan çözümdür. Toplantılar ve sunumlar  

sırasında daha iyi iletişim ve uyumlu bir takım çalışması sağlar. D6510, fikirleri paylaşmak için ihtiyacınız olan tüm  

alanı size sağlayan yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahiptir. Çoklu dokunmatik ekran, belgelere hassas bir şekilde notlar 

eklemenize ve fikirlerinizi açık bir şekilde yansıtmanıza olanak veren ShadowSense™ teknolojisi ile donatılmıştır.

• Yerleşik hoparlörler / mikrofon ve Ricoh kamera (isteğe bağlı) ile 

kolayca sanal toplantı yapmak mümkündür

• Ricoh video konferans hizmetleri UCS / UCS Advanced ve Skype™ 

for Business ile entegre olur.

• Akıllı Kontrolör ve Standart Kontrolör arasından kuruluşunuz için en 

iyi seçeneği seçin 

• Ricoh Streamline NX (SLNX) eklenerek güvenli kart-tabanlı cihaz 

erişimi sağlanır ve İnteraktif Akıllı Tahta üzerinde oluşturulan her  

şeyi e-posta ile göndermenizi ve yazdırmanızı mümkün kılarÇOK YÖNLÜ,  
FARKLI  

ORTAMLARA 
UYGUN

VİDEO
KONFERANS

GERÇEK 
ZAMANLI
UZAKTAN
PAYLAŞIM

EL YAZISI
TANIMA OCR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
AKILLI
CİHAZ

BAĞLANTISI

İNTERAKTİF
YAZILIM ve

UYGULAMALAR

Ricoh IWB D6510

Bazı özellikler, sadece Ricoh Standart kontrol birimleri tarafından desteklenir
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Ricoh IWB D7500
Sorunsuz işbirliğiyle takım çalışmanızı bir sonraki seviyeye taşıyın.

Ricoh IWB D7500 her yerde, her zaman takım çalışmasına olanak tanır. Belgeleri gerçek zamanlı olarak paylaşın 

ve tüm ekip üyelerine toplantılara katkıda bulunmak için ihtiyaç duydukları araçları verin. Yerleşik hoparlörler ve 

mikrofon ve yüksek performanslı Ricoh kamera (isteğe bağlı) ile D7500, video konferansa hazırdır ve Ricoh UCS 

hizmetleri ve Skype™ for Business ile entegre olur.

• Yerleşik hoparlörler / mikrofon ve Ricoh kamera (isteğe bağlı) ile kolayca sanal toplantı yapmak mümkündür

• Ricoh video konferans hizmetleri UCS / UCS Advanced ve Skype™ for Business ile entegre olur.

• Akıllı Kontrolör ve Standart Kontrolör arasından kuruluşunuz için en iyi seçeneği seçin

• Ricoh Streamline NX (SLNX) eklenerek güvenli kart-tabanlı cihaz erişimi sağlanır ve İnteraktif Akıllı Tahta üzerinde 

oluşturulan her şeyi e-posta ile göndermenizi ve yazdırmanızı mümkün kılar

4K HD 
EKRAN

VİDEO
KONFERANS

GERÇEK 
ZAMANLI
UZAKTAN
PAYLAŞIM

EL YAZISI
TANIMA OCR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
AKILLI
CİHAZ

BAĞLANTISI

İNTERAKTİF
YAZILIM ve

UYGULAMALAR

Bazı özellikler, sadece Ricoh Standart kontrol birimleri tarafından desteklenir
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Ricoh IWB D8600
Daha yüksek çözünürlük. Daha büyük ekran. Daha fazla etkileşim.

Ricoh IWB D8600 dikkat çeken ve anlamayı hızlandıran üstün netliğe sahiptir. Güzel bir şekilde tasarlanmış, 

kullanımı kolay ve yüksek özelliklerle dolu bu dinamik ekran paneli, daha geniş alanlar için tek çözümdür. 

ShadowSense 2. nesil ve dokunmatik kalemi daha doğru ve pürüzsüz bir yazma deneyimi sağlar. Seçenek 

olarak mevcut olan bağlantı kutusuyla, D8600 kart okuyucu barındırabilir ve panelin önündeki USB yuvalarını 

genişletebilir. Tasarım gizli kablolarla gelişme kaydetmiştir ve ekrana yakalama kartı yerleştirilebilir.

4K HD 
EKRAN

VİDEO
KONFERANS

GERÇEK 
ZAMANLI
UZAKTAN
PAYLAŞIM

EL YAZISI
TANIMA OCR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
AKILLI
CİHAZ

BAĞLANTISI

İNTERAKTİF
YAZILIM ve

UYGULAMALAR

Bazı özellikler, sadece Ricoh Standart kontrol birimleri tarafından desteklenir

• Daha doğru görüntüleme ve çoklu dokunmatik algılama için, gölge 

algılamaya sahip yüksek özellikli 4K ekran

• Yönetim kurulu odaları, konferans odaları, seminer alanları ve fuar 

alanları için ideal olan geniş 86” ekran

• Kolay çalıştırma için kullanıcı dostu arayüz

• Parmak veya dokunmatik kalemle mükemmel yazma performansı

• Belge bilgi notları ve gerçek zamanlı uzaktan işbirliği ile tek 

noktadan işbirliği merkezi
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Ricoh Akıllı Kontrolör 

Microsoft Windows®10 destekli Akıllı Kontrolör ile donatılmış 

olan Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtalar, etkili toplantılar ve brifing 

görüşmeleri yapabilmenizi sağlayan birçok uygulama 

barındırabilir.

Ricoh IWB Kontrolörler
Tüm D3210, D5520, D6510, D7500 ve D8600 modellerinde, Ricoh İnteraktif Akıllı Tahtanızın tüm 

ihtiyaçlarınızı desteklemesi için farklı kontrolör seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz: 

Ürün Özellikleri

• Microsoft Windows®10 ön-yüklü 

• Microsoft Windows®10 lisansı dahil 

• Tüm Windows® uygulamalarını destekler

• Herhangi bir başlatıcı uygulaması ile yönetilmesi kolaydır 

• İş uygulamaları ve kurumsal ortamlar için tamamen özelleştirilebilir 

•  Özel güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde yapılandırmaya  

olanak sağlar

Ürün Özellikleri

• Açar açmaz kullanıma hazır

• Hiçbir ekran kalibrasyonu veya yazılım yapılandırması gerekmez

• Elle yazılan notları aranabilir OCR içeriği olarak kaydeder

• PIN kodu ile güvenceli 

• Parmak ucu ve elektronik kalem kullanımı ile çoklu dokunmatik kontrol

• Ekran içeriği çıkışta otomatik olarak silinir 

Ricoh Standart Kontrolör

Ricoh Standart Kontrolör, sizin için önceden yapılandırılmıştır 

ve basit bir kullanıcı arayüzü ve işbirliği projelerini paylaşmak, 

düzenlemek ve kaydetmek için araçlar sunar. Kullanıma hazır 

olarak gelir: ekrana tek bir dokunuş ve işbirliğine başlayabilirsiniz.

Not:
Bu belgede açıklanan özellikler ve hizmetler (OCR, e-posta özelliği, SLNX ve diğerleri gibi) takılan kontrolörün türüne bağlı olarak değişebilir. UCS Advanced ve Skype for 

Business gibi açıklanan bazı uygulamalar ek yazılımların yüklenmesini gerektirebilir. Elektronik kalem sadece Standart Kontrolör tarafından desteklenir. Görüntü yakalama 

kartı yalnızca Standart Kontrolör ile desteklenir ve paket halindedir.
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