
Solutions
Een wereld van applicaties 
tot uw dienst

Vindt u het bestand dat u net scande niet meer terug?

Verliest u kostbare tijd met zoeken in uw archieven?

Kost uw printerpark een fortuin?

Wenst u te kunnen afdrukken vanaf eender welk mobiel apparaat?

Wat er ook op uw verlanglijstje staat, Ricoh heeft “DE”
oplossing voor u!
Ricoh staat bekend om zijn kopieerapparaten en printers ... maar wist u dat Ricoh

ook een hele reeks softwareoplossingen aanbiedt die de gang van zaken in een

bedrijf, groot of klein, een pak eenvoudiger maken?

Oplossingen die de functionaliteiten (printen, kopiëren, scannen en faxen) van uw

multifunctioneel apparaat (MFP) ondersteunen met één doel voor ogen: betere

prestaties! Net zoals apps voor smartphones personaliseert Ricoh uw MFP met

verschillende applicaties voor nóg meer gebruiksgemak!

Dankzij de softwareoplossingen van Ricoh wordt uw toestel in geen tijd een

Deze Ricoh-applicaties zorgen
er niet alleen voor dat u
tijd wint, kosten bespaart
en productiever werkt, maar
ze optimaliseren ook de

mobiliteit binnen uw bedrijf!

Met Ricoh vindt u “DE” oplossing 
voor “UW” bedrijf!

DOCUMENT MANAGEMENT & CONSULTING



Applicaties voor al uw noden
Ricoh biedt vijf soorten applicaties aan om uw MFP intelligenter te maken:

 1.  Digitise your paper documents

      Maak digitalisering eenvoudiger en win tijd en plaats

 2.  Store & Manage your documents

      Organiseer en beheer uw documenten voor een betere samenwerking

 3.  Print your documents & Manage your outputs

      Controleer uw gegevens en kosten dankzij een degelijk beheer van uw

      printerpark

      Beheer snel en eenvoudig al uw apparaten

 5.  Print from your mobile devices

      Print uw documenten van eender waar en vanaf eender welk apparaat

Maak uw MFP meer “smart”
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1. Digitise your paper documents

Dag in dag uit moet een bedrijf grote hoeveelheden documenten verwerken. 

Digitaliseren, klasseren, archiveren, opzoeken ... Stuk voor stuk saaie 

taken die enorm veel tijd vragen en voldoende opbergruimte vereisen.

Tegenwoordig is het voor bedrijven een grote uitdaging om 

een optimaal archiveringssysteem te ontwikkelen waarmee de 

eindgebruiker de nodige informatie op een later tijdstip kan 

terugvinden. Zo’n systeem moet snel, gemakkelijk en digitaal zijn!

intelligente scanoplossingen waarmee u op een eenvoudige en geautomatiseerde 

manier uw inkomende documenten kunt digitaliseren. U wint enorm veel 

tijd door de voorgeprogrammeerde toetsen op uw MFP te gebruiken. Het 

gescande document wordt rechtstreeks naar de juiste map (scan-to-folder) 

verzonden of naar de juiste bestemmeling (scan-to-email) gemaild. Maar 

ook achter de computer wint u kostbare tijd, dankzij bijvoorbeeld de auto-

indexatie van documenten. Andere functies, zoals optische tekenherkenning 

(OCR), lezen van barcodes of opslaan in de cloud, vervolledigen het aanbod 

en bieden zo voor elk bedrijf een performant archiveringssysteem!

Tegenwoordig is het voor bedrijven 
een grote uitdaging om een optimaal 
archiveringssysteem te ontwikkelen 
waarmee de eindgebruiker de 
nodige informatie op een later 
tijdstip kan terugvinden.
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2. Store and Manage

Na het digitaliseren en archiveren moet het document gemakkelijk terug te 

vinden zijn. De gebruiker moet vlotjes door de mappen kunnen bladeren 

en in enkele klikken de informatie die hij/zij zoekt, kunnen terugvinden.

De oplossingen van Ricoh bestaan uit een nog intuïtievere computerinterface 

die de gebruiker heel gemakkelijk wegwijs maakt. Het bewerken van 

documenten duurt bovendien minder lang, bijvoorbeeld met de automatische 

paginaopmaak waarbij een logo of algemene voorwaarden op de achterkant 

kunnen toegevoegd worden. Zo kunt u terugkerende administratieve taken 

voor allerhande documenten automatiseren en deze vervolgens op de 

juiste locatie opslaan of via e-mail naar de juiste bestemmeling sturen.

Met de 
oplossingen van 
Ricoh kunt u uw 
documentbeheer 
vereenvoudigen 
en optimaliseren.
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Om de printopdrachten 
binnen een bedrijf optimaal 
te beheren moeten er 
drie belangrijke principes 
gerespecteerd worden: 

en kostenbeheer. 

3. Print your documents & Manage your outputs

Vandaag de dag moet een bedrijf drie fundamentele principes respecteren 

Veiligheid
Uw gegevens zijn kostbaar en niet iedereen mag er zomaar toegang tot 

hebben. Precies om deze reden stelt Ricoh voor om uw processen te 

om het toestel te kunnen gebruiken en toegang te krijgen tot hun eigen 

printopdrachten. Hetzelfde geldt voor het scannen van een document 

dat daarna rechtstreeks naar de juiste map wordt verzonden.

Flexibiliteit
Wat als u iets wenst af te drukken, maar u bent niet op kantoor? Dankzij de 

“Follow Me Printing” oplossingen van Ricoh volstaat het om u met een code of 

binnen het bedrijf en dus op die manier uw documenten te recupereren. Het 

scherm is identiek voor de medewerker ongeacht het apparaat dat hij gebruikt!

Kostenbeheer
Printen, prima ... maar niet tegen elke prijs! U kunt regels vastleggen voor 

alle gebruikers. Afhankelijk van hun functie binnen het bedrijf kunnen uw 

medewerkers bijvoorbeeld uitsluitend in zwart-wit afdrukken of hebben 

ze een quota dat ze moeten naleven. Op die manier kunt u doeltreffend 

uw printhoeveelheden in het oog houden. Het resultaat? U houdt uw 

kosten beter onder controle ... en doet het milieu een groot plezier!
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Een IT-verantwoordelijke moet vaak een groot aantal apparaten – vaak 

van diverse merken – beheren zoals telefoontoestellen, computers, 

individuele of multifunctionele printers. Hij/zij moet zich met elk 

toestel apart bezighouden en elk probleem handmatig oplossen.

Met de monitoringsoftware van Ricoh is dit voorgoed verleden tijd! 

Door uw printerpark vanop afstand te beheren, zullen uw productiviteit 

manier verhelpen, zelfs via zijn of haar smartphone of tablet.
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Een eenvoudig 
beheer met steeds 
meer mobiliteit en 

veiligheid. Hier vindt 
u alle oplossingen 
die Ricoh u biedt!



5. Print from your mobile devices

Uw medewerkers zijn steeds vaker mobieler. Ze werken op een draagbare 

computer, een tablet, soms zelfs een smartphone. Hoe kunt u ervoor zorgen dat 

ze altijd de mogelijkheid hebben om gegevens af te drukken, waar ze zich ook 

bevinden? Hoe integreert u deze mobiele toestellen in uw bedrijfsnetwerk?

Om deze uitdaging aan te gaan, biedt Ricoh printoplossingen voor uw mobiele 

toestellen. Zo kunt u op een veilige manier eender welk bestand (pdf, jpeg 

en Word) afdrukken vanaf eender welk toestel (smartphone, pc, tablet, ...).

Mobiliteit en veiligheid
En omdat bij Ricoh mobiliteit en veiligheid hand in hand gaan, kunt u onze 

oplossingen voor mobiel printen combineren met onze Output Management 

een veilig en intelligent beheer, zelfs van uw mobiele printopdrachten.

Technologie staat niet stil en daarom stelt Ricoh u dus voor om 

uw MFP vandaag nog uit te breiden met oplossingen die aan uw 

bedrijfsnoden voldoen. Deze software biedt u een aanzienlijke ROI.

U hebt er jarenlang plezier van en u kunt ze heel snel afschrijven.

Bovendien kunt u dankzij de oplossingen van Ricoh uw printopdrachten 

optimaliseren en ze tot 30% verminderen! Wat wenst u nog meer?
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Waarom Ricoh?
Niet voor niets is Ricoh wereldwijd marktleider op het 

gebied van duurzame IT- en documentmanagement-

oplossingen. Wij bewijzen dat bedrijven van elke omvang 

Daarnaast kunt u kosten besparen en beter beheren.

Door intensief samenwerken, creatief denken, adviseren 

en trainen komen we tot gepersonaliseerde en 

documentintensieve processen en kunt u informatie beter 

beheren. Ook verbetert de beveiliging van uw documenten.

Zo vertalen we uw wensen in slimme ideeën en 

concrete oplossingen. imagine. change.

Interesse?
Wenst u meer informatie over onze apps die 

van uw MFP een Smart MFP maken?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Transformeer uw 
multifunctionele 
toestellen 
en maak ze 
“Smart”!

Uw officiële

                 verdeler

in uw regio

info@ddoffice.be - www.ddoffice.be
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