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Supercolaboração

A tecnologia está a transformar radicalmente a nossa 
forma de colaborar. A Supercolaboração permite que 
pessoas, lugares e ativos trabalhem ao mesmo ritmo 
independentemente da distância e da complexidade.



Os dispositivos que os super-heróis utilizam 
simplesmente funcionam. A plataforma 
Supercolaboração da Ricoh também simplifica tarefas. 
Tudo está perfeitamente ligado, sem obstáculos, para 
ajudá-lo a alcançar mais.

Pode utilizar uma vasta gama de dispositivos e tecnologias. E terá 
tudo agrupado, de forma simples e segura. Assim, os seus novos 
superpoderes estão disponíveis em qualquer lado para si e para os 
seus colaboradores, mas a salvo dos supervilões.

Os sistemas de videoconferência da Ricoh permitem-lhe colaborar 
de forma simples com os seus colegas e parceiros, qualquer 
que seja o local ou o dispositivo. A nossa abordagem híbrida 
significa que pode manter a infraestrutura existente, evitar custos 
iniciais e alterações na sua rede. Pode pagar à medida do 
seu crescimento e obter um maior rendimento das nossas 
soluções na cloud para “supercolaborar” com os seus 
convidados, que estarão à distância de uns meros cliques.

Ao juntar hardware robusto a uma vasta gama de software e 
ferramentas inteligentes, apoiada por suporte técnico de nível 
global, a plataforma Supercolaboração da Ricoh transformará 
a sua forma de trabalhar. Além disso, poderá fazer as coisas à 
sua maneira. Compra/aluguer/leasing, o que for ao encontro 
das suas necessidades. Use-a conforme está ou personalize-a.

A Supercolaboração é uma 
plataforma da Ricoh que agrupa 
um conjunto de hardware, software 
e serviços que irá transformar 
radicalmente a forma de trabalhar 
com os seus colaboradores, tanto no 
escritório como em qualquer outro 
local.

Com apenas investimento de capital inicial e custos 
controláveis e rentáveis, a Ricoh desenha, implementa 
e gere uma plataforma de colaboração que responde 
às necessidades específicas da sua organização. 

A nossa plataforma Supercolaboração combina 
hardware robusto, como quadros multimédia, 
sistemas de videoconferência e projetores, num 
ambiente aberto e seguro. Oferecemos um acesso 
simples e seguro a partir de uma vasta gama de 
dispositivos de terceiros através de um dedicado 
sistema cloud. E contribuímos para que metas 
muito exigentes pareçam simples de alcançar.

A plataforma Supercolaboração da Ricoh é um 
serviço integral que inclui design, instalação e 
manutenção gerido por um único fornecedor. Isto 
permite-lhe aumentar ou diminuir os serviços de 
acordo com as suas necessidades em constante 
mudança, garantindo que os seus sistemas de 
comunicação e colaboração estão sempre em 
sintonia para gerar mais valor. 

Sinta-se um super-herói

O que é a  
Supercolaboração?

Impulsione a sua 
flexibilidade.
Use tecnologias 
inovadoras. 
Simplifique o trabalho.  
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Com a Supercolaboração experimentará a cumplicidade 
que se obtém num encontro cara a cara mesmo quando a 
reunião for remota.

Esqueça as viagens de avião, o ter de esperar por um táxi e as 
viagens à velocidade da luz. Quando precisar de colaborar com 
colegas do outro lado do mundo, estará lá. Num instante. Sem 
sair do seu escritório.

E graças a importantes funcionalidades, como anotações 
instantâneas durante a reunião e assistentes inteligentes que 
lhe simplificam a vida e aumentam a sua produtividade, terá 
à disposição um novo conjunto de superpoderes, até mesmo 
quando estiver a trabalhar com pessoas no mesmo espaço 
físico. Hoje em dia, pelo menos 90% da informação 
obtida numa reunião perde-se assim que a mesma 
termina. Com a plataforma Supercolaboração é simples 
capturar e manter o valor gerado nas reuniões.

Reduza a sua pegada de carbono. Ajude os seus colaboradores 
a obter mais resultados ao mesmo tempo que lhes proporciona 
um melhor e mais equilibrado ambiente de trabalho. Integre as 
suas operações internacionais e consiga tomadas de decisões 
mais rápidas, eficientes e coordenadas.

A gestão de um negócio internacional exige superpoderes. 
A coordenação de colaboradores, ativos e imóveis 
para obter os melhores resultados não é tarefa fácil. A 
plataforma Supercolaboração da Ricoh pode ajudá-lo a 
gerir tudo isso à sua medida.

Esta solução Ricoh coordena a reserva de salas de reuniões 
para otimizar o espaço e ter menos problemas de programação 
ao mesmo tempo que ajuda todos a trabalhar de forma 
mais eficiente. As funcionalidades de controlo e gestão 
facilitam a obtenção de informação em tempo real sobre 
como utilizar os locais de trabalho. Isto ajuda-o a gerir os 
seus investimentos imobiliários de forma mais eficaz para 
atingir poupanças até 50%.

Ajude os seus colaboradores a serem mais eficientes dotando-
os das ferramentas inteligentes necessárias para eliminar as 
tarefas repetitivas das reuniões e permitir-lhes concentrarem-
se na obtenção de valor e não em tarefas administrativas 
intermináveis. Tudo isto com custos iniciais mínimos e com a 
capacidade de aumentar ou reduzir a plataforma em qualquer 
momento de acordo com a evolução das suas necessidades.

Aumente a sua 
produtividade.
Faça mais,  
viaje menos.  
Trabalhe de forma 
inteligente.

Maximize a sua eficácia.
Segurança total. 
Reuniões eficientes. 
Melhor experiência de 
colaboração.
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Supercolaboração: 
uma abordagem 
completa e otimizada
Na Ricoh, oferecemos uma forma simples e direta para que 
a sua organização se una à revolução da Supercolaboração. 
Disponibilizamos esta excecional gama de equipamentos 
de colaboração e comunicação, software e serviços a nível 
global. Adicionalmente, oferecemos suporte a uma vasta 
gama de dispositivos e tecnologias de terceiros, pelo que 
criamos e mantemos a plataforma de Supercolaboração em 
sintonia com as suas necessidades específicas. Oferecemos 
um pacote completo que pode ser fornecido e suportado 
em qualquer parte do mundo onde necessite de operar.

Usufrua de um suporte técnico total na implementação de 
soluções e serviços dentro das suas operações, incluindo 
a gestão de atribuição a utilizadores e a manutenção e 
gestão contínuas dos equipamentos e serviços utilizados. 
A plataforma Supercolaboração da Ricoh é flexível e está 
preparada para o futuro, com suporte incorporado para as 
emergentes ferramentas de inteligência artificial e soluções de 
inteligência artificial cognitiva.

Com esta abordagem, terá acesso à melhor e mais ampla 
plataforma de Supercolaboração de forma a que seja fácil 
a implementação e gestão a nível internacional. As opções 
de zero investimento de capital e escalonamento completo 
e rápido farão com que a sua plataforma seja rentável, 
controlável e esteja pronta para qualquer situação.
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Como a 
AkzoNobel utiliza 
a nossa plataforma 
Supercolaboração 
para tornar a inovação 
sustentável

Desafio
•	 Tornar possível uma colaboração 

flexível e reuniões remotas

•	 Melhorar a gestão do local de 
trabalho

•	 Reduzir custos, consumo de 
energia e emissões de CO2

•	 Aumentar a satisfação no local 
de trabalho 

Solução
•	 Comunicações digitais 

e soluções para conferências

•	 Aplicações para smartphones 
para a reserva e gestão das  
salas de reuniões

•	 Ecrãs e aplicações audiovisuais 
para audiências restritas

•	 Soluções de “videowall”, ecrãs 
táteis e visualização, projetores a  
laser/LED 

•	 Gestão de projetos

Resultados
•	 30% de poupança em espaço, 

custos e energia 

•	 Trabalho eficiente e 
comunicação à distância

•	 Visão geral da utilização 
do escritório 

•	 Redução das despesas de 
viagens, tempo de viagem  
e emissões de CO2

•	 Contribuição significativa 
para metas de sustentabilidade

•	 Maior satisfação profissional
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   Unificação das suas comunicações e colaboração

    Transformação digital do local de trabalho

   Fornecimento e manutenção de equipamento AV

   Conceção e instalação de interiores "on-brand"

   Otimização das suas infraestruturas IT

Communication Serviceswww.ricoh.pt
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