Ricoh Smart
Integration

Tee työstäsi helpompaa ja digitaalista
Paperiton toimisto. Olemme puhuneet tästä jo 1990-luvun alkuajoista asti, mutta siihen pääsemiseksi tarvitaan
vähän lisää apua. Siinä Ricohin monitoimilaitteiden Smart Integration -sovellukset loistavat. Kirjaudu sisään,
ja voit skannata kaikki paperiset asiakirjasi ja muuttaa ne digitaaliseen muotoon. Tallenna ne suoraan tilillesi
pilvipalveluun.
Paperittomuus tarkoittaa ympäristön suojelua mutta myös sitä, että työt sujuvat tehokkaammin. Paperipinojen
selaaminen paperin kopioimiseksi tai skannaamiseksi, ja tärkeiden dokumenttien - pahimmassa tapauksessa juuri
sen tärkeimmän - katoaminen hidastaa työtä. Digitaaliset dokumentit voi tallentaa, järjestää ja jakaa hetkessä
verkkopalvelujen kautta. Ja parasta on se, että voit käyttää tähän kaikkia suosimiasi sovellusohjelmia.
•
•
•
•
•

Käytä arjen töiden helpottamiseksi monitoimilaitetta, joka toimii kuin mikä tahansa älylaite
Viherry käyttämällä vähemmän paperia, mutta sillä tavoin myös säästät tulostukseen ja kopiointiin kuluvaa
rahaa
Kun automatisoit arkistointijärjestelmäsi, saat enemmän aikaa niihin töihin, joilla saat yrityksesi kasvuun
Kytkeydy pilvipalveluihin ja pidä kaikki dokumenttisi järjestyksessä yhdessä paikassa
Voit kokeilla ilmaiseksi jokaista meidän tarjoamaamme pakettia - siten voit varmistaa, mikä sopii juuri sinun
tarpeisiisi

Sovellukset älykkäämpään työskentelyyn
Sovelluksien avulla toteutettu dokumenttien
käsittely on helpompaa ja halvempaa ja vaatii
vähemmän ylläpitoa
Ricohin Smart Integration -paketti monitoimilaitteeseen
vapauttaa. Ei tarvitse olla sidottuna yhteen laitteeseen
tai verkkoon saadakseen tarvittavat dokumentit esille
ja käyttöön. Tiimit voivat tehdä töitä mistä tahansa ja
pitää jatkuvasti yhteyttä - tiimin jäsenet voivat tarkastella
tiedostoja ja jakaa niitä omista henkilökohtaisista laitteistaan.
Mitään työpaikalla tehtäviä asennuksia tai kalliita ylläpitoohjelmia ei tarvita. Voit toimia kuten millä tahansa
sovelluksiin perustuvalla järjestelmällä: lataa sovellus ja aloita
työ. Muuta yksi paperitiedosto moniksi jaettavissa oleviksi ja
muokattaviksi digitaalisiksi asiakirjoiksi.

Säästät rahaa skannaamalla, kopioimalla ja
skannaamalla asiakirjoja pilvessä
Ricohin monitoimilaitteet ovat kompakteja, eivät kömpelöitä.
Ne ovat älykkäitä ja niissä on paljon toimintoja. Ne ovat
helppoja ja intuitiivisia - eivät turhauttavia. Smart Integration
antaa vapauden tehdä töitä etänä ja silti yhteistyössä,
rajoituksetta.
Tulosta asiakirjat suoraan pilvestä - palvelinta ei tarvita.
Se tarkoittaa, että IT-infrastruktuurin ylläpito onnistuu
vähemmällä työllä. Dokumenttien käsittelyyn tarvitaan
vähemmän työtä ja työntekijöitä. Mitään kalliiden
IT-asiantuntijoiden käyntejä ei tarvita.

Smart Integration -järjestelmä pystytys on yhtä
helppoa kuin linkin klikkaaminen
Muutoksen tekeminen on raskasta. Tiedät, että toimistossa
on liikaa paperia, arkistot ovat mapeissa ja sekaisin, mutta
prosessien muuttaminen voi tuntua mammuttimaiselta
tehtävältä. Onneksi meidän pilvipalvelupakettimme on
suunniteltu niin, ettei oikeastaan mitään tarvitse muuttaa.
Valitsitpa minkä tahansa suositun pilvipalvelun, joku meidän
paketeistamme kytkee monitoimilaitteesi siihen suoraan.
Ehkä käsittelet laskuja tai kuluraportteja, tai tiimisi käsittelee
erilaisia dokumentteja. Ricohin avulla voi aloittaa noiden
dokumenttien käsittelyn virtuaalisesti, juuri nyt heti.

Valitse töihisi parhaiten sopiva paketti ja kokeile
sitä ennen kuin ostat sen
Pilviyhteys tuo joustavuutta. Skannaa dokumentit suoraan
sähköpostiin. Tulosta Google Drive -palvelusta. Muunna
dokumentit muotoon, joka on yhteensopiva yrityksesi
sisäisten järjestelmien kanssa
Me integroimme toiminnot seuraavien ohjelmistojen kanssa:
Office 365, G Suite, DocuWare ym.

Katso tarjontamme eri vaihtoehtoja. Voit käyttää
mitä tahansa pakettia ILMAISEKSI ensimmäiset
30 päivää ja kokeilla, sopiiko se teidän
tarkoituksiinne. Mitään aloituskustannuksia ei ole
eikä tapaamisia tarvita. Loppu on helppoa.

Pilvisovellukset ja paketit
1

4

Aloituspaketti (ilmainen)

DocuWare-paketti (maksullinen)

Muunna paperidokumentit digitaalisiksi. Skannaa ne pilviarkistoihin.

Muunna paperidokumentit digitaalisiksi.

Mukana tulevat sovellukset:

Skannaa to DocuWare-pilveen suoraan
monitoimilaitteesta.

•
•
•
•
•

Skannaus sähköpostiin
Scan to Box / Skannaus postilaatikkoon
Scan to Google Drive / Skannaus Google Drive -palveluun
Scan to Dropbox / Skannaus Dropboxiin
Scan to OneDrive / Skannaus OneDriveen

Luo kehittyneellä optisella merkintunnistusjärjestelmällä (OCR)
19 Eurooopan kielellä PDF-tiedostoja, joista tekstiä voi hakea.
Mukana tulevat sovellukset:
•

Scan to Docuware Cloud / Skannaus Docuware-pilveen
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Vakiopaketti (maksullinen)

Control+ -paketti (maksullinen)

Muunna paperidokumentit digitaalisiksi. Skannaa suoraan pilviarkistoon
ja tulosta sieltä monitoimilaitteellasi.

Muunna paperidokumentit digitaalisiksi. Lähetä tulostustyöt
mobiililaitteestasi pilveen mistä tahansa ja vapauta siten monitoimilaite
muihin töihin.

Luo kehittyneellä optisella merkintunnistusjärjestelmällä (OCR) 19 Eurooopan
kielellä PDF-tiedostoja, joista tekstiä voi hakea.
Muuta paperidokumentit muokattaviksi Microsoft Office -dokumenteiksi.
Mukana tulevat sovellukset:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skannaus sähköpostiin
Scan to Box / My Box / Skannaus omaan postilaatikkoon
Print from Box / My Box / Tulostus omasta postilaatikosta
Scan to Google Drive / My Google Drive / Skannaus palveluihin
Google Drive / My Google Drive
Print from Google Drive / My Google Drive / Tulostus palveluista
Google Drive / My Google Drive
Scan to Dropbox / My Dropbox / Skannaus palveluihin Dropbox /
My Dropbox
Print from Dropbox / My Dropbox / Tulostus palveluista Dropbox /
My Dropbox
Scan to OneDrive / My OneDrive / Skannaus palveluihin OneDrive /
My OneDrive
Print from OneDrive / My OneDrive / Tulostus palveluista OneDrive /
My OneDrive
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Office 365 -paketti (maksullinen)
Muunna paperidokumentit digitaalisiksi. Skannaa suoraan pilviarkistoon
ja tulosta sieltä monitoimilaitteellasi.
Luo kehittyneellä optisella merkintunnistusjärjestelmällä (OCR) 19 Eurooopan
kielellä PDF-tiedostoja, joista tekstiä voi hakea.
Muuta paperidokumentit muokattaviksi Microsoft Office -dokumenteiksi.
Mukana tulevat sovellukset:
•
•
•
•
•
•

Scan to Outlook Online / My Outlook Online / Skannaus palveluihin
Outlook Online / My Outlook Online
Print from Outlook Online / My Outlook Online / Tulostus
palveluista Outlook Online / My Outlook Online
Scan to Sharepoint Online / My Sharepoint Online / Skannaus
palveluihin Sharepoint Online / My Sharepoint Online
Print from Sharepoint Online / My Sharepoint Online / Tulostus
palveluista Sharepoint Online / My Sharepoint Online
Scan to OneDrive for Business / My OneDrive for Business /
Skannaus palveluihin OneDrive for Business / My OneDrive
Print from OneDrive for Business / My OneDrive for Business /
Tulostus palveluista OneDrive for Business / My OneDrive

Control+ tarjoaa käteviä toimintoja toimiston tarpeisiin: Auth/Print/Scan/
Reporting/Device Management.
Helppo pilvipohjainen asennus ja helppo ylläpito tekee asiakkaiden ja
yrityksen sisäisten käyttäjien hallinnasta helppoa.
Mukana tulevat sovellukset:
•
•
•
•
•

Easy Setup / Helppo käyttöönotto
Skannaus sähköpostiin
Pull print
Käyttäjätunnistus
Job Log Reporting / Työraportit

Lisätoiminnot / Pilvipaketit
Pilvisovellukset

Aloituspaketti

Vakiopaketti

Office 365
-paketti

DocuWarepaketti

Control+
-paketti

Ilmainen kokeilu
Skannaus sähköpostiin
Skannaus henkilökohtaiselle pilvitilille suoraan
monitoimilaitteesta
Skannaus ja tekstintunnistus (OCR) 19
Euroopan kielellä
Skannaus haettaviksi PDF-tiedostoiksi, MS Word
-tiedostoiksi, PowerPoint-tiedostoiksi ja Exceltiedostoiksi
Tulostus palvelinta käyttämättä
Tulostus mobiililaitteesta
KÄYTTÄJIEN HALLINTA
Turvallinen HTTPS-hallintasivusto (admin-sivusto)
asiakkaille
Uusien käyttäjien lisäys ja sovelluksen asetuksien
hallinta
Rajaton määrä käyttäjiä
Salasanojen hallinta
Admin-sivuston ulkoasun ja logon kustomointi
TURVALLISUUS JA PÄÄSY
Yksi kirjautuminen (SSO) sovelluksiin
Turvallinen 256-bittinen tietojen salaus
Skannaus-/tulostustodennus (autentikointi)
CAP- tai PIN-koodilla
Tier 3 data center Euroopan unionissa
Työraportit laitteittain, osastoittain, käyttäjittäin
Laitetietojen ja laitteiden tilan hallinta
Sovelluksen helppo käyttöönotto
Käyttöaika 99,9 %, 24/7, 365 päivänä vuodessa
Reaaliaikaiset päivitykset
Mitään asennusta työpaikalla ei tarvita

Ricoh Always Current Technology -tekniikka ja/tai muut Ricohin päivitykset eivät ole välttämättä saatavilla kaikille malleille. Tiettyjen
toimintojen käytettävyys voi olla rajoitettu valmistusajankohdan tai muiden rajoitusten vuoksi. Ota yhteyttä myyntiedustajaan, jos haluat
saada käyttöösi enemmän toimintoja kuin nykyisessä laitteessasi on. Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
www.ricoh.fi

Tuotteen väri voi poiketa esitteessä näkyvästä väristä. Esitteen kuvat eivät ole todellisia valokuvia, ja yksityiskohdissa voi olla pieniä eroja.
Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Tekijänoikeus © 2019 Ricoh Europe PLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä
esitettä, sen sisältöä ja/tai asettelua ei voi muuttaa ja/tai kopioida ja/tai sisällyttää muihin asiakirjoihin osittain tai kokonaan ilman Ricoh
Europe PLC:n etukäteen antamaan kirjallista lupaa.

