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Karşınızda yeni
RICOH Temel
Cihazlar serisi

İşletmenizin temelinde bilgi - yani genel bilgi birikimi, veri ve
fikirler - yer alır. İşletmenizin günlük işleyişi ve büyümesi, bu
bilgilerin paylaşılmasına, kullanılmasına ve korunmasına bağlıdır.
Belge ve verilerinizden en iyi şekilde yararlanabilmek için verimli,
basit ve güvenli doküman yönetimi sağlayan bir cihaza ihtiyacınız
var. Olağanüstü yazıcı çıktılarından sorunsuz dijitalleşme ve
bağlantılığa kadar tüm iş ihtiyaçlarınızı karşılayan bir cihaz! İşte
bunun için Ricoh'a güvenebilirsiniz. Ricoh Temel Cihazlarla,
dokümanlarınızı tek tuşla yazdırabilir, tarayabilir, paylaşabilir,
dijital ortama aktarıp depolayabilirsiniz; üstelik tüm bunları
olağanüstü bir güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve verimlilikle
yapabilirsiniz.
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Akıllı İşletmeler Ricoh'a güveniyor
Dünyanın dört bir yanında Ricoh cihazlarının olağanüstü kalitesinden,
güvenilirliğinden ve güvenliğinden faydalanan milyonlarca kullanıcıya katılın.

Minimum bakım, maksimum çalışma süresi
Kullanımı ve bakımı son derece kolay olan Ricoh Temel
Cihazlar, üstün erişilebilirlik ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi
sunacak şekilde tasarlanmıştır. Yeni cihazınızı sadece birkaç
adımda kurun. Uğraşmanıza, IT uzmanlığına ve teknisyene
gerek yok. Kurulum sihirbazı, kolay uygulanan adım adım
talimatlarla, cihazınızı birkaç dakika içinde kullanıma hazır
hale getirir. Bakım ihtiyacı minimum düzeydedir ve cihazın
çalışma süresini en üst seviyeye çıkmaya yardımcı basit
araçlarla kolayca bakım yapılabilir; böylece çalışanlarınız
kesintisiz olarak işlerine devam edebilirler. Ricoh'un uzun
ömürlü drum ünitesi ve yüksek verimli toner kartuşları
sayesinde daha az sıklıkla değişim yapmak gerektiğinden
cihazı kullanan çalışanlar minimum kesinti yaşar. Ricoh'un
otomatik toner teslimi sağlayan @Remote izleme aracıyla
ihtiyacınız oldukça tonerlerinizi yenilerken, gerektiğinde
kolayca parça değişimi yapabilmenizi sağlayan bakım
kitimizle gereksiz yere servis çağırmaktan kurtulun.

Geniş bir cihaz filonuz varsa, Device
Manager NX yazılım çözümü ile, birden
fazla lokasyonda kurulu 5000'e kadar
cihazın yönetimi ve bakımı kolayca
yapılabilir. BT personeli, Ricoh
modellerinin yanı sıra üçüncü taraf ve
USB bağlantılı cihazları da içeren geniş
bir işletme filosunu merkezden
yönetebilir. Konfigürasyon ayarları filo
genelinde hızla kopyalanarak, hem
tutarlılık hem de yerel düzeyde idari
kaynak ve maliyet tasarrufu sağlanır.
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Ricoh güvenilirliği
Dünyanın her yerindeki müşterilerimiz Ricoh cihazlarının
sarsılmaz güvenilirliğine inanıyor. Dayanıklı parçalarımız,
yüksek verimli baskı kabiliyetlerimiz ve lazer baskı
teknolojimiz, her seferinde en kalite sonuçları vaat ediyor. En
kaliteli baskı için mutlaka Ricoh'un orijinal sarf malzemelerini
kullanın. Ricoh cihazınızı kusursuz bir şekilde tamamlamak
için tasarlanmış olan doğru orijinal Ricoh sarf malzemelerini
seçerek, her seferinde en kaliteli baskı sonuçlarını
alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Sürdürülebilir yaklaşım
Cihazlarımızın ve iş akışımızın çevresel etkilerini en aza
indirmek için derinden bir kararlılıkla çalışıyoruz; bu nedenle
Ricoh ile ortak olduğunuzda çevreye duyarlı bir seçim
yapmış olursunuz. Ricoh, Avrupa'da Blue Angel Mark, Kuzey
Amerika'da ise EPeat ve Energy Star gibi global enerji ve
kaynak verimliliği standartlarına uyumluğunu sürdürmeyi
amaçlamaktadır. Ricoh 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

Yerleşik güvenlik Taranan ve
yazdırılan dosyalar için veri
şifreleme, bilgi teknolojisi
ortamınızdaki "ortadaki adam"
saldırılarına karşı koruma sağlar.
Kullanıcı kimlik doğrulaması,
hassas dokümanlara kimlerin
erişebileceğini denetler; böylece
yazdırılan çıktılar sadece yetkisi
olan kişiler tarafından teslim
alınabilir. Veri Üzerine Yazma
(DOS unit) çözümümüz, sıradaki
iş başlamadan önce cihazda
depolanan gizli verilerin üzerine
yazdırılmasını sağlar; bu
sayede, her ne kadar düşük bir
ihtimal olsa da sabit diske kötü
amaçlı erişim sağlanması
durumunda kalan verilerin imha
edilmesi sağlanır.

tüketimini, çalıştırma maliyetlerini ve karbon ayak izlerini
düşürürken hızlı geri yükleme süresi, üretkenliğinizin

Sağlam güvenlik özellikleri ve kabiliyetleri,

etkilenmemesini garanti eder. Akıllı Kaynak kullanıma

tasarım aşamasından itibaren her Ricoh

odaklanan tekliflerimiz sayesinde işletmenizin atık yönetimini

cihazının ayrılmaz bir parçası haline getirilir.

optimize ederek ve değerli kaynakları yeniden kullanarak

Güvenlik, tüm işyeri portföyümüzün en

maliyetleri düşürebilir ve çevresel zararı azaltabilirsiniz.

temel yapıtaşıdır. Bu, her zaman böyle
olmuştur ve olacaktır.
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Baskıda ve dijitalde olağanüstü performans
Ricoh Temel Cihazlar, en yüksek kaliteli baskı sonuçlarını
vaat ediyor. Aşırı doygun efektler olmadan canlı ve net yazı
tipleriyle yüksek görüntü kalitesi elde edin. Ricoh cihazlarının
çoğu, doküman kalıcılığı ve okunabilirlik konusunda ISO
11798 arşiv standardına uygundur. Gelişmiş baskı
teknolojilerimizle, 1200 dpi çözünürlüğe kadar net görüntüleri
ve hassas metinleri yüksek verimlilikle üretebilirsiniz.
Doğrudan antetli kağıda veya etikete yazdırmak
istiyorsunuz? Sorun değil. Pek çok farklı medya seçeneğini
destekleyen Ricoh cihazları, dışarıdan hizmet alma ihtiyacı
duymadan, çeşitli baskı işleri arasında kolaylıkla geçiş
yapabilmenizi sağlar. Sezgisel işletim ekranı, kullanıcıların
cihazdan en iyi şekilde yararlanabilmesine yardımcı olmak
için kilit önem taşır. Ricoh'un dokunmatik ekranındaki
mantıksal menü ve iş akışıyla kullanıcılar seçenekler
arasında kolaylıkla gezinebilir.

Belgeleri sorunsuz bir şekilde
yazdırmak, taramak ve erişim
sağlamak için Ricoh Smart
Device Connector ve diğer mobil
uygulamaları kullanarak mobil
cihazları kolayca bağlayın.
Wireless Direct özelliği ile,
ziyaretçiler kurumunuzun ağına
katılmaya gerek kalmadan
cihazla hızlıca bağlantı
kurabilirler.

Ancak Ricoh cihazınız, bir yazıcıdan çok daha fazlasını
sunar; işletmenizdeki belge yönetimi iş akışının merkezi
haline gelir. Kullanımı çok kolay olan klasöre tarama
özelliğiyle, bilgilere gerektiği anda hızlı ama güvenli bir
şekilde erişim sağlamak için belge işlemlerinizi dijitalleştirin.
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Cihaz karşılaştırması
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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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