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No cerne da sua atividade está a sua informação – o seu
conhecimento, dados e ideias. O trabalho do dia a dia e o
crescimento da sua empresa depende da partilha, utilização e
proteção desta informação. Para tirar o máximo partido dos seus
documentos e dados, precisa de um equipamento que permita
uma gestão documental eficiente, simples e segura. Um
dispositivo que vá ao encontro das suas necessidades
empresariais, desde impressão com excecional qualidade a
processos digitais e conetividade. Para isso, pode confiar na
marca Ricoh. Com um Ricoh Essential Device, pode imprimir,
ler, partilhar, digitalizar e guardar os seus documentos bastando
para isso premir um botão – e pode fazê-lo com excecional
fiabilidade, sustentabilidade e produtividade.
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As pequenas empresas confiam na
Ricoh
Junte-se aos milhões de utilizadores no mundo inteiro que beneficiam da excecional
qualidade, fiabilidade e segurança dos equipamentos Ricoh.

Manutenção mínima, máximo tempo de
operação
Os Ricoh Essential Devices são fáceis de usar e manter,
com excelente acessibilidade e uma intuitiva experiência de
utilizador integrada no design do equipamento. Instale o seu
novo equipamento em poucos passos. Sem dificuldades,
sem ter de possuir conhecimentos técnicos de TI, sem
precisar da assistência de um técnico. O assistente de
instalação oferece um guia passo a passo para que possa
ter tudo a funcionar numa questão de minutos. A
manutenção é mínima e intuitiva, com ferramentas simples
que ajudam a minimizar o tempo de paragem, pelo que os
seus colaboradores podem fazer o seu trabalho sem
percalços. O tambor com uma extensa vida útil e os
cartuchos de toner de longa duração da Ricoh significam
que serão precisas menos substituições, minimizando assim
as interrupções durante a utilização do equipamento. O
toner pode ser reabastecido conforme necessário graças à
ferramenta de monitorização @Remote da Ricoh que inclui
entrega automática de toner; além disso, evite chamadas de
assistência técnica com o nosso kit de manutenção que
permite substituir facilmente peças quando for preciso.

Se tiver um grande parque de
equipamentos, a solução de software
Device Manager NX faz com que seja
fácil gerir e manter um parque até 5000
equipamentos, incluindo instalações em
vários locais. A equipa de TI pode gerir
de forma centralizada um parque de
equipamentos de uma grande
companhia, incluindo equipamentos de
outras marcas e ligados por USB, além
dos modelos Ricoh. As definições de
configuração podem ser facilmente
replicadas por todo o parque,
proporcionando consistência e
envolvendo menos recursos
administrativos e custos a nível local.
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Fiabilidade Ricoh
Clientes em todo o mundo contam com a sólida fiabilidade
dos equipamentos Ricoh. As nossas peças robustas,
capacidade de processamento de elevados volumes e
tecnologia de impressão laser significam que pode esperar
resultados com a máxima qualidade de forma consistente.
Para uma impressão com a melhor qualidade, use
consumíveis genuínos Ricoh. Ao optar por consumíveis
genuínos Ricoh, concebidos para complementar de forma
otimizada o seu equipamento Ricoh, assegura que obterá
sempre os resultados de impressão com a maior qualidade.

Uma abordagem sustentável
Ao estabelecer 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. É intenção
da Ricoh continuar a ir ao encontro das referências globais
para eficiência energética de recursos, conforme definidos
pelo Blue Angel Mark na Europa e por EPeat e Energy Star
na América do Norte. Os equipamentos Ricoh têm um dos
mais baixos níveis de consumo energético da indústria, quer
seja em termos de valores TEC (Typical Electricity

A encriptação de dados
integrada para ficheiros
digitalizados e de impressão
protege de ataques "man in the
middle" no seu ambiente de TI.
A autenticação de utilizador
ajuda a controlar quem tem
acesso a documentos sensíveis,
para que os documentos
impressos sejam recolhidos
apenas por quem está
autorizado. A nossa solução
Data Overwrite assegura que
dados latentes guardados no
equipamento sejam substituídos
antes que o trabalho seguinte
inicie, para que, na
eventualidade de o disco rígido
ser acedido de forma maliciosa,
quaisquer dados remanescentes
serão destruídos.

Consumption) ou consumo de eletricidade real. A
predefinição do temporizador para desligar automaticamente

As rigorosas capacidades e funcionalidades

o equipamento reduz o consumo de energia, custos

de segurança são integradas em cada

operacionais e pegada de carbono quando o equipamento

equipamento Ricoh logo no seu design. A

se encontra inativo, enquanto um rápido tempo de

segurança está no ADN de todo o nosso

recuperação garante que não terá impacto na sua

portfólio de soluções para o local de

produtividade. As ofertas Resource Smart permitem que a

trabalho. Sempre esteve e sempre estará.

sua empresa otimize a gestão de resíduos e reutilize
recursos valiosos, cortando custos e reduzindo os danos
para o meio ambiente.
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Excecional desempenho em suportes
impressos e digitais
Com um Ricoh Essential Device, pode esperar resultados de
impressão com a mais elevada qualidade. Obtenha uma
elevada qualidade de imagem e letras nítidas e claras, sem
efeitos de sobressaturação. A maior parte dos equipamentos
Ricoh vão ao encontro da norma de arquivo ISO 11798
relativa à permanência e legibilidade dos documentos. Com
as nossas avançadas tecnologias de impressão, poderá
produzir imagens nítidas e texto com contornos precisos até
1200dpi de resolução e com elevada produtividade.
Pretende imprimir diretamente em papel timbrado e
etiquetas? Não há problema. Os equipamentos Ricoh
suportam uma ampla variedade de suportes de impressão,
permitindo alternar facilmente entre vários tipos de trabalhos
sem necessitar de recorrer ao outsourcing. Um painel de
operação intuitivo é crucial para ajudar utilizadores a tirar o
máximo partido do equipamento. O painel tátil da Ricoh tem
menus e fluxos de trabalho lógicos para que os utilizadores
possam navegar com facilidade pelas opções.

Ricoh Smart Device Connector
Ligue facilmente dispositivos
móveis e outras aplicações
móveis para imprimir, digitalizar
e aceder a documentos com
toda a facilidade, para que os
seus colaboradores possam
aceder e partilhar informações
de forma rápida e simples. Com
Wireless Direct, os seus
visitantes podem rapidamente
estabelecer ligação ao
equipamento sem ter de aceder
à rede da sua organização.

Mas o seu equipamento Ricoh é muito mais do que uma
impressora, é o centro do fluxo de gestão documental da
sua empresa. Transforme os seus processos documentais
em processos digitais para permitir um acesso rápido e
seguro a toda a informação necessária, com a prática
funcionalidade de scan-to-folder.
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Porquê estabelecer uma parceria com
a Ricoh
A Ricoh capacita 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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Edifício Tower Plaza Via
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23-1º
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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.

