
Uw werk eenvoudiger en digitaal gemaakt

Het papierloze kantoor. We praten er al over sinds het begin van de jaren '90, maar om het ook werkelijkheid 
te maken hebben we nog wat extra hulp nodig. De Ricoh Smart Integration-apps voor uw MFP blinken juist op 
dat terrein uit. Als u zich aanmeldt, kunt u papieren kopieën van al uw documenten scannen en in een digitale 
indeling omzetten. Verstuur ze rechtstreeks naar uw account voor opslag in de cloud.

Door het papier de deur uit te doen, helpt u niet alleen het milieu te beschermen maar werkt u ook efficiënter. 
Door stapels papieren bladeren om ze te kopiëren of scannen, belangrijke documenten of – erger nog – een 
essentiële pagina kwijtraken, het kost u allemaal tijd. Digitale documenten kunnen online worden opgeslagen, 
geïndexeerd en in een handomdraai worden gedeeld. En het mooiste is dat u al uw favoriete apps kunt 
gebruiken om dit te doen.

• Profiteer van een MFP die werkt als elk ander smart-apparaat om uw dagelijkse taken te vereenvoudigen
• Gebruik minder papier om het milieu te ontzien, maar ook om kosten te besparen op afdrukken en kopiëren
• Automatiseer uw archief om meer tijd over te houden voor taken die uw bedrijf laten groeien
• Maak verbinding met cloudservices om al uw documenten op één goed toegankelijke plek te bewaren
• Probeer elk pakket dat we bieden gratis uit om er zeker van te zijn dat het bij u past

Ricoh Smart 
Integration 



Apps voor slimmer werken

Documentverwerking via apps is eenvoudiger, 
voordeliger en vraagt minder onderhoud

Ricoh’s Smart Integration-pakket voor uw MFP geeft u de 
vrijheid. U zit niet vast aan één apparaat of netwerk om bij 
de documenten te kunnen komen die u nodig hebt. Teams 
kunnen op elke plek werken en verbonden blijven, en daarbij 
bestanden op hun eigen smartphone of tablet bekijken en delen.

Er is geen sprake van installatie op locatie of van een duur 
onderhoudsprogramma. Net als bij elk ander systeem 
op basis van apps, is het een kwestie van de toepassing 
downloaden en aan de slag gaan. Zet één papieren bestand 
om in meerdere kopieën van een deelbaar, bewerkbaar, 
digitaal document.

U bespaart geld door documenten te scannen, 
kopiëren en delen in de cloud.

De MFP's van Ricoh zijn compact, niet onhandig groot. Ze 
zijn intelligent, niet functieloos. En in plaats van u frustraties 
te bezorgen, zijn ze  intuïtief te gebruiken. En met Smart 
Integration hebt u de vrijheid om op afstand te werken en 
toch samen te werken zonder beperkingen. 

Print documenten rechtstreeks vanuit de cloud zonder dat 
er een IT-server aan te pas hoeft te komen. Dat betekent 
minder handmatig werk om een IT-infrastructuur te 
onderhouden. Minder personeel om uw netwerk voor 
documentverwerking draaiende te houden. En geen dure 
bezoekjes van externe IT-specialisten.

Smart Integration instellen, is niet meer dan een 
simpele klik op een link

Veranderen is lastig. U weet dat er op kantoor te veel papier 
wordt gebruikt en dat het archief een rommeltje is, maar 
overstappen op een ander proces kan een enorm karwei 
lijken. Gelukkig zijn onze pakketten voor cloud-integratie zo 
opgezet dat u helemaal niet hoeft te veranderen.  

Welke populaire cloudservice u ook kiest, een van onze 
pakketten zal uw MFP er direct mee verbinden. Wellicht 
verwerkt u facturen, kosten, of werkt u aan documenten als 
een team. Met Ricoh kunt u nu meteen beginnen om die 
documenten virtueel te verwerken.

Kies een pakket dat past bij uw werkwijzen en 
probeert het eerst uit

Verbinding met de cloud geeft u flexibiliteit. Scan 
documenten rechtstreeks naar e-mail. Druk af vanuit Google 
Drive. Zet documenten om naar een indeling die aansluit op 
de interne systemen van uw bedrijf. 

Er is integratie mogelijk met Office 365, G Suite, DocuWare 
en andere documentverwerkingssoftware.

Bekijk de verschillende opties die we bieden.  
U kunt al onze pakketten de eerste 60 dagen 
GRATIS gebruiken om te zien of u er tevreden mee 
bent. U hoeft geen installatiekosten te betalen of 
afspraak te maken. De rest is eenvoudig.
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Starterspakket (gratis)
Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten. 
Scannen naar opslagplekken in de cloud.

Inbegrepen toepassingen:

• Scannen naar e-mail
• Scannen naar Box
• Scannen naar Google Drive
• Scannen naar Dropbox

• Scannen naar OneDrive
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Standaardpakket (betaald)
Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten. Direct scannen 
naar en afdrukken vanuit opslagplekken in de cloud met behulp van 
uw multifunctionele printer.

Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in  
19 Europese talen om PDF-documenten doorzoekbaar te maken.

Uw papieren exemplaren omzetten in documenten die in Microsoft 
Office kunnen worden bewerkt.

Inbegrepen toepassingen:

• Scannen naar e-mail
• Scannen naar Box / My Box
• Afdrukken vanuit Box / My Box
• Scannen naar Google Drive / My Google Drive
• Afdrukken vanuit Google Drive / My Google Drive
• Scannen naar Dropbox / My Dropbox
• Afdrukken vanuit Dropbox / My Dropbox
• Scannen naar OneDrive / My OneDrive

• Afdrukken vanuit OneDrive / My OneDrive
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Microsoft 365 Pakket Lite (betaald)
Zet papieren kopieën om in digitale documenten. Rechtstreeks 
scannen naar cloud-opslagplaatsen met uw multifunctionele printer. 
Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 
Europese talen om doorzoekbare PDF’s te maken.

Inbegrepen toepassingen:

• Scannen naar Sharepoint Online / My Sharepoint Online
• Scannen naar Onedrive for Business / My OneDrive for Business
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Office 365-pakket (betaald)
Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten. Direct scannen 
naar en afdrukken vanuit opslagplekken in de cloud met behulp van 
uw multifunctionele printer.

Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR)  in  
19 Europese talen om doorzoekbare PDF-documenten te maken.

Uw papieren exemplaren omzetten in documenten die in Microsoft 
Office kunnen worden bewerkt.

Inbegrepen toepassingen:

• Scannen naar Outlook Online / My Outlook Online
• Afdrukken vanuit Outlook Online / My Outlook Online
• Scannen naar Sharepoint Online / My Sharepoint Online
• Afdrukken vanuit Sharepoint Online / My Sharepoint Online
• Scannen naar OneDrive for Business / My OneDrive for Business
• Afdrukken vanuit OneDrive for Business / My OneDrive for Business
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DocuWare-pakket (betaald)
Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten.

Direct naar DocuWare Cloud scannen vanuit de 
multifunctionele printer.

Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR)  in  
19 Europese talen om doorzoekbare PDF-documenten te maken.

Inbegrepen toepassingen:

• Scannen naar Docuware Cloud
• Scannen naar Docuware Tray
• Scannen naar Docuware Cabinet
• Printen vanaf Docuware Tray

• Printen vanaf Docuware Cabinet
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Control+-pakket (betaald)
Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten. Afdruktaken 
van uw mobiele apparaat naar de cloud versturen vanaf iedere locatie 
en dan vrijgeven uit uw multifunctionele printer.

Control+ biedt handige functionaliteit om tegemoet te komen aan 
uw kantoorbehoeften, waaronder  verificatie/afdrukken/scannen/
rapportage/apparaatbeheer.

Cloudgebaseerde eenvoudige installatie en eenvoudig onderhoud 
helpen bij een efficiënt beheer van klanten en interne gebruikers.

Inbegrepen toepassingen:

• Eenvoudige instelling
• Scannen naar e-mail
• Pull Print
• Verificatie
• Takenlogboekrapportage

Apps en pakketten voor cloudverbinding



Aanvullende functies / Pakketten voor cloudverbinding

Cloud-apps Starters- 
pakket

Standaard- 
pakket 

Office 
365-pakket

DocuWare-
pakket

Control+-
pakket

Gratis uitproberen

Scannen naar e-mail

Scannen naar persoonlijke cloudaccount  
vanaf de multifunctionele printer

Scannen naar OCR in 19  
Europese talen

Scannen naar doorzoekbare PDF-, MS Word-, 
PowerPoint- en Excel-bestandsindelingen

Afdrukken zonder server

Mobiel pull-printen

GEBRUIKERSBEHEER

Beveiligde HTTPS-beheersite  
voor klanten

Nieuwe gebruikers toevoegen en  
app-instellingen beheren

Onbeperkt aantal gebruikers

Wachtwoordcontrole

Grafisch uiterlijk en logo van beheersite 
aanpasbaar

BEVEILIGING EN TOEGANG

Eenmalig inloggen (SSO) bij apps

Veilige 256-bits gegevenscodering

Scan-/printverificatie via CAP of PIN-code

Tier 3-datacenter in EU

Takenlogboekrapportage, waaronder 
per apparaat, afdeling, gebruiker

Apparatuurinformatie en apparaatstatus 
beheren

Eenvoudige app-instelling

99,9% uptime dag en nacht, 365 dagen 
per jaar

Realtime updates

Geen installatie op locatie nodig


