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Odlehčete pracovní zátěž a digitalizujte
Kancelář bez papírů. Mluvíme o tom od počátku 90. let, ale potřebujeme ještě malou pomoc, abychom se 
tam dostali. A právě v tom vyniká řada inteligentních integračních aplikací pro vaše MFP společnosti Ricoh. 
Zaregistrujte se a budete moci naskenovat všechny své papírové dokumenty a převést je do digitálního formátu. 
Pošlete si je přímo na vlastní účet na cloudovém úložišti.

Fungovat bez papírů znamená pomáhat chránit životní prostředí a navrch k tomu budete efektivnější v práci. 
Listování v hromadách papíru při hledání dokumentů, které chcete kopírovat nebo skenovat, špatně či omylem 
založené nebo ztracené stránky – nebo ještě hůř, celý důležitý dokument – to vše vás zpomaluje. Digitální 
dokumenty lze okamžitě ukládat, indexovat, prohledávat a sdílet online. Nejlepší na celé věci je, že k tomu 
můžete používat všechny své oblíbené aplikace.

• Užijte si multifunkční zařízení, které funguje jako každé jiné chytré zařízení a zjednodušuje každodenní úkoly

• Používejte méně papíru a pracujte ekologicky, ale současně šetřete náklady na tisk a kopírování

• Automatizujte svůj postup ukládání souborů a udělejte si více času na úkoly, které vedou k růstu vašeho podnikání

• Připojte se k cloudovým službám a všechny dokumenty ukládejte na jednom dostupném místě

• Vyzkoušejte si bezplatné zkušební verze všech našich nabízených balíčků a zjistěte, který je pro vás ten pravý



Aplikace pro chytřejší práci
App-driven document handling is easier, 
cheaper, and needs less maintenance

Balíček Smart Integration společnosti Ricoh je pro vaše 
zařízení MFP osvobozením. Pro přístup k potřebným 
dokumentům nemusíte být vázáni k jednomu počítači 
nebo síti. Týmy mohou pracovat odkudkoli a zůstat ve 
spojení, prohlížet a sdílet soubory ze svých osobních 
zařízení.

Nevyžaduje žádnou instalaci „na místě“ ani nákladný 
program údržby. Jako v každém jiném systému na bázi 
aplikace si jednoduše stáhnete naši aplikaci a pustíte 
se do práce. Proměňte jeden papírový dokument 
v několik kopií digitálního dokumentu, který lze sdílet 
a upravovat.

Ušetříte peníze skenováním, kopírováním 
a sdílením dokumentů v cloudu

Multifunkční zařízení Ricoh jsou kompaktní, 
ne těžkopádná. Jsou inteligentní, ne obyčejná. 
A místo aby vás frustrovala, jsou intuitivní. Se Smart 
Integration máte svobodu pracovat na dálku, a přitom 
spolupracovat bez omezení.

Tiskněte dokumenty přímo z cloudu, aniž byste 
potřebovali další IT server. To znamená méně manuální 
práce na údržbě IT infrastruktury. Méně zaměstnanců, 
pro zajištění provozu vaší sítě při zpracování 
dokumentů. Ani žádné drahé návštěvy externích 
dodavatelů IT.

Nastavení Smart Integration je stejně snadné jako 
kliknutí na odkaz

Změna je těžká. Vy víte, že v kanceláři je příliš mnoho 
papírování, systém zakládání je svazující a archivy jsou 
v nepořádku, ovšem změna procesu může vypadat 
jako práce mamutích rozměrů. Naštěstí jsou naše 
balíčky cloudové integrace navrženy tak, abyste se 
nemuseli vůbec měnit.

Ať už si vyberete kteroukoli oblíbenou cloudovou 
službu, jeden z našich balíčků k ní přímo připojí vaše 
MFP. Jako tým můžete zpracovávat faktury, výdaje 
nebo pracovat na dokumentech. S Ricohem můžete 
začít zpracovávat tyto dokumenty doslova okamžitě.

Než se vrhnete do nákupu, vyberte si ten balíček, 
který nejlépe vyhovuje vašemu způsobu práce, 
a vyzkoušejte si ho

S cloudovým připojením přichází flexibilita. Skenujte 
dokumenty přímo do e-mailu. Tiskněte z Google disku. 
Převeďte všechny dokumenty do formátu, který je 
kompatibilní s interními systémy vaší společnosti.

Integrujeme Office 365, G Suite, DocuWare a dalšími 
specializovanými programy pro zpracování dokumentů.

Podívejte se na různé nabízené možnosti. 
Kterýkoli z našich balíčků můžete během prvních 
30 dnů vyzkoušet ZDARMA a zjistit tak, zda jste s 
ním spokojeni.

Pro nastavení nejsou nutné žádné náklady ani 
návštěvy na místě.

Zbytek je snadný.



Balíček Startup (zdarma) 
Převod tištěných dokumentů na digitální. Skenování 
do archivu souborů na cloudovém úložišti.

Zahrnuje: 

• Skenování do e-mailu

• Skenování do Boxu

• Skenování na Google Drive

• Skenování do Dropboxu

• Skenování na OneDrive

Balíček Standard (placený) 
Převod tištěných dokumentů na digitální. Přímé 
skenování do a tisk z cloudových úložišť a archivů 
prostřednictvím multifunkční tiskárny.

Pokročilé nástroje pro optické rozpoznávání znaků 
(OCR) v 19 evropských jazycích pro vytváření 
prohledávatelných PDF.

Převeďte své tištěné kopie na dokumenty, které 
můžete upravovat v Microsoft Office.

Zahrnuje: 

• Skenování do e-mailu 

• Skenování do Boxu / My Boxu

• Tisk z Boxu / My Boxu

• Skenování na Google Drive / My Google Drive

• Tisk z Google Drivu / My Google Drivu

• Skenování do Dropboxu / My Dropboxu

• Tisk z Dropboxu / My Dropboxu 

• Skenování na OneDrive / My OneDrive

• Tisk z OneDrivu / My OneDrivu 

Balíček pro Office 365 (placený) 
Převod tištěných dokumentů na digitální. Přímé 
skenování do a tisk z cloudových úložišť a archivů 
prostřednictvím multifunkční tiskárny.

Pokročilé nástroje pro optické rozpoznávání znaků 
(OCR) v 19 evropských jazycích pro vytváření 

Balíček DocuWare (placený)
Převod tištěných dokumentů na digitální. Přímé 
skenování do a tisk z cloudových úložišť a archivů 
prostřednictvím multifunkční tiskárny.

Pokročilé nástroje pro optické rozpoznávání znaků 
(OCR) v 19 evropských jazycích pro vytváření 
prohledávatelných PDF.

Zahrnuje:

• Skenování na DocuWare Cloud 

Balíček Control+ (placený)
Převod tištěných dokumentů na digitální. Odesílání 
tiskových úloh z mobilního telefonu na cloudové 
úložiště z libovolného místa a následný tisk z 
multifunkční tiskárny.

Balíček Control+ nabízí užitečné funkce pro naplnění 
vašich potřeb v kanceláři, které zahrnují: autorizaci 
přístupů, tisk, skenování, výkazy provedených úkolů, 
správu zařízení.

Snadná instalace na cloudu a snadná údržba 
pomáhají k efektivnímu řízení zákazníků a interních 
uživatelů.

Zahrnuje: 

• Snadné nastavení 

• Skenování do e-mailu 

• Tisk z Follow Me

• Ověření

• Výkaz provedených úkolů / Job Log Reporting 

Cloudové aplikace a balíčky 
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prohledávatelných PDF. Převeďte své tištěné kopie 
na dokumenty, které můžete upravovat v Microsoft 
Office.

Zahrnuje: 

• Skenování do Outlook Online / My Outlook Online 

• Tisk z Outlooku Online / My Outlook Online 

• Skenování na Sharepoint Online / My Sharepoint Online 

• Tisk z Sharepointu Online / My Sharepoint Online

• Skenování na OneDrive for Business / My OneDrive for Business

• Tisk z OneDrivu for Business / My OneDrivu for Business



Cloudové aplikace Startup Standard Office 365 DocuWare Control+

Zkušební verze zdarma

Skenování do e-mailu

Skenování z MFP do osobního 
cloudového účtu

Skenování do OCR v 19 evropských jazycích

Skenování do formátu souborů 
prohledávatelného PDF, MS Word, 
PowerPoint a Excel

Tisk bez serveru

Mobilní tisk s ověřením

SPRÁVA UŽIVATELŮ

Zabezpečený HTTPS web pro 
správu zákazníků

Přidávání nových uživatelů a správa 
nastavení aplikace

Neomezený počet uživatelů

Zabezpečení heslem

Přizpůsobení vzhledu webu a loga

BEZPEČNOST A PŘÍSTUP

Jednotné přihlášení (SSO) k aplikacím

Bezpečné 256bitové šifrování dat

Skenování/tisk autorizace přes CAP 
nebo PIN kód

Datové centrum úrovně Tier 3 EU

Výkaz provedených úloh podle zařízení, 
oddělení, uživatele

Správa informací o zařízení a stavu zařízení

Snadné nastavení aplikace

99,9% dostupnost 24/7, 365 dní v roce

Aktualizace v reálném čase

Není nutná žádná instalace na místě

Doplňkové funkce / Balíčky cloudového připojení


