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Onze interactive whiteboards

Introductie
Met de interactive whiteboards (IWB's) van  
Ricoh gaan teams op een heel andere manier  
met elkaar samenwerken. Of u nu op  
kantoor, thuis of onderweg bent: dankzij  
de interactive whiteboards kunt u overal  
deelnemen en bijdragen aan vergaderingen  
en brainstormsessies.

Er is een interactive whiteboard van Ricoh voor elke vergaderruimte.  

U kunt kiezen uit verschillende formaten, voor kleine, middelgrote en 

grote vergaderruimten. Voor kleine ruimten hebben we bijvoorbeeld 

een draagbaar model van 32 inch, ook geschikt als interactief tafelblad 

of als mobiel canvas, en voor vergaderzalen een extra groot model 

van 86 inch. Wij hebben dus een oplossing voor elke ruimte.
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Portfolio-overzicht

Product-
Belangrijkste  
kenmerken

Ricoh D3210 Ricoh D5520 Ricoh D6510 Ricoh D7500 Ricoh D8600

Scherm 31.5-inch full HD 55-inch full HD 65-inch full HD 75-inch 4K Ultra HD 85,6-inch 4K Ultra HD

Controller Optioneel: Standaard/smart Optioneel: Standaard/smart Optioneel: Standaard/smart Optioneel: Standaard/smart Optioneel: Standaard/smart

Multitouchpunten
Mogelijk op paneel: 10
In IWB-toepassing: 4

Mogelijk op paneel: 10
In IWB-toepassing: 4

Mogelijk op paneel: 10
In IWB-toepassing: 4

Mogelijk op paneel: 10
In IWB-toepassing: 4

Mogelijk op paneel: 10
In IWB-toepassing: 4

Microfoon / Luidsprekers Ingebouwd - alleen luidsprekers Ingebouwd Ingebouwd Ingebouwd Ingebouwd - alleen luidsprekers

Bluetooth-audio Ja (in de controller) Ja (in de controller) Ja (in de controller) Ja (in de controller) Ja (in de controller)

Netwerk GigE en Wi-Fi GigE en Wi-Fi GigE en Wi-Fi GigE en Wi-Fi GigE en Wi-Fi

Display met  
antischittering

Ja Ja Ja Ja Ja

Touchtechnologie Capacitief (PCAP) ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ ShadowSense™ (2e generatie)

Bewerkingen
Tekenen met vinger of  

touchpen (meegeleverd).
Wissen met handpalm.

Tekenen met vinger of  
touchpen. Wissen met  
wisser of handpalm.

Tekenen met vinger of  
touchpen. Wissen met  
wisser of handpalm.

Tekenen met vinger of  
touchpen. Wissen met  
wisser of handpalm.

Tekenen met vinger of touchpen 
(meegeleverd). Wissen met  

wisser of handpalm.

Videovergaderen

Beschikbaar (optionele camera 
vereist). Er kan een aanvullende 
software-installatie en -licentie 

vereist zijn.

Beschikbaar (optionele camera).  
Er kan een aanvullende  

software-installatie  
en -licentie vereist zijn.

Beschikbaar (optionele camera).  
Er kan een aanvullende  

software-installatie  
en -licentie vereist zijn.

Beschikbaar (optionele camera).  
Er kan een aanvullende  

software-installatie  
en -licentie vereist zijn.

Beschikbaar (optionele camera 
vereist). Er kan een aanvullende 
software-installatie en -licentie 

vereist zijn.

Omgeving Draagbaar/kleine ruimten
Kleine vergaderruimten/ 

open ruimten
Middelgrote en  

grote vergaderruimten
Grote vergaderruimten/ 

directiekamers
Directiekamers/ 

auditoria
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Ricoh interactive 
whiteboards: een nieuwe 
manier van werken
Doeltreffend werken. Productievere vergaderingen. 
Boeiende presentaties. Dit alles is mogelijk met 
de interactive whiteboards van Ricoh. 

De ultieme samenwerkingsoplossing

Alles klaarzetten voor een meeting of presentatie kan 

een hoop werk zijn. De alles-in-éénoplossing van Ricoh 

bevat echter alles wat u nodig heeft: een scherm met 

hoge resolutie, een camera, ingebouwde luidsprekers 

en een microfoon. U kunt dus stukken sneller van start 

dan met een systeem dat uit losse onderdelen bestaat.

• Oplossingen voor kleine, middelgrote en grote vergaderruimten

• High-definition displays verkrijgbaar in verschillende formaten

• Optionele camera en ingebouwde luidsprekers en microfoon voor virtuele vergaderingen

• Eenvoudige bediening en uniforme interface, gebruiksvriendelijk voor medewerkers

• Ondersteuning voor UCS, UCS Advanced, Crestron en Skype for Business

Eenvoudig contact met externe  

locaties

Met de IWB's van Ricoh kunnen mensen op  

verschillende locaties communiceren en samenwerken  

alsof ze in dezelfde vergaderruimte zitten.

• Versnel besluitvormingsprocedures en verbeter  

de agility van uw bedrijf

• Werk samen met collega's, partners en klanten op verschillende locaties en in andere 

landen

• Deel content en maak aantekeningen op meerdere schermen tegelijkertijd

• Verbind tot wel 20 Ricoh Interactive Whiteboards via het intranet

• Minder reiskosten, productievere medewerkers en minder CO²-uitstoot
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Beveilig uw gegevens

Uw bedrijfsgegevens zijn vertrouwelijk, en dat wilt  

u graag zo houden. Daarom ondersteunen de Ricoh  

IWB's Streamline NX®. Hiermee kunnen documenten  

veilig worden afgedrukt of per e-mail worden  

verzonden.

• Bescherm vertrouwelijke bedrijfsgegevens 

• Voorzien van hetzelfde verificatiesysteem met paslezer als Ricoh-printers

• Documenten kunnen uitsluitend door de opdrachtgever worden afgedrukt of per 

e-mail worden verzonden

• De content op het scherm wordt bij het afsluiten automatisch gewist

Meteen aan de slag

Uw medewerkers hebben onze technologie zó onder de knie. De interactive whiteboards 

van Ricoh zijn eenvoudig in te stellen en te gebruiken. U hoeft alleen maar verbinding 

te maken met een computer, tablet of smartphone en u kunt aan de slag.

• U hoeft geen software te installeren en het scherm niet te kalibreren

• High-definition display voor levendige beelden

• U hoeft alleen maar verbinding te maken met een computer, tablet of  

smartphone en u kunt aan de slag

• De IWB's van Ricoh zijn met een draadloos netwerk te verbinden en kunnen  

dus eenvoudig worden verplaatst binnen het gebouw

• Dankzij de USB- en video-ingangen wordt het eenvoudiger om externe inhoud te delen

• Deel documenten, presenteer dia's en bezoek websites

Uiterst precieze touchbediening

Met het Ricoh-multitouchdisplay met tien touchpunten  

kunt u plannen, tekeningen, sitemaps en andere  

documenten eenvoudig van aantekeningen voorzien en  

deze delen in de vorm van doorzoekbare documenten.

• Meerdere touchpunten voor bediening met vingers en touchpennen

• Maak tekeningen en aantekeningen in 20 kleuren en 4 lijndiktes

• Dankzij het touchscreen kan de spreker zich richten op de inhoud in plaats van de 

bediening

• Handgeschreven notities kunnen worden opgeslagen als doorzoekbare OCR-content

• Documenten kunnen rechtstreeks vanaf het IWB worden opgeslagen, afgedrukt en 

per e-mail worden verzonden
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Ricoh IWB D3210
Maximaliseer de mogelijkheden in kleine ruimtes met innovatieve 
technologie.

Het interactive whiteboard D3210 van Ricoh is ideaal voor de kleinere ruimtes of onderweg. De D3210 is 

ontworpen om de communicatie te vereenvoudigen, het denken te stimuleren en de productiviteit te verhogen. 

Hij is uiterst veelzijdig en kan dynamisch worden georiënteerd, waardoor het de ideale oplossing is voor de 

markt voor kleine ruimtes, makelaars, autodealers, architecten en ontwerpers - om maar een paar voorbeelden 

te geven.

• Perfect voor divers gebruik in kleine ruimtes

• Eenvoudig te gebruiken met een intuïtieve gebruikersinterface – 

simpelweg aansluiten, inschakelen en verbinding maken

• Unieke omdraaifunctie voor tafelbladinteractie (alleen voor  

Ricoh standaardcontroller) 

• Compatibel met standaard- en smart controllers van Ricoh  

om de functionaliteit aan te passen

• Unieke veelzijdige bevestigingsopties – horizontaal, verticaal of 

vlak, plus 180° schermrotatie

• Stijlvol ontwerp in wit en zwart (2 kleuren verkrijgbaar)

VEELZIJDIGE 
BEVESTIGINGS-

OPTIES

ONDERSTEU-
NEN RICOH 

STANDAARD-
CONTROLLERS /  

SMART  
CONTROLLERS

REALTIME
DELEN

OP AFSTAND

HANDSCHRIFT-
HERKENNING 

(OCR)

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN
TE VERBINDEN
MET SMARTP-

HONES
EN TABLETS

INTERACTIEVE
SOFTWARE EN
TOEPASSINGEN

Sommige functies worden alleen ondersteund door Ricoh standaardcontrollers
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Ricoh IWB D5520
Altijd en overal uw ideeën delen en uw samenwerkingen verbeteren

Bevorder een productieve samenwerking tussen de leden van uw team tijdens vergaderingen en 

brainstormsessies. Het Ricoh IWB D5520 heeft een uitzonderlijk helder full-HD touchscreen. Het is 

voorzien van diverse verbindingsmogelijkheden, zodat u verbinding kunt maken met een breed scala 

aan apparaten. Het apparaat wordt geleverd met Bluetooth voor audio en meerdere USB-poorten voor 

toetsenborden en andere hardware. Ook kunt u direct op het scherm websites bezoeken. 

• De ultieme samenwerkingsoplossing met mogelijkheden voor 

documentaantekeningen en toegang tot internet

• Dankzij ingebouwde luidsprekers/microfoon en Ricoh-camera 

(optioneel) kunt u eenvoudig virtuele vergaderingen houden

• Te integreren in de videovergaderservices van Ricoh (UCS/ 

UCS Advanced) en Skype™ for Business

• Kies de beste optie voor uw organisatie: een smart controller of 

standaardcontroller 

• Met de optionele Ricoh Streamline NX (SLNX) meldt u zich veilig 

aan via een paslezer en kunt u alles wat op het whiteboard is 

gemaakt, e-mailen en afdrukken

FLEXIBEL EN 
AANPASBAAR 

VIDEO-
VERGADEREN

REALTIME
DELEN

OP AFSTAND

HANDSCHRIFT-
HERKENNING 

(OCR)

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN
TE VERBINDEN
MET SMARTP-

HONES
EN TABLETS

INTERACTIEVE
SOFTWARE EN
TOEPASSINGEN

Sommige functies worden alleen ondersteund door Ricoh standaardcontrollers
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Anders werken én samenwerken

Het Ricoh IWB D6510 is dé samenwerkingsoplossing voor uw organisatie. Met dit interactive whiteboard komt 

elke boodschap beter aan en gaat uw team tijdens vergaderingen en presentaties nog beter samenwerken. 

De D6510 beschikt over een display met een hoge resolutie waarop u al uw ideeën de ruimte kunt geven. Het 

multitouchscherm maakt gebruik van ShadowSense™-technologie, waardoor u documenten zeer nauwkeurig 

van aantekeningen kunt voorzien en u uw ideeën op een heldere manier kunt overbrengen.

• Dankzij ingebouwde luidsprekers/microfoon en Ricoh-camera 

(optioneel) kunt u eenvoudig virtuele vergaderingen houden

• Te integreren in de videovergaderservices van Ricoh (UCS en 

UCS Advanced) en Skype™ for Business

• Kies de beste optie voor uw organisatie: een smart controller  

of standaardcontroller 

• Met de optionele Ricoh Streamline NX (SLNX) meldt  

u zich veilig aan via een paslezer en kunt u alles wat  

op het whiteboard is gemaakt, e-mailen en afdrukkenVEELZIJDIG,  
PAST BINNEN 

VERSCHILLENDE 
OMGEVINGEN

VIDEO-
VERGADEREN

REALTIME
DELEN

OP AFSTAND

HANDSCHRIFT-
HERKENNING 

(OCR)

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN
TE VERBINDEN
MET SMARTP-

HONES
EN TABLETS

INTERACTIEVE
SOFTWARE EN
TOEPASSINGEN

Ricoh IWB D6510

Sommige functies worden alleen ondersteund door Ricoh standaardcontrollers
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Ricoh IWB D7500
Vanaf nu werkt uw team probleemloos samen.

Met het Ricoh IWB D7500 kunt u altijd en overal als team samenwerken. Deel documenten in realtime en 

geef alle teamleden de tools die ze nodig hebben om een bijdrage te leveren tijdens vergaderingen. Dankzij 

de ingebouwde speakers, microfoon en hoogwaardige Ricoh-camera (optioneel) is de D7500 klaar voor 

videovergaderen en voor integratie met UCS-services van Ricoh en Skype™ for Business.

• Dankzij ingebouwde luidsprekers/microfoon en Ricoh-camera (optioneel) kunt u eenvoudig virtuele 

vergaderingen houden

• Te integreren in de videovergaderservices van Ricoh (UCS en UCS Advanced) en Skype™ for Business

• Kies de beste optie voor uw organisatie: een smart controller of standaardcontroller

• Met de optionele Ricoh Streamline NX (SLNX) meldt u zich veilig aan via een paslezer en kunt u alles  

wat op het whiteboard is gemaakt, e-mailen en afdrukken

4K HD- 
DISPLAY

VIDEO-
VERGADEREN

REALTIME
DELEN

OP AFSTAND

HANDSCHRIFT-
HERKENNING 

(OCR)

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN
TE VERBINDEN
MET SMARTP-

HONES
EN TABLETS

INTERACTIEVE
SOFTWARE EN
TOEPASSINGEN

Sommige functies worden alleen ondersteund door Ricoh standaardcontrollers
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Ricoh IWB D8600
Hogere resolutie, groter scherm, meer interactie

Het Ricoh IWB D8600 biedt een superieure helderheid die alle ogen naar zich toe trekt en elke presentatie 

verduidelijkt. Dit dynamisch display is prachtig vormgegeven, gebruiksvriendelijk en zit boordevol 

hoogwaardige functies. Het is de alles-in-één-oplossing voor grotere ruimtes. Tweede generatie 

ShadowSense en een touchpen zorgen voor nauwkeuriger en eenvoudiger schrijven. Door de optioneel 

verkrijgbare connectionbox kan de D8600 plaats bieden aan een kaartlezer en het aantal USB-poorten aan 

de voorzijde van het paneel vergroten. Het ontwerp is verbeterd door het afdekken van de aansluitingen 

aan de achterzijde en het capture board kan geinteregreerd worden in het display.

4K HD- 
DISPLAY

VIDEO-
VERGADEREN

REALTIME
DELEN

OP AFSTAND

HANDSCHRIFT-
HERKENNING 

(OCR)

BELANGRIJKSTE PRODUCTKENMERKEN
TE VERBINDEN
MET SMARTP-

HONES
EN TABLETS

INTERACTIEVE
SOFTWARE EN
TOEPASSINGEN

Sommige functies worden alleen ondersteund door Ricoh standaardcontrollers

• Hoogwaardig 4K-display met ShadowSense technologie voor 

een meer nauwkeurige weergave en multitouchsensoren

• Groot display van 86 inch is ideaal voor directiekamers, 

vergaderzalen, seminar- en beursruimtes.

• Gebruiksvriendelijke interface voor eenvoudige bediening

• Uitstekend te beschrijven met vinger of touchpen

• De ultieme samenwerkingsoplossing met documentaantekeningen 

en samenwerking op afstand in realtime
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Ricoh smart controller 

De IWB's van Ricoh die zijn voorzien van een smart 

controller met Microsoft Windows®10 ondersteunen 

diverse toepassingen voor doeltreffende vergaderingen  

en briefings.

Ricoh IWB-controllers
Bij de D3210, D5520, D6510, D7500 en D8600 heeft u de keuze uit verschillende 
controlleropties, zodat uw Ricoh IWB precies aansluit bij al uw wensen: 

Belangrijkste productkenmerken

• Microsoft Windows®10 vooraf geïnstalleerd 

• Inclusief Microsoft Windows®10-licentie 

• Ondersteunt alle Windows®-toepassingen

• Eenvoudig te beheren via elk startprogramma 

•  Volledig aanpasbaar aan zakelijke toepassingen en de 

bedrijfsvoering 

• Kan worden geconfigureerd volgens specifieke beveiligingseisen

Belangrijkste productkenmerken

• Schakel het apparaat in en het is klaar voor gebruik

•  Het display hoeft niet te worden gekalibreerd en er hoeft geen 

software te worden geconfigureerd

•  Handgeschreven notities worden opgeslagen als doorzoekbare 

OCR-content

• De netwerktoegang wordt beveiligd door middel van een PIN-code 

•  Meerdere touchpunten voor bediening met vingers en 

elektronische pennen

•  De content op het scherm wordt bij het afsluiten automatisch gewist 

Ricoh standaardcontroller

De Ricoh standaardcontroller is vooraf voor u geconfigureerd 

en beschikt over een eenvoudige gebruikersinterface 

en tools voor het delen, bewerken en opslaan van 

samenwerkingsprojecten. Het apparaat wordt gebruiksklaar 

geleverd: één tik op het scherm en u bent klaar om met 

anderen samen te werken.

Houd rekening met het volgende
De functies en services die in dit document worden beschreven (zoals OCR, e-mail-functionaliteit, SLNX en meer) kunnen variëren, afhankelijk van het 

geïnstalleerde type controller. Voor sommige van de beschreven toepassingen, zoals UCS Advanced en Skype for Business, moet er mogelijk aanvullende 

software worden geïnstalleerd. De elektronische pen wordt alleen ondersteund door de standaardcontroller. Het capture board wordt alleen ondersteund 

door en kan alleen worden gebundeld met de standaardcontroller.
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De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen verschillen afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, 

merken, producten en services zijn eigendom van en geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud 

en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Ricoh Europe PLC. Producten beschikbaar in 2019.
www.ricoh.nl

www.ricoh.nl

Ricoh 
Nederland

Magistratenlaan 2
5223 MD 
's-Hertogenbosch

Neem voor meer informatie contact met ons op:

http://www.ricoh-europe.com
http://www.ricoh-europe.com
http://facebook.com/RicohEurope
https://twitter.com/ricoheurope
https://www.youtube.com/user/ricoheurope
https://www.linkedin.com/company/ricoh-europe/

