Kokonaisratkaisut
visuaaliseen
viestintään

Visual Communication

Joustavaa
viestintää

Tarkkaan mietitty visuaalinen viestintä tehostaa työskentelyä alalla kuin alalla.
Se myös tukee tehokkaita ja ympäristöystävällisiä liiketoimintatapoja.
Tämän vuoksi Ricoh on jatkuvasti kehittämässä uudenlaisia kokonaisratkaisuja,
jotka helpottavat video- ja äänineuvottelujen pitämistä kaikenlaisissa ympäristöissä
ja tilanteissa.

Tarjoamme monenlaisia visuaalisen viestinnän kokonaisratkaisuja,

Ratkaisujen avulla voidaan luoda oikeanlainen tunnelma liiketapaamisiin

kuten laitteet ja ohjelmiston kattavia videoneuvottelujärjestelmiä.

tai helpottaa arkiviestintää ja tiedonsaantia esimerkiksi auloissa,

Suunnittelemme ja toimitamme myös valaistus- ja sisustusratkaisuja,

konferensseissa tai muissa julkisissa paikoissa.

jotka luovat innostavan ja ammattimaisen ilmapiirin.

Ricoh tarjoaa
kokonaisratkaisuja arkeen

Tarjoamme lisäksi monenlaisia lisälaitteita,

Ricohin visuaalisen viestinnän ratkaisujen ansiosta voit viestiä

kuten valkotauluja, projektoreita, infonäyt-

kansainvälisten asiakkaidesi tai työntekijöidesi kanssa helposti välimatkasta

töjä ja virtuaalisia vastaanottopalveluja,

riippumatta. Ne myös helpottavat työskentelyä, ideoiden kehittelyä ja

jotka ovat saatavilla yhdessä tai erikseen.

yhteistyötä. Huippuluokan tuki- ja huoltopalvelut ovat myös aina

Näiden avulla viestintä on helppo räätälöidä

käytettävissäsi: niin paikallisesti kuin globaalistikin.

tarpeita vastaavaksi.

Tarjoamme eniten joustavuutta – missä ja milloin vain.

Kaikki konttorit eivät välttämättä voi palkata

Virtuaalinen
vastaanotto
vieraillesi

vastaanottohenkilöstöä. Ricohin uuden virtuaalisen vastaanoton ansiosta vieraasi otetaan aina
vastaan henkilökohtaisesti keskitetyn vastaanottopalvelun tai yhdistetyn puhelukeskuksen
kautta.

Vierailija saa ääni- ja videoyhteyden vastaanottohenkilöön nappia painamalla. Vierailijakortit
tulostetaan helposti ja nopeasti, ja vieraan
kutsuneelle henkilölle ilmoitetaan saapumisesta.
Järjestelmään voidaan myös liittää erillinen
tulostin, jolla voi tulostaa esimerkiksi ohjelmia
messujen tai suurempien konferenssien
osallistujille. Virtuaalinen vastaanottopalvelu
otetaan käyttöön vuoden 2015 keväällä, ja sitä
voidaan myös käyttää perinteisen vastaanoton
lisänä.

Kokoushuone
käden
käänteessä

Projektori

Kauko-ohjatut verhot

ROOM IN A BOX

StoreIt – tekniset
sisustusjärjestelmät

Oikeanlainen tunnelma vaikuttaa esitysten
onnistumiseen yhtä paljon kuin fiksu
teknologia. Tämä perusperiaate ohjaa
ainutlaatuista ROOM IN A BOX -ratkaisua,
joka muuntaa kokoushuoneen käyttövalmiiksi
napin painalluksesta.
ROOM IN A BOX -ratkaisu tekee edistyneestä teknologiasta
sekä helposti hallittavaa että huomaamatonta liittämällä sen
sisustukseen. Tyylikkäästi toteutettu kokonaisratkaisu
muuttaa äänijärjestelmän, valaistuksen, kamerat ja valkokankaat sisustuselementeiksi, jotka parantavat esityskokemusta
ja siitä syntyviä vaikutelmia. Kaikkea huoneen teknologiaa
ohjataan yhdestä ohjausyksiköstä, joten hallinta onnistuu
käden käänteessä. Asetuksia voidaan tallentaa etukäteen,
jolloin eri katseluympäristöihin, kuten esimerkiksi videon
katseluun, paneelikeskusteluun ja videoneuvottelutilaan
voidaan siirtyä saumattomasti.
Ratkaisun voi räätälöidä monenlaisiin tarpeisiin:
monipuolinen peruspaketti on yksinkertaisin ratkaisu,
mutta ratkaisun avulla voi luoda myös helposti edistyneen
järjestelmän, joka huolehtii tarkasti kaikesta huoneen
teknologiasta.

Räätälöidyt valaistusratkaisut

Sähköllä toimiva
valkokangas

Äänijärjestelmä

Kosketuskäyttöpaneeli

Videoneuvottelu

Huonetta varten suunniteltu
kokouspöytä laiteliitännöillä

Asiantuntijamme auttavat
valitsemaan värit, valaistuksen ja huonekalut,
jotta lopputulos olisi mahdollisimman
ammattimainen.

Pääyhteistyökumppanit
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Optimoitua
esitystekniikkaa
kaikkiin
tilaisuuksiin

Interaktiivinen valkotaulu
D5500 on käyttövalmis heti käynnistyksen jälkeen. 55 tuuman
kosketusnäytöllä voi kirjoittaa, piirtää, muokata, pyyhkiä, siirtää,
muuttaa kokoa ja tallentaa. Ruudun sisällön voi tallentaa USB-muistiin,
jakaa sähköpostitse PDF-tiedostona tai tulostaa valkotauluun yhdistetyllä
tulostimella.
Käyttöliittymä on äärimmäisen helppokäyttöinen, eikä käyttö vaadi ohjelmistojen asentamista tai valkotaulun kalibrointia. Riittää, että taulun yhdistää
tietokoneeseen, iPadiin, tablettiin tai älypuhelimeen näyttökaapelilla.
Taulu toimii jopa pelkän USB-muistitikun kanssa.

KOLLA MED RICOH

Ricoh tarjoaa täydellisiä ja edullisia pakettiratkaisuja,
jotka soveltuvat kaikenlaisiin huoneisiin ja esitystilanteisiin.
Räätälöimme toiminnot, teknologian ja ulkoasun juuri
tarpeidesi mukaisiksi ja tarjoamme tukea niin suunnittelun kuin asennuksenkin aikana. Ymmärrämme, miten
tärkeitä yksityiskohdat voivat olla, ja tarjoamme
optimoidun ratkaisun, joka toimii varmasti ja miellyttää
silmää.

SeeWrite
Ruotsissa kehitetty SeeWrite on valkotaulu, joka sisältää
floatlasilla laminoidun LED-näytön ja runsaasti muistiinpanotilaa.
Skandinaavisen suunnittelun ansiosta SeeWrite on tyylikäs lisä
pienempiin kokoushuoneisiin. Näytön ja muistiinpanotilan
yhdistäminen säästää tilaa ja luo huoneeseen ammattimaisen
ilmeen. Vakiomalli on 42-tuumaiselle näytölle suunniteltu, ja siinä
on todella kestävä float-lasi ja kompaktit teräskiinnikkeet.
Reunat ovat jauhemaalattu mattamustaksi. Näytön kiinnikkeet
sisältyvät myös ratkaisuun.

Projektorit
Tarjoamme monipuolisia projektoreita, jotka soveltuvat
erilaisiin tarpeisiin ja erikokoisiin kokoushuoneisiin.
Valikoimastamme löytyy niin pieniä pöytäprojektoreita kuin
edistyneitä kattoprojektoreitakin. Kaikkia yhdistää Ricohprojektoreiden loistava kuvanlaatu, pitkäikäiset lamput
ja matala energiankulutus.

Helpompia
kokouksia
videoneuvotteluilla

Videoneuvotteluja varten varustellut huoneet säästävät aikaa, rahaa ja ympäristöä.
Etäisyydet muuttuvat merkityksettömiksi, ja voit tehdä läheisempää yhteistyötä asiakkaiden,
kumppaneiden ja toisten konttoreiden kollegojen kanssa. Sisäiset prosessit helpottuvat ja kehittyvät
yksilöllisemmiksi suoran näköyhteyden ansiosta. Laadukas ääni ja video varmistavat, että kokoukset
etenevät sujuvasti. Rakennamme laajasta huipputuotteiden ja ratkaisujen valikoimastamme
videoneuvotteluratkaisun, joka tuo käyttäjille mahdollisimman paljon etuja.

Digital Signage
Digitaalisilla infonäytöillä on paljon etuja: niiden sisältöä voi päivittää ja muokata helposti ja nopeasti näytön
sijainnin tai kohdeyleisön mukaan. Kokoushuoneiden ulkopuolelle voi esimerkiksi asentaa pienemmän näytön,
josta voi lukea tietoja, ja aulaan voi sijoittaa suuremman näytön, joka toivottaa vieraat tervetulleeksi.
Toimitamme laitteet ja myös ohjelmistot, joilla voi nopeasti päivittää ja kohdistaa tietoa eri näytöille.
Näytöt tukevat videoita, kuvia, Flash-sisältöä, verkkosivuja, PDF- ja HTML-tiedostoja ja kaikenlaisia Office-asiakirjoja.
Ammattimainen visuaalinen viestintäilme ei myöskään vaadi erillisiä palvelimia tai IT-järjestelmien lisähankintoja.

CloudToMeet
Osapuolet voivat kokoontua virtuaalisiin kokoushuoneisiin
käytössä olevien laitteiden valmistajasta ja teknologian tasosta
riippumatta. Yritykset ja organisaatiot voivat siis järjestää
videoneuvotteluja tavallisesti yhteensopimattomien laitteiden
välillä.
Esimerkiksi käyttäjä, jonka tietokoneelle on asennettu MS
Skype for business tai mika tahansa WEB RTC rajapintaa
käyttävä sovellus, voi liittyä samaan videoneuvotteluun kuin
Polycom - tai Cisco-järjestelmien käyttäjät. Asiakirjojen
jakaminenkin onnistuu, oli järjestelmä mikä tahansa.
Palvelu tukee kokouksen tallentamista, suoratoistoa,
kokouksen vetäjän toimintoja ja turvaominaisuuksia, joilla
huoneen voi lukita luvattomilta käyttäjiltä. Virtuaalinen
ratkaisu on pilvipohjainen, ja se on käytettävissä kun tarvitset
kokous-huonetta – missä ja milloin vain. Ominaisuudet voi
räätälöidä tarpeiden mukaan ilman lisäinvestointeja tai
muutoksia.

SeeYou

Helppoa videoneuvottelua

SeeYou®-huonekalukonsepti kätkee älyteknologian tyylikkääseen

Ricohin kompakti ja kannettava P3500-videoneuvottelujärjestelmä on

skandinaaviseen suunnitteluun ja tekee käytöstä äärimmäisen helppoa.

näppärä ratkaisu, joka muuttaa minkä vain työtilan kokoushuoneeksi.

Valkokangas, kamera ja muu teknologia piilotetaan tarkoitusta varten

Laite tarvitsee vain internetyhteyden. Kannettavan tietokoneen

suunniteltuihin huonekaluihin, mikä luo todella ammattimaisen ilmeen.

kokoisessa laitteessa on nostettava kamera, sisäinen mikrofoni ja

Asiantuntijamme suunnittelevat värityksen, valaistuksen ja huonekalut,

kaiuttimet, ja sen voi pakata helposti mukaan kantolaukkuun. P3500 on

jotta tila olisi optimoitu digitaalisia kokouksia varten. Yhteensopivat

uudempi ja suorituskykyisempi versio P3000-mallista, ja siinä on entistä

pöydät ja mukavat, tyylikkäät tuolit antavat kokoushuoneelle viimeisen

enemmän ominaisuuksia.

silauksen.

Laatua ja
tehokkuutta

Ricoh pyrkii toimittamaan markkinoiden parhaat videoneuvotteluratkaisut tarjoamalla joustavia
paketteja, jotka kattavat myös tarkkaan laaditun tarve kartoituksen, nopean palvelun ja tuen.
Fiksujen rahoitusratkaisujemme ansiosta laitteisiin ja ohjelmistoihin tehtävät ennakkosijoitukset voi
korvata kiinteillä kuukausittaisilla maksuilla.

Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman helppokäyttöisiä kokoushuoneita,

videoneuvottelut myöhästy teknisten ongelmien takia, joten tarjoamme

jotka tehostavat liiketoimintaa. Tämän vuoksi luomiemme järjestelmien

myös huolto- ja tukisopimuksia, jotka minimoivat riskit. Käytettävissäsi on

ominaisuudet, teknologia räätälöidään tilaajan tarpeita ja huoneen
kokoa vastaaviksi. Kaikkiin ratkaisuihimme sisältyy myös asennus ja
käyttäjäkoulutus. Haluamme myös varmistaa, etteivät esitykset tai

huoltoedustajien verkosto, joten jos ongelmia ilmenee, ne tullaan korjaamaan paikan päälle sovitun ajan kuluessa. Huolto- ja tukisopimuksiin
sisältyy myös asennuksen yhteydessä annettava käyttäjäkoulutus sekä
puhelintuki.

Kokonaisratkaisun kehitys

Ympäristöystävällinen
valinta

TARVEANALYYSI JA MÄÄRITYS
Luomme yhdessä pohjan tehokkaalle ja pitkäikäiselle
kokonaisratkaisulle, joka on räätälöity yrityksesi tarpeiden
mukaiseksi. Teemme selvityksen olemassa olevista laitteista
ja mietimme, miten huoneen optimointi sekä laitteiden ja
sovellusten yhdistely kannattaa toteuttaa.

TOIMITUS JA ASENNUS
Ratkaisuun sisältyy toimitus ja asennus, jotta voimme
varmistaa, että kaikki toimii sovitulla tavalla.
Ammattimainen asennus, fiksusti kätketyt kaapelit ja
tukevat telineet parantavat huoneen luomaa
mielikuvaa entisestään.

KÄYTTÄJÄKOULUTUS
Ricohin ratkaisujen asennukseen sisältyy aina
käyttäjäkoulutus. Helppokäyttöisyys on todella
tärkeää, ja tiedämme kokemuksesta, että kunnollinen
opastus auttaa käyttäjiä saamaan kaiken irti
neuvottelujärjestelmästä. Heti kättelyssä.

HUOLTO JA TUKI
Huolto- ja tukisopimuksemme tuovat etuja ja
turvallisuutta sekä vähentävät käyttökatkojen riskiä.
Käytettävissäsi on huoltoedustajien verkosto, joka
varmistaa, että saat tukea sovitun ajan kuluessa.

FIKSUA RAHOITUSTA
Fiksujen rahoitusratkaisujemme ansiosta voit välttää
suuret ennakkoinvestoinnit ja maksaa niiden sijaan
kiinteää kuukausihintaa. Videoneuvotteluratkaisusta
tulee näin matkustuksen tai toimistotarvikkeiden
kaltainen juokseva kuluerä.

Videoneuvottelut ovat fiksuin ja modernein tapa
järjestää kokouksia – myös ympäristön kannalta.
Voit yhdessä Ricohin kanssa poistaa etäisyyksien
aiheuttamat haasteet ja auttaa myös pienentämään
hiilijalanjälkeäsi. Videoneuvotteluratkaisut ovat myös
edullinen ratkaisu, koska turhasta matkustuksesta
säästyvät rahat voi käyttää tehokkaan kokoustilan
luomiseen – mikä puolestaan houkuttelee uusia
asiakkaita.

www.ricoh.ri
Ricoh on globaali teknologiayritys, joka erikoistuu toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjanhallintaan ja
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