
RICOH Intelligent Devices

Tecnologia que cresce consigo 2

Inteligência escalável 3

Escaláveis. Seguros. Sustentáveis. Simples. 4-8

Porquê estabelecer uma parceria com a Ricoh 9

Comparação de dispositivo 10



Tecnologia que
cresce consigo

Descubra a Inteligencia Dinâmica
no Local de Trabalho da Ricoh. A
nossa nova gama de
equipamentos inteligentes é a
escolha certa para um negócio
que pensa no futuro.

Esqueça os dias em que tinha de comprar um novo equipamento

sempre que queria aceder a tecnologia atualizada. Com os

novos equipamentos inteligentes da Ricoh poderá aceder à mais

recente tecnologia através de atualizações feitas diretamente no

equipamento à medida que for preciso, pelo que as suas

capacidades ser expandidas conforme o seu negócio também

vai evoluindo. Faça download das mais recentes

funcionalidades, atualizações e aplicações conforme precisar

para manter o seu equipamento atualizado e pronto para dar

resposta às suas necessidades profissionais, agora e no futuro.

Os nossos novos equipamentos inteligentes não só

disponibilizam a mais recente tecnologia e excelente produção,

como também foram inerentemente concebidos para operar de

forma sustentável e segura.
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Inteligência escalável

Conforme o seu negócio for
crescendo, também evoluirá a sua
necessidade de obter a tecnologia
certa para suportar esse crescimento.
É por essa razão que a Ricoh alterou a
forma como disponibilizamos a nossa
tecnologia

Escalabilidade inteligente

Aceda à mais recente tecnologia conforme vai ficando

disponível para que as funcionalidades do seu equipamento

se expandam ao ritmo do seu negócio.¹

digital e de impressão aos nossos
clientes, para que possa tirar partido
do que necessita logo no momento em
que seja necessário.

Personalizar para ir ao encontro das suas
necessidades

Selecione a partir da nossa gama de aplicações e soluções

de software para personalizar o seu equipamento, de forma

a oferecer as soluções de fluxo de trabalho para colmatar as

necessidades da sua empresa.
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RICOH Intelligent Devices:
Expansíveis. Seguros. Sustentáveis.
Simples.

Com os nossos novos equipamentos inteligentes pode beneficiar da excelente
qualidade, fiabilidade e segurança que pode esperar da Ricoh, além de acesso a
seu pedido à mais recente tecnologia.

Tenha tecnologia que cresce com o seu
negócio
Basta adicionar soluções de software, aplicações e serviços

cloud conforme necessitar, para otimizar os seus fluxos de

gestão documental e ajudar os seus colaboradores de forma

mais rápida, inteligente e segura. A Always Current

Technology da Ricoh permite o download de novas

funcionalidades, aplicações e atualizações, sendo depois

instaladas diretamente no seu equipamento a pedido. Não é

necessário chamar um técnico ou aguardar até ao final de

um contrato. Fácil. Escalável. Personalizável.

Pode ligar o seu equipamento inteligente
Ricoh a serviços cloud externos e a
aplicações de terceiros com as
aplicações de fluxo de trabalho da Ricoh.
Transforme a informação em papel em
informação digital ao digitalizar
diretamente para serviços como
DropBox™ ou Sharepoint™, ou ao
digitalizar diretamente para pastas na
sua rede profissional. Obtenha rápido
acesso a uma gama de funcionalidades
"scan-to", conforme vão sendo
disponibilizados novos serviços.
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Espere qualidade, acesso e produtividade

excecionais tanto em suportes digitais como

impressos

As tecnologias de impressão avançada da Ricoh oferecem

um texto nítido e cor verdadeira sem saturação,

assegurando assim sempre os melhores resultados de

qualidade de impressão.

Mas o seu equipamento inteligente Ricoh oferece muito mais

do que excelentes resultados de impressão, é o centro do

fluxo de gestão documental da sua empresa Torne os seus

processos documentais em processos digitais para permitir

um acesso rápido e seguro a toda a informação necessária.

Ligue facilmente a dispositivos móveis utilizando o Ricoh

Smart Device Connector e outras aplicações móveis para

imprimir, digitalizar e aceder a documentos com toda a

facilidade.

A nossa gama de opções de
acabamento e bandejas de
papel versáteis permite-lhe
acrescentar um toque
profissional aos seus materiais
impressos enquanto poupa
tempo, agiliza o fluxo de
trabalho e reduz as despesas
com outsourcing. Quer seja um
finalizador interno, furador,
encadernação sem agrafos ou
agrafagem na dobra, a Ricoh
tem a solução de acabamento
certa para o seu negócio. Além
disso, poderá processar
trabalhos mais volumosos e
minimizar a intervenção de
utilizadores expandindo a
capacidade de papel com uma
variedade de possibilidades de
processamento de papel.
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Extremamente fácil de usar. Suporte

inteligente sempre que necessitar.

Desbloqueie todo o potencial das funcionalidades de um

equipamento o intuitivo Smart Operation Panel. O interface

tátil do painel reflete o do seu dispositivo móvel, daí ser

imediatamente familiar e intuitivo. A experiência de utilizador

do Smart Operation Panel é consistente em vários

dispositivos da Ricoh, pelo que, quando estiver familiarizado

com um equipamento, poderá utilizá-los todos os outros.

Personalize o painel com o logótipo da sua empresa e

personalize-o por utilizador, dando acesso imediato a

funções utilizadas com frequência.

Sempre que necessitar de ajuda a operar um dos nossos

equipamentos inteligentes, as mais recentes funcionalidades

de assistência inteligente da Ricoh oferecem-lhe suporte

rapidamente sempre que precisar. Através da nossa solução

RemoteConnect Support, os nossos especialistas

conseguem aceder remotamente aos equipamentos Ricoh

no seu local de trabalho para proceder a reparações e

minimizar o período de inatividade. Um técnico de

assistência pode operar remotamente o Smart Operation

Panel e guiar o utilizador em tempo real sobre como utilizar

o equipamento.

Os gestores de TI de grandes
empresas podem utilizar a
intuitiva ferramenta Remote
Panel Operation para aceder ao
seu parque de equipamentos e
resolver problemas rápida e
facilmente via rede corporativa.
Ajuda disponível via web e
vídeos explicativos acessíveis
através do painel permitem-lhe
levar a cabo tarefas simples
como a substituição do toner de
forma rápida e fácil.
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Confie numa extraordinária segurança

incorporada

Os RICOH Intelligent Devices refletem o nosso profundo

empenho em proteger as empresas de riscos de segurança.

A segurança está no ADN de todo o nosso portfólio de

produtos digitais. Sempre esteve e sempre estará. É

importante referir que a Ricoh permite um acesso seguro

aos dados enquanto assegura que as funcionalidades e os

produtos de segurança não prejudicam a inovação,

funcionalidade ou produtividade das empresas, para que

possa fazer o seu trabalho, sabendo que os seus dados

estão seguros.

A Ricoh ajuda a proteger os dados profissionais durante

todo o seu ciclo de vida, desde soluções, como a

autenticação de utilizador que evita que documentos

sensíveis sejam visualizados, copiados ou enviados por

utilizadores não autorizados, até serviços de entrega de

discos rígidos do equipamento em fim de vida útil. O

DataOverwriteSecurity System (DOSS) da Ricoh foi

concebido para substituir as áreas do disco rígido utilizadas

para processamento de imagens após cada trabalho de

impressão, cópia, digitalização ou fax. Pode também

proteger documentos sensíveis com a funcionalidade de

desbloqueio seguro Streamline NX que restringe o acesso a

documentos impressos apenas aos respetivos proprietários.

A Ricoh oferece uma vasta
gama de equipamentos que
foram certificados em
conformidade com a norma de
segurança IEEE 2600 e a nossa
gama de produtos está
constantemente a ser
melhorada, de forma a cumprir
os requisitos dos nossos
clientes, mesmo que mudem. A
norma de segurança IEEE 2600
define os requisitos mínimos
para funcionalidades de
segurança utilizadas por
dispositivos que requerem um
elevado nível de segurança em
documentos, estabelecendo
uma referência comum em
termos de expectativas de
segurança para as impressoras
e multifunções.
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Minimize a pegada de carbono da sua

empresa

Quando estabelece uma parceria com a Ricoh, está a fazer

uma escolha amiga do ambiente graças ao nosso profundo

e permanente compromisso em minimizar o impacto

ambiental dos nossos equipamentos e fluxos de trabalho. Os

equipamentos inteligentes da Ricoh têm um dos mais baixos

níveis de consumo energético da indústria, quer seja em

termos de Consumo de Eletricidade Típico (TEC) ou

consumo de eletricidade real. A predefinição do

temporizador para desligar automaticamente o equipamento

baixa o consumo de energia, custos operacionais e pegada

de carbono quando o equipamento se encontra inativo,

enquanto um rápido tempo de recuperação garante que não

há impacto na sua produtividade.

As ofertas Resource Smart permitem que a sua empresa

otimize a gestão de resíduos e a reutilize recursos valiosos,

cortando custos e reduzindo os malefícios ambientais.

É intenção da Ricoh continuar a
cumprir com os padrões globais
para eficiência energética e de
recursos.² As nossas ofertas de
sustentabilidade social líderes
de mercado oferecem
inclusividade, bem-estar do
utilizador final e transformação
do estilo de trabalho para
melhorar novas formas de
trabalho e mais ecológicas.
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Porquê estabelecer uma parceria com
a Ricoh

A Ricoh capacita os locais de trabalho digitais, utilizando tecnologias e serviços
inovadores que permitem às pessoas trabalhar de forma mais inteligente.

Líder de mercado

Durante mais de 80 anos, a Ricoh tem conduzido à inovação

e é fornecedor líder de soluções de gestão de documentos,

serviços informáticos, impressão comercial e industrial,

câmaras digitais e sistemas industriais.

Segurança e certificação

A Ricoh tem certificação ISO 27001 e está empenhada em

continuar a manter a conformidade com este sistema de

gestão de segurança da informação (ISMS). A presente

certificação é a norma internacional que descreve as boas

práticas de ISMS.

Satisfação do cliente

A satisfação dos nossos clientes é a nossa prioridade. É por

isso que temos ao dispor dos nossos clientes uma vasta

gama de consultores, técnicos e pessoal de suporte

especializados, oferecendo um serviço e suporte excelentes

sempre que necessário.
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Comparativo de equipamentos
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Comparativo de equipamentos

NOTAS FINAIS
(1) Aplicam-se custos.
(2) Conforme definido por Blue Angel Mark na Europa, e EPeat e Energy Star na América do Norte.
(3) Alguns modelos não possuem todas as funcionalidades à data de lançamento. Confirme detalhes com o seu representante local Ricoh.
(4) Página 4 infográfico: Estudo da Ricoh Europe realizado pela Coleman Parkes, agosto de 2018. Conjunto de dados: 3 300 líderes SMB de mais de 20 países Europeus.
(5) Página 7 infográfico: Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Conjunto de dados: 240 empresas de mais de 500 colaboradores do Reino Unido, França, Alemanha e EUA em várias
indústrias.
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Ricoh Portugal
Edifício Tower Plaza Via
Engº Edgar Cardoso, nº
23-1º
4400-676 Vila Nova de
Gaia
Portugal

2-2608-3800

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do
equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor. Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.


