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Sizinle birlikte
büyüyen
teknoloji

Ricoh'un Dinamik İşyeri Zekasını
keşfedin. Yeni akıllı cihazlar
serimiz, ileriyi düşünen işletmeler
için akıllıca bir seçim olarak öne
çıkıyor.

Güncel teknolojiye ayak uydurmak için her seferinde yeni bir

cihaz satın aldığınız günleri unutun. Ricoh'un yeni akıllı

cihazlarıyla, ihtiyacınız olduğunda doğrudan cihaza yapılan

güncellemeler sayesinde en son teknolojiye erişmeniz mümkün

yani işleriniz büyüdükçe cihazın kapasitesi de artırılabilir. Şimdi

ve gelecekte cihazınızı güncel tutmak ve iş ihtiyaçlarınızı

karşılamaya hazır olmasını sağlamak için en son özellikleri,

yükseltmeleri ve uygulamaları ihtiyacınız olduğunda indirin. Yeni

akıllı cihazlarımız sadece en son teknolojiyi ve olağanüstü çıktı

kalitesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilir ve güvenli

bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmışlardır.
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Ölçeklenebilir zeka

İşletmeniz büyüdükçe, bu büyümeyi
destekleyecek doğru teknoloji
ihtiyacınız da büyür. Bu nedenle Ricoh
olarak, dijital ve baskı teknolojilerimizi

Akıllı Ölçeklenebilirlik

En son teknolojiye çıkar çıkmaz erişin, işleriniz büyüdükçe

cihazınızın becerileri de artsın.¹

sunma şeklimizi değiştirdik böylece
ihtiyacınız olan hizmetten ihtiyacınız
olduğu anda yararlanabilirsiniz.

İhtiyaca göre özelleştirin

Cihazınızı, iş ihtiyaçlarınızı karşılayan iş akışı çözümleri

sunacak şekilde özelleştiren uygulama ve yazılım

çözümlerimizden istediğinizi seçin.
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Ricoh akıllı cihazlar: Ölçeklenebilir.
Güvenli. Sürdürülebilir. Basit.

Yeni akıllı cihazlarımızla, Ricoh'tan bekleyeceğiniz üstün kalite, güvenilirlik ve
güvenlikten faydalanabilir ve istediğiniz zaman en son teknolojiye erişebilme
avantajından yararlanabilirsiniz.

İşleriniz büyüdükçe gelişen teknoloji
Belge yönetimi iş akışlarınızı optimize etmek ve

çalışanlarınızın daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli

çalışmasını sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz yazılım

çözümleri, uygulamalar ve bulut hizmetlerini eklemeniz

yeterlidir. Ricoh’un Daima Güncel Teknolojisi, yeni

özelliklerin, uygulamaların ve yükseltmelerin istendiğinde

doğrudan cihazınıza indirilip yüklenmesine olanak sağlar.

Teknisyen çağırmanız veya sözleşmenin süresinin dolmasını

beklemeniz gerekmez. Kolay. Ölçeklenebilir. Özelleştirilebilir.

Ricoh İşakışı uygulamaları ile Ricoh akıllı
cihazınızı harici bulut hizmetlerine ve
üçüncü taraf uygulamalara
bağlayabilirsiniz. Kağıt tabanlı bilgileri
doğrudan DropBox™ veya Sharepoint™
gibi hizmetlere tarayarak veya doğrudan
şirket ağınızdaki klasörlere tarayarak
dijitale dönüştürün. Yeni hizmetler
geliştirildikçe, birçok farklı 'hedefe tara'
işlevine hızlı erişim sağlayın.
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Dijital ve baskı çözümlerinde baştan sona

olağanüstü kalite, erişim ve verimlilik

Ricoh'un gelişmiş baskı teknolojileri, renk doygunluğu

olmadan net metinler ve gerçek renkler sunar, böylece her

seferinde en kaliteli baskı sonuçlarını elde edersiniz.

Ancak Ricoh akıllı cihazınız mükemmel baskı sonuçlarından

çok daha fazlasını sunar; işletmenizdeki belge yönetimi iş

akışının merkezi haline gelir. Bilgilere gerektiği anda hızlı

ama güvenli bir şekilde erişim sağlamak için belge

işlemlerinizi dijitalleştirin. Belgeleri sorunsuz bir şekilde

yazdırmak, taramak ve erişim sağlamak için Ricoh Smart

Device Connector ve diğer mobil uygulamaları kullanarak

mobil cihazları kolayca bağlayın.

Çok yönlü son işlem ve kağıt
kaseti seçeneklerimiz, basılı
materyallerinize profesyonel bir
dokunuş katmanızı sağlarken,
ayrıca zamandan tasarruf
etmenize, iş akışını
kolaylaştırmanıza ve dış kaynak
giderlerini azaltmanıza da olanak
sağlar. İster kompakt bir Dahili
Sonlandırıcı, Delik Delme,
Zımbasız Ciltleme veya Ortadan
Zımbalı Sonlandırma olsun;
işiniz için doğru sonlandırma
çözümü Ricoh'ta. Ayrıca, bir dizi
kağıt işleme seçeneğiyle kağıt
kapasitesini genişleterek daha
uzun süreli işleri yönetebilir ve
kullanıcı müdahalesini en aza
indirebilirsiniz.
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Gerçekten kullanımı kolay. İhtiyacınız

olduğunda Akıllı Destek.

Kullanıcı dostu Akıllı İşletim Paneli ile cihaz kapasitesinin

tamamını açığa çıkarın. Panelin dokunmatik arayüzü akıllı

cihazlarınıza benzer şekilde tasarlanmıştır böylece hemen

tanıdık gelir ve sezgisel olarak kullanılabilir. Akıllı İşletim

Ekranı birçok Ricoh cihazı arasında tutarlı bir kullanıcı

deneyimi sunar yani bir kez bir cihazı kullanmayı

öğrendiğinizde, hepsini kullanabilirsiniz. İşletim ekranını,

şirket logonuzu ekleyerek özelleştirin ve sık kullanılan

işlevlere anında erişim sağlayarak, kullanıcıya göre

kişiselleştirin.

Akıllı cihazlardan birini çalıştırmada yardıma ihtiyacınız

olduğunda, Ricoh en son akıllı destek yetkinlikleriyle,

ihtiyacınız olduğunda size hızlı bir şekilde destek verir.

Uzaktan Bağlantı Desteği çözümümüz sayesinde

uzmanlarımız, düzeltmeler yapmak ve yatma süresini

minimuma indirmek için iş yerinizdeki Ricoh cihazlara

uzaktan erişebilir. Hatta bir destek uzmanı, Akıllı İşletim

Ekranını uzaktan çalıştırabilir ve aygıtın nasıl kullanılacağı

konusunda kullanıcıya gerçek zamanlı olarak rehberlik

edebilir.

Büyük işletmelerin BT
yöneticileri, şirket içi cihaz
filolarına erişmek ve sorunları
hızlı ve kolay bir şekilde firma
ağı üzerinden çözmek için
sezgisel Uzaktan Panel İşletim
aracını kullanabilirler. Panel
üzerinden erişilebilen Web
Yardımı ve Nasıl Yapılır
Videoları, toner değişimi gibi
basit işleri hızlı ve kolay bir
şekilde yapmanıza olanak
sağlar.
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Yerleşik olarak sunulan üstün güvenlik

özelliklerine güvenin

Ricoh'un akıllı cihazları, işletmeleri güvenlik risklerine karşı

koruma konusundaki kararlılığımızı yansıtacak şekilde

tasarlanmıştır. Güvenlik, tüm dijital işyeri portföyümüzün en

temel yapıtaşıdır. Bu, her zaman böyle olmuştur ve olacaktır.

Hepsinden önemlisi, Ricoh, verilere güvenli erişim sağlarken

güvenlik özelliklerinin ve ürünlerinin iş yerindeki yenilikleri,

işlevselliği veya üretkenliği engellememesini sağlar böylece

verilerinizi güvende olduğunu bilerek işinize devam

edebilirsiniz.

Ricoh, hassas belgelerin yetkisiz kullanıcılar tarafından

görüntülenmesini, kopyalanmasını veya gönderilmesini

engelleyen kullanıcı kimlik doğrulaması gibi çözümlerden,

cihazın kullanım ömrü sonunda sabit disk sürücü teslim

hizmetlerine kadar, tüm yaşam döngüsü boyunca iş

verilerinizi korumaya yardımcı olur. Ricoh’un

DataOverwriteSecurity Sistemi (DOSS) her bir yazdırma,

kopyalama, tarama veya faks işinden sonra sabit diskin

görüntü işleme için kullanılan alanlarının üzerine yazmak

üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, yazıcı çıktısına erişimi yalnızca

belge sahipleriyle sınırlayan, Streamline NX güvenli serbest

bırakma özelliği ile hassas belgeleri de koruyabilirsiniz.

Ricoh, IEEE 2600 güvenlik
standardına uygunluğu
onaylanmış geniş bir cihaz serisi
sunar ve ürün hattımız
müşterilerimizin değişen
gereksinimlerini karşılamak için
sürekli olarak geliştirilmektedir.
IEEE 2600 güvenlik standardı,
yüksek düzeyde belge güvenliği
gerektiren cihazlarda kullanılan
güvenlik özelliklerine ilişkin en
düşük gereksinimleri
tanımlayarak, hem yazıcılar hem
de çok işlevli yazıcılar için
beklenen temel bir genel
güvenlik standardı oluşturur.
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İşletmenizin karbon ayak izini en aza indirin

Cihazlarımızın ve iş akışımızın çevresel etkilerini en aza

indirmek için derinden ve sarsılmaz bir kararlılıkla

çalışıyoruz; bu nedenle Ricoh ile ortak olduğunuzda çevreye

duyarlı bir seçim yapmış olursunuz. Ricoh’un akıllı cihazları,

hem genel elektrik tüketimi (TEC) hem de gerçek güç

tüketiminde sektördeki en düşük enerji tüketim düzeylerinden

birine sahiptir. Varsayılan Oto Kapanma zamanlayıcısı ayarı,

cihaz etkin değilken güç tüketimini, çalıştırma maliyetlerini ve

karbon ayak izlerini düşürürken hızlı geri yükleme süresi,

üretkenliğinizin etkilenmemesini garanti eder.

Akıllı Kaynak kullanıma odaklanan tekliflerimiz sayesinde

işletmenizin atık yönetimini optimize ederek ve değerli

kaynakları yeniden kullanarak maliyetleri düşürebilir ve

çevresel zararı azaltabilirsiniz.

Ricoh küresel enerji ve kaynak
verimliliği standartlarını daima
karşılamayı amaçlar.² Önde
gelen sosyal sürdürülebilirlik
çalışmalarımızda, yeni ve
çevreyle daha uyumlu çalışma
yollarını geliştirmek için
kapsayıcılık, son kullanıcının
refahı ve çalışma tarzını
değiştirmek üzerinde durulur.
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Neden Ricoh ile ortaklık kurmalısınız?

Ricoh, kişilerin daha akıllı çalışmasını sağlayan yenilikçi teknolojiler ve hizmetler
kullanarak dijital çalışma ortamlarını güçlendirir.

Pazar lideri

80 yılı aşkın süredir yeniliğe yön veren Ricoh, önde gelen bir

belge yönetimi çözümleri, BT hizmetleri, ticari ve endüstriyel

baskı, dijital kamera ve endüstriyel sistemler tedarikçisidir.

Güvenlik ve sertifikasyon

ISO 27001 sertifikasına sahip olan Ricoh, bu bilgi güvenliği

yönetim sistemi (ISMS) ile uyumluluğu sürdürmeye kararlıdır.

Bu sertifika, bilgi güvenliği yönetim sistemi alanında en iyi

uygulamayı tanımlayan uluslararası standarttır.

Müşteri memnuniyeti

Müşterilerimizin memnuniyeti her şeyden önce gelir. Bu

nedenle, müşterilerimize ihtiyaç duyduklarında üstün hizmet

ve destek sunan, çok çeşitli uzman danışman, teknisyen ve

destek personel sağlıyoruz.
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Cihaz karşılaştırması
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Cihaz karşılaştırması

SONNOT
(1) Ücretler yansıtılabilir.
(2) Avrupa'da Blue Angel İşareti ve Kuzey Amerika'da Epeat ve Energy Star ile tanımlandığı üzere.
(3) Bazı modeller, lansman sırasında tam işlevselliğe sahip olmayabilir. Ayrıntılar için lütfen yerel Ricoh temsilcinizle görüşün.
(4) 4. sayfadaki infografik: Coleman Parkes tarafından yürütülen Ricoh Europe çalışması, Ağustos 2018. Veri kümesi: 20'den fazla Avrupa ülkesinden 3.300 SMB lideri.
(5) 7. sayfadaki infografik: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Veri kümesi: Birleşik Krallık, Fransa, Almanya ve ABD'de çeşitli sektörlerden 500'den fazla çalışanı olan 240
organizasyon.
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