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SuperCollaboration

Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe manieren 
van samenwerken. Ricoh’s SuperCollaboration-
platform stelt mensen in staat om ongeacht de 
afstand, technologieën of de complexiteit op een 
eenduidige manier samen te werken. 



Vanaf een laptop, tablet of mobiel. Via de cloud 
of via een lokale verbinding. U kunt alles met 
elkaar verbinden en meer gedaan krijgen met een 
SuperCollaboration-platform van Ricoh.

U kunt supersnel tussen een breed scala aan apparaten  
en technologieën schakelen. Uw nieuwe superkrachten  
zijn eenvoudig en veilig samengevoegd op één plek.

Met een SuperCollaboration-platform van Ricoh kunt 
u eenvoudig samenwerken met collega’s en partners, 
waar ze zich ook bevinden en met welk apparaat ze ook 
werken. Onze hybride aanpak zorgt ervoor dat u bestaande 
systemen kunt blijven gebruiken en opstartkosten en 
wijzigingen aan uw netwerk kunt vermijden. Betaal 
met ons ‘pay-as-you-grow’-model en werk in slechts 
enkele muisklikken samen met gastgebruikers in onze 
cloudoplossingen.

Verander de manier waarop u werkt. Combineer interactive 
whiteboards, beamers of videovergadersystemen, met een 
scala aan software en slimme tools. Doe het op uw manier. 
Koop, huur of lease, wat uw behoeften ook zijn. Gebruik 
de standaardoplossing of kies voor een oplossing op maat.

Een SuperCollaboration-platform 
van Ricoh combineert verschillende 
hardware, software en services, 
waardoor de manier waarop 
u samenwerkt met collega’s 
ingrijpend verandert, zowel  
op kantoor als daarbuiten.

Zonder grote investeringen vooraf en met 
kostenefficiënte en beheersbare vaste lasten kan 
Ricoh een samenwerkingsplatform ontwerpen, 
implementeren en beheren dat aan de specifieke 
behoeften van uw organisatie voldoet.  
Ons SuperCollaboration-platform combineert 
interactive whiteboards, videovergadersystemen  
en beamers in een open en beveiligde omgeving.  
We bieden eenvoudige en veilige toegang vanaf  
een grote hoeveelheid apparaten van derden via  
een dedicated cloud. Bovendien helpen we u in  
een handomdraai superwerk leveren.

Een SuperCollaboration-platform wordt door Ricoh 
aangeboden als beheerde service met een single-
source-ontwerp, installatie en onderhoud.  
Zo kunt u snel inspelen op veranderende behoeften 
door het platform uit te breiden of juist opties 
te verwijderen, zodat uw communicatie- en 
samenwerkingssystemen altijd zijn afgestemd  
op het leveren van meerwaarde. 

Lever superwerk

Wat is 
SuperCollaboration?

Werk superflexibel 
Schakel supersnel 
tussen verschillende 
technologieën en 
apparaten 
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Ervaar nu zelf hoe eenvoudig het is om, op 
afstand, samen te werken en te vergaderen. Een 
SuperCollaboration-platform van Ricoh maakt het 
mogelijk.

Geen onnodige reistijd en reiskosten meer. U kunt snel 
samenwerken met collega’s aan de andere kant van de 
wereld. In één muisklik. Zonder ook maar een stap buiten 
uw kantoor te zetten.

Met een SuperCollaboration-platform van Ricoh heeft  
u een nieuwe reeks superkrachten tot uw beschikking,  
zelfs als u met anderen samenwerkt in dezelfde ruimte.  
U kunt realtime notulen maken en sessies opnemen. 
Zo gaat er geen informatie verloren.

Werk duurzaam. Stel uw medewerkers in staat om effectiever 
te werken en verbeter de balans tussen werk en privé. 
Integreer uw activiteiten in internationale projecten en 
zorg zo voor een snellere, betere en gecoördineerde 
besluitvorming.

Een internationaal bedrijf leiden vraagt om 
superkrachten. Het optimaal coördineren van 
medewerkers, middelen en vastgoed is geen 
eenvoudige opgave. Een SuperCollaboration-platform 
van Ricoh helpt u deze taak behapbaar te maken.

Het organiseren van bijeenkomsten, het beheren van 
vergaderruimtes, het delen van documenten en het maken 
van notulen kan allemaal eenvoudig en gecoördineerd. 
Zo wordt er meer gedaan en zijn er minder knelpunten, 
waardoor iedereen probleemloos kan werken. Vanuit ons 
platform krijgt u realtime inzicht in hoe u gebruik 
maakt van werkplekken. Zo kunt u uw vastgoed 
efficiënt beheren, wat kan resulteren in een besparing 
tot wel 50%.

Geef uw medewerkers handvatten om supereffciënt te 
werken en neem administratieve taken voor vergaderingen 
uit handen, zodat ze zich kunnen richten op hun 
kerntaken. Maak dit allemaal mogelijk met minimale 
opstartkosten en lage vaste tarieven. Daarna kunt u opties 
toevoegen of juist verwijderen, wanneer uw behoeften of 
mogelijkheden zich ontwikkelen.

Werk superproductief 
Doe meer,  
reis minder,  
werk slimmer

Werk superefficiënt
Werk eenvoudig, 
doelgericht en 
internationaal 
samen



SuperCollaboration: 
een complete en 
gestroomlijnde aanpak
Ricoh biedt u een soepele en ongecompliceerde 
mogelijkheid om met uw organisatie mee te 
doen aan de samenwerkingsrevolutie. Onze 
ongekende hoeveelheid aan samenwerkings- en 
communicatieapparatuur, software en services worden 
wereldwijd geleverd. Een SuperCollaboration-platform 
van Ricoh is afgestemd op uw behoeften, doordat 
het alle mogelijke technologieën en apparatuur van 
derden ondersteunt. We bieden een totaalpakket dat 
kan worden geleverd en wordt ondersteund waar u 
maar wilt. 

Geniet van volledige ondersteuning bij de implementatie 
en services voor uw activiteiten, inclusief het beheer van 
de uitrol voor gebruikers en doorlopend onderhoud en 
beheer van de apparatuur en de services die u gebruikt. 
Een SuperCollaboration-platform van Ricoh is flexibel en 
klaar voor de toekomst, met ingebouwde ondersteuning 
voor opkomende Artificial Intelligence-tools en Cognitive 
Computing-oplossingen.

Door deze aanpak heeft u toegang tot de beste en 
meest toegankelijke samenwerkingsplatformen die 
eenvoudig wereldwijd kunnen worden geïmplementeerd 
en beheerd. Bovendien zorgen het feit dat u geen 
kapitaalinvesteringen hoeft te doen en de totale en 
snelle schalingsmogelijkheden voor een kostenefficiënt, 
beheersbaar platform waarmee u elk project aankunt.
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Ontdek hoe 
AkzoNobel  
duurzaam 
samenwerkt

Uitdagingen
• Flexibel samenwerken  

en vergaderen op afstand 
mogelijk maken

• Werkplekbeheer verbeteren

• Uitgaven, energiegebruik en 
CO2-uitstoot verminderen

• Medewerkerstevredenheid 
bevorderen

Oplossingen
• Oplossingen voor 

communicatie 
en vergaderingen

• Smartphone-applicaties voor 
het reserveren en beheren  
van vergaderruimtes

• Narrowcasting-schermen  
en audiovisuele applicaties

• Videowall, touchscreen 
en display-oplossingen,  
laser-/LED-beamers

• Projectmanagement

Resultaten
• 30% besparing op ruimte, 

uitgaven en energie 

• Efficiënt werken en 
vergaderen op afstand

• Compleet overzicht van 
het werkplekgebruik

• Verminderde reiskosten,  
reistijd en CO2-uitstoot

• Aanzienlijke bijdrage 
aan duurzaamheidsdoelen

• Hogere 
medewerkerstevredenheid

Intelligente werkplekservice

                                             
         

       
      

     
     

     
    

  

 

Advies
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tieBeheerde service en ondersteuning

   Eenheid van uw communicatie- en 
samenwerkingssystemen

    Transformatie van de digitale werkruimte

   Levering en onderhoud van AV-apparatuur

   Aangepast merkontwerp en -installatie

   Optimalisering van uw IT- infrastructuur
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