Sustainability
Optimisation
Programme
De drijvende kracht achter een duurzame toekomst

Duurzaamheid: Wereldwijde uitdagingen
hebben onze oplossingen nodig
Het hebben van een duurzaamheidsagenda is binnen moderne organisaties heel
normaal geworden. Maar het is lange tijd zo geweest dat men duurzaamheid
nastreefde met als enige doel het besparen van kosten door efficiënt om te
gaan met grondstoffen. Vandaag de dag leven we in een wereld waar steeds
meer verwacht wordt en ook gedaan moet worden. Zo zijn er wereldwijde
duurzaamheidsdoelen erkend en omschreven in het Verdrag van Parijs bij COP21
en in de VN Doelen voor Duurzame Ontwikkeling. Hiermee is er consensus over
de richting die we in de toekomst op moeten met betrekking tot het klimaat en
de concrete en meetbare doelen die gesteld dienen te worden.
Bij Ricoh weten wij dat het moeilijkste gedeelte hem zit in het duurzaam
maken van de acties die u zelf onderneemt. Daarom helpen we onze klanten
en partners duurzaamheid in te zetten als een bron van innovatie. Dit doen we
onder andere door het introduceren van nieuwe manieren van denken over het
beheren van uw printinfrastructuur, het opnieuw uitvinden van informatiestromen
die het levensbloed van uw bedrijf vormen, en door ervoor te zorgen dat de
producten en diensten die u aanbiedt zijn ontwikkeld om een betere toekomst
te beschermen en te bouwen. Duurzaamheid is niet langer slechts een manier
om kosten te besparen. Het heeft wel een doorlopend en aantoonbaar resultaat
op uw winst, maar het is uw manier om bij te dragen aan het oplossen van de
gedeelde, wereldwijde uitdagingen die voor ons liggen.

Waarom kiezen voor Ricoh?
Het bereiken van deze doelen kan niet in afzondering worden gedaan. Bedrijven
vinden vaak hun hele bevoorradingsketen opnieuw uit en hun leveranciers en
partners moeten noodzakelijkerwijs meewerken aan deze veranderingen. Ricoh is
een vroege pionier op het gebied van duurzaamheidsbeleid, en de veranderingen
die het met zich meebrengt, al sinds zij in 1936 van start ging. In de loop der
jaren is ons beleid gegroeid van het opzetten van een toegewijd kantoor voor
milieubescherming in de jaren zeventig tot het creëren van erkende theoretische
kaders voor bedrijfsvoering, zoals het Comet Circle Principe in 1994. Ricoh wordt
nog altijd geroemd om haar inspanningen en heeft vele internationale prijzen
gewonnen. Los van deze prijzen, stellen we ons ten doel om onze kennis en best
practices te delen om u te helpen uitdagingen te overkomen en een verschil te
maken.
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Duurzaam beheer van het milieu
Onze definitie van een duurzame maatschappij is gestoeld op drie elementen,
namelijk onze Planeet (milieu), zijn Bevolking (maatschappij) en Winst
(economische activiteiten). Binnen deze benadering richten we ons op vier
pilaren waar we een verschil kunnen maken, maar ons doel is tweeledig: Het
terugdringen van de impact op het milieu is niet genoeg. We moeten onze
activiteiten naar een niveau brengen waar het zelfherstellende vermogen van de
aarde ons aan kan.

Behoud van
grondstoffen
en recyclen

Energiebesparing en
het voorkomen van
klimaatopwarming

Voorkomen
van vervuiling

We richten ons hierop:

•

Behoud van
biodiversiteit

Het behouden van energie en het voorkomen van de opwarming van de
aarde

•

Het behouden en recyclen van grondstoffen

•

Het voorkomen van vervuiling

•

Het beschermen van biodiversiteit

We streven ernaar om de uitstoot van CO2 over onze totale levenscyclus tegen
2030 met 30% terug te dringen, en tegen 2050 met 100% (uitgaande van het
jaar 2000).
We vervangen niet alleen de materialen in onze producten die een groot risico
lopen om op te raken (bijv. ruwe olie, koper en chromium), maar we zijn ook op
weg om de nieuwe input van grondstoffen te verminderen, met 25% tegen 2030
en met 93% tegen 2050 (uitgaande van het jaar 2007).

Producten
bedrijfsactiviteiten

Basis voor duurzaam
milieumanagement

4 pilaren van het
milieubeleid van Ricoh

We pakken ook vervuiling aan door de risico's verbonden aan chemische stoffen
gedurende de hele levenscyclus van het product voor 2020 te minimaliseren (in
overeenstemming met SAICM)

Levenscyclus

Leveranciers

Analyse
(LCA)

Onbewerkte onderdelen
Grondstoffen

Ricoh

Afvoeren
Transport

In gebruik

Productie

Elektriciteit

6%
11%
5%
78%

Papier

Transparantie van de invloed op het milieu
We hebben onze doelen gesteld, maar duurzaamheid is allesomvattend. In
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, wordt schade aan het milieu niet alleen
toegebracht tijdens de productiefase.
Een analyse van de levenscyclus (Life Cycle Analysis, LCA) laat zien dat binnen
de levensspanne van een typisch product van Ricoh* de grootste impact (meer
dan 60%) op het milieu plaatsvindt tijdens de gebruiksfase, waarbij papier
verantwoordelijk is voor 78%. Van oorsprong wordt de gebruiksfase grotendeels
beheerd door klanten, maar het is te makkelijk om iedereen daarom aan zijn lot
over te laten.
Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid en vinden we het belangrijk om
onze klanten te helpen bij het optimaliseren van en het meeste rendement halen
uit hun infrastructuur en hun investeringen. Daarnaast helpen we onze klanten bij
het beheren van een duurzaam bedrijfsmodel dat innovatief is en bijdraagt aan
een duurzame maatschappij.

Analyse van de levenscyclus
van een typisch Ricoh-kernproduct
* Gebaseerd op een MP C4504SP apparaat.
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Maak Kennis met het Sustainability Optimisation Programme
Binnen ons duurzame portfolio van producten en diensten die zich richten op de
uitdaging van efficiënt energiebeleid, bieden we het Sustainability Optimisation
Programme. Dit programma is een dienst met een adviesgerichte insteek om u
te helpen een meetbare vermindering van uw CO2-uitstoot te realiseren door
uw documentproductie te optimaliseren en uw exploitatiekosten (Total Cost of
Ownership, TCO) binnen de gebruiksfase te verminderen.
Bij hetdemonstreren van de impact op het milieu die tijdens de gebruiksfase
plaatsvindt, biedt het Sustainability Optimisation Programme vanaf het
begin transparantie. Het geeft inzicht in de CO2-voetafdruk van uw Ricohkantoorapparatuur tijdens de stadia van het winnen van de ruwe materialen, het
produceren en assembleren en de distributie naar het punt van bestemming, de
pre-gebruiksfase1. genoemd.
1. De pre-gebruiksdata is gebaseerd op het EcoLeaf milieulabel dat wordt gebruikt
door de Japanse overheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de LCA methode om kwantitatief
milieu-informatie van producten gedurende alle fases van de levenscyclus te tonen, van het winnen van
grondstoffen tot productie/assemblage, distributie, gebruik en afvoeren/recyclen, in overeenstemming
met de ISO 14040 / 14044 standaarden http://www.jemai.or.jp/

Een erkende benadering
Onze benadering bestaat uit vijf stappen die u zullen helpen uw CO2-uitstoot met
gemiddeld 34% en uw exploitatiekosten met gemiddeld 29% te reduceren. Om
het pad naar een CO2-voetafdruk van nul te voltooien analyseren, ontwerpen,
implementeren, beheren en neutraliseren we.
Dit programma is gebaseerd op een enorme bron van ervaring met analyseren
en implementeren. We hebben meer dan 10.000 groene controles gedaan
sinds het programma van start ging, waarbij we zowel MKB’s als grote bedrijven
door hele Europa hebben gezien. Met deze inzichten hebben we ons nonstop vernieuwd en aan de behoeften van onze klanten aangepast door onze
duurzame productlijnen met hardware te verbeteren, op maat gemaakte software
te ontwikkelen om workflows te optimaliseren, afval en overproductie te
verminderen en door change management te bewerkstelligen door het faciliteren
van milieubewustzijn bij het gebruik van onze oplossingen.

Getest en bewezen
Daarnaast is het Sustainability Optimisation Programme door SGS geaccrediteerd
voor het volgen van ISO-standaarden en erkend als een effectieve manier om de
uitstoot van broeikasgassen bij het printen van documenten op een transparante
en reproduceerbare manier te verminderen.

Stap 1:
Analyseren

Stap 2:
Ontwerpen

Stap 3:
Implementeren

Stap 4:
Beheren

Stap 5:
Neutraliseren
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Stap 1: Analyseren
Consultancy vereist een grondige kennis. Het begin van het proces van
het Sustainability Optimisation Programme in een workflow gebaseerd op
documenten bestaat uit een grondige analyse van de huidige staat. Alle
relevante informatie over de documentoutputomgeving wordt verzameld en
gekwantificeerd door een controle en interviews met eindgebruikers.

Omvang op maat
Ricoh-adviseurs voeren op maat gemaakte controles uit door alle relevante
informatie over de huidige exploitatiekosten en koolstofuitstoot te verzamelen
en te kwantificeren. De data die wordt verzameld kan bestaan uit energie- en
papierrekeningen, de hoeveelheid, types en locaties van outputapparaten, etc. De
omvang van het project wordt ook bepaald door bestaand bedrijfsbeleid, doelen
en beperkingen, gecombineerd met uitgewerkte behoeften en zorgen.
Uit deze data leidt Ricoh een baseline af. Deze baseline geeft een belangrijk
inzicht in de huidige CO2-voetafdruk.

Energieconsumptie
De belangrijkste bijdrage aan CO2-uitstoot wordt geleverd door energieen papierverbruik. Het energieverbruik wordt onder andere zichtbaar
gemaakt middels een gedetailleerde beschrijving van de bestaande
documentoutputinfrastructuur en zijn impact op het milieu. De bestaande
hardware van elke OEM*, connectiviteitsproducten en de netwerkbenadering
worden allemaal meegenomen in de overwegingen.

Papierverbruik
Zijn alle documentworkflows optimaal gestoomlijnd? Het onderzoeken van
de documentomgeving en productieactiviteiten laat zien waar verbeteringen
mogelijk zijn. Papier-intensieve processen kunnen opnieuw ontworpen worden,
en de huidige gewoontes op het gebied van documentoutput kunnen worden
aangepast.
Alle activiteiten worden vergeleken met best practices, en dit kan in het uiterste
geval leiden tot het opnieuw ontwerpen van de volledige documentworkflow.
Het simpelweg niet eenzijdig uitprinten van ieder document kan al tot concrete
reducties in papierverbruik leiden.

Totale CO2-uitstoot
De resultaten van zowel energieconsumptie als papierverbruik worden ingevoerd
in Ricoh’s extern gevalideerde koolstofberekeningssysteem. Deze berekening
levert een kwantitatieve waarde op die de benchmark of baseline vormt voor
milieumetingen. Normaal gesproken wordt de berekening gemaakt op basis van
een vloot of locatie en meet deze de totale impact op het milieu van de huidige
vloot.
Grondige analyse van de huidige hardware en workflows maakt kostenstructuren
transparant en laat zien waar verbeteringen mogelijk zijn: visie door inzicht.

Plattegronden laten zien waar de apparaten momenteel staan en het gebruik van
elk apparaat wordt gekwantificeerd.
Er worden basisvragen gesteld: kan het bedrijf overstappen op duurzame energie?
Het antwoord op deze vragen kan in veel gevallen tot significante besparingen
leiden.
* Original Equipment Manufacturer
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Stap 2: Ontwerpen
De uitkomst van de evaluatie vormt de basis voor het optimalisatieontwerp, een
plan dat duidelijk definieert op welke gebieden er verbeteringen mogelijk zijn,
waaronder TCO- en CO2-reductiedoelen. Ricoh kan ook werken aan de hand van
verwachte standaarden die door specifieke industrieën en verticale markten zijn
opgesteld.

Blauwdruk
Het optimalisatieontwerp bevat milieuaanbevelingen die zijn gebaseerd op de best
practices uit de industrie en overeenkomen met uw milieubeleid en belangen.
Het ontwerp houdt ook rekening met uw eigen managementverplichtingen en
ambities met betrekking tot procesefficiëntie, kostenoptimalisatie en verbetering
van productiviteit.

Gekwantificeerde beloftes
Onze adviseurs stellen een rapport samen waarbij de resultaten van de analyse
als een baseline worden gebruikt. Om het rapport concreter te maken worden de
CO2-voetafdruk van de gebruiksfase en de pre-gebruiksfase, inclusief geraamde
besparingen op energie, papier en CO2, gevisualiseerd.

Geïntegreerde aanbevelingen

Het opnemen van de aanbevelingen in het optimalisatieontwerp zal onmiddellijk
invloed hebben op milieubehoud. De aanbevelingen zijn allen pragmatisch, en
er wordt per locatie een berekening gemaakt voor het plaatsen van de meest
milieuvriendelijke producten en gebruiksmethoden.

Om de overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen komen alle aanbevelingen
overeen met bestaande duurzaamheidsdoelen. We bieden zelfs de juiste
transactiedocumentatie voor het bestellen van de apparaten die in gebruik
worden genomen.
Onmiddellijke beloftes:

Het kantoor

•

Verbeterd inzicht in de huidige operationele procedures

Nieuwe, digitale plattegronden laten zien waar apparaten moeten worden
geconsolideerd, moeten worden vervangen of kunnen worden verwijderd. Maar
hardware alleen dekt de lading niet. Hoe deze hardware op een gemiddelde dag
wordt gebruikt is ook van essentieel belang.

•

Meer financiële controle als gevolg van kloppende data en gekwantificeerde
werkwijzen

•

Duidelijke blauwdruk voor een duurzame documentinfrastructuur

Ricoh kan daarom een op maat gemaakt trainingsprogramma opzetten om het
milieubewustzijn te vergroten. Een Change Management plan kan onderdeel
zijn van de inspanningen om een verandering in houding te realiseren. Daarbij
horen communicatie- en metingsprocedures om de organisatie te scholen en
aansprakelijk te houden. Het eindresultaat is dat u weet hoe u uw apparaten zo
duurzaam mogelijk inzet.
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Stap 3: Implementeren
De elementen die worden gedefinieerd in de analyse- en ontwerpfase worden
ingezet om een positieve impact op energie- en papierverbruik te realiseren zodat
de totale uitstoot van CO2 wordt gereduceerd. In de implementatiefase wordt
het plan toegepast: apparaten worden geïnstalleerd en ingesteld zodat ze naar
behoren werken, eindgebruikers worden getraind om hun milieubewustzijn te
vergroten en begrip te kweken voor de kosten en de impact op het milieu van het
printen van documenten.

•

Het elimineren van papierverspilling door middel van softwareoplossingen

Duurzaam gedrag

Kantoren worden omgevormd tot efficiënte werkplekken door middel van het
plaatsen van de meest milieuvriendelijke producten. Dit voeren we door tot op
gedetailleerd niveau, waar bijvoorbeeld tweezijdig printen invloed heeft op het
besparen van papier. Alle nieuw geplaatste apparaten maken gebruik van verdere
besparende mogelijkheden zoals stroommanagement, wat leidt tot besparingen
op de energierekening. Naast al deze directe resultaten worden alle apparaten en
verbruiksgoederen op de juiste wijze gerecycled of afgevoerd, wat wederom tot
een vermindering van de impact op het milieu leidt.

Het optimaliseren van het machinepark is niet genoeg. Gebruikers dienen te leren
hoe zij apparaten zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken en hoe zij zo duurzaam
mogelijk kunnen printen.

Duurzame apparatuur

Er is een mengeling van trainingsmethodes en technologieën beschikbaar
voor eindgebruikers en administrateurs op alle Ricoh-apparaten en Ricohsoftwareoplossingen. Trainingsvormen en schema's worden uiteraard aangepast
aan de hand van specifieke behoeften.

Met name Ricoh-apparatuur en -software is van zichzelf uitgerust met
milieuvriendelijke features, mits ze op de juiste wijze zijn geïnstalleerd. Reducties
worden gerealiseerd door middel van:

•

Consolideren van meerdere apparaten (kopieerapparaat, printer, fax en
scanner) tot een multifunctionele printer (MFP)

•

Vermindering van de output van papier door middel van duplex afdrukken
en de N-up functie

•

Het reduceren van foutieve prints door het gebruik van de on-demand
printfunctie

•

Het reduceren van het totale electriciteitsverbruik

•

Het recyclen, afvoeren en opnieuw fabriceren van apparaten

•

Het recyclen van toner en verbruiksgoederen

Ricoh heeft een enorme bundel ervaring opgebouwd. Tientallen jaren aan
ervaring met duurzame projecten hebben geleid tot waardevolle kennis over het
creëren van bewustzijn met betrekking tot duurzame printoperaties.

Duurzaamheidstraining

Daardoor haalt u maximaal voordeel uit alle producten en/of oplossingen, zowel
qua kosten als qua milieubelasting.
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Stap 4: Beheren
Het is mogelijk om alle diagnostiek- en monitoringsoftware van afstand te
integreren in de nieuwe documentinfrastructuur, waardoor het eenvoudig is
om data te volgen. Door de daadwerkelijke CO2-uitstoot continue te vergelijken
met de gestelde doelen kan worden ingegrepen waar dat nodig is. Zo blijven
de prestaties up-to-date, en zijn CFO’s blij dat zij duurzaamheid volledig onder
controle hebben.

Continue volgen
Het doel is om duurzaamheid op de lange termijn continu te blijven verbeteren.
Ricoh’s pragmatische perspectief is dat er maar een manier is om dat doel
te bereiken, en dat is door de resultaten te blijven meten. De daadwerkelijke
duurzaamheidsprestaties van de geoptimaliseerde vloot wordt daarom continu in
de gaten gehouden en vergeleken met de baseline en het doel. Op gezette tijden
wordt er een rapport opgesteld dat volledige transparantie biedt met betrekking
tot de duurzaamheidsprestaties van de volledige vloot en het gedrag van de
gebruikers. Het resultaat is dat alle mogelijke kansen om te optimaliseren worden
herkend en in actie worden omgezet, wat leidt tot kostenbesparingen en een
positieve invloed op het reduceren van CO2-uitstoot.

In die gevallen analyseert Ricoh de date om de oorzaak te achterhalen en te kijken
of er mogelijkheden zijn om het effect te repliceren. Iedere prestatie die beter
is dan verwacht wordt op die manier behouden en, waar van toepassing, zelfs
uitgebreid.

IJking
Bij het evalueren van de resultaten evalueren we ook de doelen. De
daadwerkelijke prestaties kunnen beter zijn dan verwacht, of veranderde
omstandigheden kunnen de prestaties op verschillende manieren beïnvloeden.
In beide gevallen worden de doelen opnieuw vastgesteld. Dit doorlopende proces
resulteert in een voortdurende verbetering waar anderen genoegen zouden
nemen met een vlakke lijn.

Benchmarking, corrigeren en repliceren
De gemeten CO2-uitstoot die is berekend voor het energie- en papierverbruik
wordt vergeleken met de duurzaamheidsdoelen die tijdens de ontwerpfase van
het Sustainability Optimisation Programme zijn opgesteld. Als er afwijkingen
worden gevonden dan wordt gepast actie ondernomen - zoals training van
gebruikers of het juist instellen of vervangen van apparaten - om deze afwijkingen
te corrigeren. Ricoh analyseert de data om de oorzaak te achterhalen en doet,
waar van toepassing, aanbevelingen voor het verbeteren van gevallen waarin de
data een negatieve afwijking ten opzichte van de gestelde doelen laat zien.
Het kan ook voorkomen dat de nieuwe CO2-prestaties van afdelingen of
werkgroepen de gestelde doelen voorbij schieten.
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Stap 5: Neutraliseren
U kunt erop vertrouwen dat uw documentworkflow de kleinst mogelijke
CO2-voetafdruk heeft als gevolg van de optimalisatie van vloot en processen,
de plaatsing van energiebesparende apparaten en verbeterd gedrag van de
gebruikers. Het doel is om helemaal geen CO2-voetafdruk te hebben. Deze 'zero
footprint’ kan met Ricoh’s Sustainability Optimisation Programme worden bereikt
door middel van een klimaatcompensatieschema.

Duurzaam vanaf het begin

documentmanagement dekt de processen tijdens de pre-gebruiksfase, het papier
en stroomverbruik van elk apparaat en het onderhoud, inclusief onderdelen,
verbruiksgoederen en het transport van de onderhoudsmonteur in de
gebruiksfase.

Ricoh neemt alle mogelijke stappen om ervoor te zorgen dat ze de controle
houdt over invloed die haar activiteiten op het milieu hebben. Vanaf het begin
van de conceptfase handelen we vanuit eco-geoptimaliseerde principes voor
productontwerpen, de inkoop van onderdelen, productie tot en met logistiek,
verkoop, dienstverlening, recyclen en afvalmanagement.

Deze overgebleven impact vertaalt zich in harde cijfers, en de precisie van de
rekenmethodes wordt daarom nog belangrijker. De rekenmethode is daarom
geëvalueerd en geaccrediteerd door SGS. De Koolstofcredits die worden gebruikt
om te compenseren worden uitgegeven door bij UNFCCC geregistreerde
projecten.

Daarnaast ontwerpt Ricoh duurzame workflows om er zeker van de zijn dat de
milieuvriendelijke producten het gewenste effect hebben, waardoor de CO2voetafdruk en de kosten samen worden gereduceerd. Maar uitstoot kan nooit
helemaal worden uitgebannen binnen een kantoor. Er is altijd impact op het
milieu waar een andere oplossing voor moet worden gezocht.

Ricoh biedt de keuze uit Gold Standard koolstofcredits van de volgende projecten:

Het compenseren van resterende impact op het milieu
Koolstofuitstoot is onvermijdelijk, zelfs met de schoonste processen. Het is juist
de taak van het Sustainability Optimisation Programme om klanten in eerste
instantie te helpen bij het optimaliseren van hun documentinfrastructuur en zo de
impact op het milieu te reduceren, om daarna pas de resterende CO2-voetafdruk
te compenseren. Maar de impact op het milieu gaat verder dan de gebruiksfase.
Ricoh biedt de dienst CO2 in Balans aan, waarmee uitstoot tijdens de pregebruikfase en gebruiksfase wordt gecompenseerd, zodat het eindresultaat
een volledig CO2-neutraal product met aanverwante documentprocessen is. De
processen in de pre-gebruiksfase, zoals het winnen van grondstoffen, productie
en logistiek, genereren de zogenaamde Scope 3 uitstoot en de omvang van deze
uitstoot is qua impact op het milieu vergelijkbaar met de gebruiksfase.
Er zijn meerdere manieren om de overgebleven - sterk gereduceerde - impact op het
milieu te compenseren. Een veelgebruikte methode voor klimaatcompensatie is het
compenseren van de koolstofuitstoot met koolstofcredits.
De omvang van de overgebleven, onvermijdelijke CO2-voetafdruk van

Kookplaten op zonne-energie in China: Het gebruik van efficiënte kookplaten
heeft als doel het reduceren van koolstofuitstoot door families in staat te stellen
hetzelfde eten te koken, maar dan met duurzame energie. Dit project bestrijdt
klimaatverandering en helpt de levens van de lokale bevolking te verbeteren.
Project voor schone energie in Thailand: bij dit project worden koolstofcredits
gegenereerd door methaan op te vangen uit afvalwater. Hiermee wordt
elektriciteit opgewekt, wat plaatselijke luchtvervuiling voorkomt en tot een
duurzame economische en ecologische ontwikkeling leidt.

Certificaat CO2 in Balans
Klanten ontvangen een certificaat van Ricoh waarop staat dat de resterende
impact op het milieu van hun kantoorapparatuur wordt gecompenseerd. Dit kan
gelden voor de totale duur van het contract, of kan jaarlijks vernieuwd worden.
U kunt het Certificaat CO2 in Balans tonen als bewijs van uw verantwoordelijke
omgang met duurzaamheidskwesties, of u kunt het gebruiken als bewijs tijdens
officiële controles.
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Ontdek ons portfolio
Ricoh Sustainability Management Services heeft een portfolio dat draait om
diensten, producten en productfeatures op het gebied van duurzaamheid,
waarmee efficiënt energieverbruik, behoud van grondstoffen en behoud van
menselijk welzijn mogelijk worden gemaakt.

Behoud van grondstoffen
Ricoh’s aanbod op het gebied van duurzaamheid bevat onder andere een breed
portfolio met Reduceer,
Gebruik Opnieuw, Recycle producten:

•

Tweedehands apparaten en onderdelen & benodigdheden die zijn hersteld
voor een tweede leven post-consument

Dit kan uiteenlopen van het optimaliseren van uw huidige infrastructuur voor
efficiënt gebruik van energie en grondstoffen tot het opzetten van CO2gebalanceerde printdiensten; diagnostiek en monitoring op afstand, waaronder
producttimers; garanderen van gebruiksveiligheid of een recycleprogramma voor
apparaten die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen - en nog veel meer.

•

Beheer van apparaten die aan het einde van hun levensduur zijn gekomen:
gemakkelijk retourneren van afgedankte producten en gebruikte
verbruiksgoederen

•

Kleinere, lichtere onderdelen: gebruik minder grondstoffen om robuuste
apparaten te ontwikkelen

Efficiënt energiegebruik

•

De volgende producten en diensten zijn ontworpen om bedrijven te helpen
energieverbruik en bedrijfskosten te optimaliseren:

Alternatieve materialen (b.v. afval van de consument, biomassa, etc. voor
apparaatcomponenten en verbruiksgoederen)

•

Onze producten gaan efficiënt om met grondstoffen (duplexprinten met
hoge snelheid/nietloze nietmachine)

•

•

Print & Share Eco print driver: verminder papierverbruik en vermijd afval

•

•

•

Sustainability Optimisation Programme: een adviesproces van vijf stappen
waarmee een onmiddellijke, meetbare reductie in de CO2-uitstoot van een
documentworkflow kan worden gerealiseerd
Carbon Balanced Production Printing: een adviesproces van drie stappen
waarmee aanbieders van productieprintdiensten hun koolstofuitstoot
kunnen analyseren, optimaliseren en neutraliseren
Energiebesparende producten: dankzij innovaties zoals Quick Start-Up
technologie, een energiebesparende slaapstand, een korte hersteltijd
van slaapstand naar werkmodus en een gereduceerde fusietemperatuur
van toners zijn veel van onze producten marktleiders op het gebied van
energiebesparing
Energiebeheertools- en software: veel van onze producten worden
geleverd met ingebouwde en uitbreidbare features om energiebesparing te
verbeteren

•

Gerecycled papier met en duurzame oorsprong

Menselijk welzijn
Ricoh’s aanbod op het gebied van menselijk welzijn bevat onder andere
producten en diensten gericht op inclusiviteit, het welzijn van de eindgebruiker,
comfort en beveiliging:

•

Dankzij een combinatie van Ricoh’s beveiligde hardware, software en
technische expertise kunnen we onze klanten helpen bij het verbeteren van
printbeveiliging en vertrouwelijkheid

•

Tweedehands producten voor ontwikkelingslanden

•

Brede ontwerp- en toegankelijkheidsoplossingen die aan de eisen van elke
eindgebruiker voldoen

•

Welzijn van gebruiker/operator - producten en diensten die gericht zijn op
de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de gebruiker
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Sustainability Optimisation Programme in de Praktijk
Het groene ICT-printinitiatief van Vodafone Mobile
De uitdaging
Om de impact die de printomgeving op zijn kantoor op het milieu heeft te
verminderen is Vodafone begonnen met het Groene ICT- initiatief ' Less Paper
Office’, dat het volgende wil bereiken:

•
•
•
•
•

Kleinere CO2-voetafdruk
Lagere exploitatiekosten
Verbeterde dienstverlening
Verhoogde beveiliging
Beheer van een wereldwijde printdienst

De Ricoh-oplossing
Ricoh heef een milieuvriendelijke printinfrastructuur ontwikkeld voor de groep die
de flexibele werk- en mobiliteitsstrategie van Vodafone ondersteunt, waaronder:

•
•
•
•
•

Een milieuenquête voor groene kantoren
Wereldwijd/lokaal projectmanagement
Gestandaardiseerde best-fit technologie
Toegewijde ondersteuning ter plaatse
Gedetailleerde wereldwijde/lokale rapporten

De resultaten
Wereldwijde rationalisering en standaardisering heeft ervoor gezorgd dat de
werknemer tot apparaat ratio met 300% is gestegen (van een gemiddelde
20:1 naar 60:1), papierverbruik in sommige regio's tot wel 75% is verminderd
en dat de jaarlijkse printkosten per gebruiker met 50% zijn gedaald. Daarnaast
heeft het het bedrijf geholpen bij het realiseren van significante en duurzame
verminderingen in de CO2-voetafdruk van bijna 3 miljoen kilogram per jaar.

De groene kantooroplossing van Ricoh helpt
wereldspeler en industrieel bedrijf AkzoNobel bij het
verminderen van haar koolstofuitstoot
De uitdaging
AkzoNobels print- en reprografie-infrastructuur is organisch gegroeid. Een vloot
van op zichzelf staande printers bleek steeds duurder om te beheren en bood
weinig controle over het gebruik. Het printvolume groeide en omdat het bedrijf
inefficiënte apparatuur gebruikte was de koolstofuitstoot hoger dan noodzakelijk.

De Ricoh-oplossing
Ricoh analyseerde de bestaande infrastructuur, controleerde de printvolumes en
legde groene meetpunten, zoals energieconsumptie, vast, zodat we het volgende
konden bieden:

•
•
•
•

De groene kantooroplossing van Ricoh
Controle van de printomgeving
Energiebesparende MFP’s
Goed beheerde printomgeving

De resultaten
Door het verwijderen van inefficiënte printers en het doorsturen van prints naar
meer energiebesparende, multifunctionele producten, helpt de oplossing het
bedrijf bij het reduceren van haar wereldwijde koolstofuitstoot en bespaart
AkzoNobel geld. Het is zelfs zo dat de kosten voor printen en reprografie met
18% zijn verminderd, papierverbruik met 15% is verminderd, en het bedrijf meldt
een significante en duurzame vermindering in hun CO2-voetafdruk.
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