
De werkplek van morgen: meer apps, minder 
apparaten!
Covid-19 heeft de veranderingen in de dynamiek op de werkplek versneld. Werknemers moeten 
nu meer dan ooit samen kunnen werken vanuit verschillende werkomgevingen en locaties. 

Nu de werkwijzen en ondersteunende technologieën veranderen, zijn applicaties die 
werknemers verbinden en in hun kracht zetten des te belangrijker. De slimme apps van Ricoh 
verbinden mensen, processen en technologie met elkaar, terwijl ze workflows automatiseren en 
werknemers efficiënt laten werken. 

Het Smart Operation Panel (SOP) van uw Ricoh-apparaat herbergt een hele reeks intelligente 
bedrijfsoplossingen. Bovendien geeft RICOH Smart Integration (RSI) uw werknemers toegang tot 
cloud-gebaseerde apps die integratie van de workflow over alle apparaten ondersteunen.

Smart Operation Panel 
en
Smart Integration

Overzicht van applicaties

RICOH
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Mobiele apps

1.1 Smart Device Connector

1.2 Ricoh AR+

1.3 Ricoh IWB Client

Smart Operation Panel (SOP) Apps

2.1 Quick Copy / Scanner / Fax (snel kopiëren, scannen, faxen)

2.2 ID Card Scan and Copy (ID-kaart scannen en kopiëren) 

2.3 ID Card Copy (ID-kaart kopiëren)

2.4 Book Copy Helper (Help-functie Boek kopiëren)

2.5 (Easy) Size Match Scan ((eenvoudig) scannen met formaataanpassing)

2.6 (Easy) Size Match Copy ((eenvoudig) kopiëren met formaataanpassing)

2.7 Conference Concierge (vergaderconciërge)

2.8 Shared Folder Print (gedeelde map printen)

2.9 Scan to Me (naar mij scannen) 

2.10 Scan to Folder Helper (Help-functie Scannen naar map)

2.11 Scan to Server for SharePoint (naar server scannen voor SharePoint)

2.12 Recall Job Settings (opdrachtinstellingen herroepen)

2.13 Group Destination Helper (Help-functie Groepbestemming)

2.14 How-to videos (instructievideo's)

Geavanceerde apps

3.1 SOP Apps (SOP-apps)

3.1.1 Workflow Navigator (workflownavigator)

3.1.2 Accessibility App (toegankelijkheidsapp)

Inhoudsopgave
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3.2 Cloud Apps (Cloud-apps)

3.2.1 RSI - Starterspakket

3.2.2 RSI - Standaardpakket

3.2.3 RSI - Office 365-pakket

3.2.4 RSI - Barcodepakket

3.2.5 RSI - DocuWare-pakket

3.2.6 RSI - G Suite-pakket

3.2.7 FlexRelease CX-pakket

3.2.8 eFax-pakket

3.2.9 AFAS-pakket

3.2.10 RIDX-pakket

3.2.11 Bestandsoverdrachtpakket

3.2.12 Salesforce-pakket

3.2.13 Translation-pakket

3.2.14 Nedap-pakket

3.2.15 Audio-pakket

3.3 Control+ Apps (Control+-apps)

3.3.1 Control+

Hoe apps downloaden?

4.1 Application Gallery

4.2 Application Site

4.3 Apps installeren

4.4 Apps updaten  

Widgets

5.1 Application Gallery

5.2 Application Site

5.3 Intuïtieve gebruikersinterfaces: kopiëren/scannen/

faxen & printen/scannen vanaf opslagapparaat USB/SD

Applijst – Ondersteunde modellen
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1. Mobiele apps

De mobiele apps voor smartphones, tablets en laptops van Ricoh kunnen uw medewerkers helpen om zowel op 

kantoor als elders productiever te zijn. Of u nu op zoek bent naar manieren om flexibel werken te bevorderen, 

een ‘breng je eigen apparaat mee’-beleid (BYOD) in te voeren of de documentveiligheid voor toegang op afstand 

te verzekeren, wij bieden een hele reeks applicaties die aan uw wensen voldoen.
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1.1 Smart Device Connector

1.2 Ricoh AR+

1.3 Ricoh IWB 

1. Mobiele apps



Ricoh Smart Operation Panel en Ricoh Smart Integration – Mobiele applicaties

1.1 Smart Device Connector

Belangrijkste voordelen
• De Smart Device Connector-app van Ricoh ondersteunt mobiel werken door gebruikers in staat te stellen om 

documenten vanaf hun smartphones en tablets af te drukken, te scannen en te kopiëren. Daarnaast werkt het 

met Google Drive en Dropbox.

• Ondersteunt de mobiele manier van werken door interactie met smartphones en tablets.

• Smartphones en tablets worden instrumenten voor gebruikersverificatie die ervoor zorgen dat gebruikers geen 

extra loginnamen en wachtwoorden moeten onthouden.

• Eenvoudig en snel. Print- en scanopdrachten kunnen met slechts één rechtstreekse verbinding tussen het 

slimme apparaat en een multifunctionele printer worden voltooid.

Geschikt voor
• Bedrijven die al een BYOD-beleid hebben ingevoerd.

• Bedrijven met meerdere filialen waar mobiele werknemers langskomen en als gast documenten printen en/of 

scannen.

Voor
Voor mobiel printen moet u machine-informatie op uw 
smart device registreren of verbinding maken met het 
netwerk van uw organisatie. Procedures om verbinding te 
maken met apparatuur op kantoor zijn erg complex en 
allesbehalve stressvrij.

IP?
SSID?
WACHTWOORD?

Na
Een eenvoudigere en snellere manier om documenten te 
printen en gescande afbeeldingen te verzamelen.

• Eenvoudige verbinding met Bluetooth-
technologie voor de nieuwste smart 
devices

• Of: eenvoudige verbinding met een 
met NFC uitgerust Android-apparaat 
met slechts één vingertik.

• Of: eenvoudige verbinding met iPhone, 
iPad of Android door een QR-code te 
scannen.
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1.2 Ricoh AR+
De AR+-app van Ricoh wordt gebruikt om de beste locatie voor uw kantoorapparatuur te bepalen. Het maakt 

gebruik van 'augmented reality' voor een levensechte visualisatie van de technologie die in uw bedrijfsomgeving 

is geïnstalleerd.

Belangrijkste voordelen
• Gebruik de app om te zien hoe een apparaat er zal uitzien in de omgeving van uw kantoor en of het apparaat 

op die positie past.

• Met de 'Space Measure Tool' kunt u eenvoudig de afmetingen van de ruimte invoeren en een reële opstelling 

simuleren.

• De documentinvoer en andere randapparatuur kunnen zowel in open als gesloten toestand worden 

weergegeven om de precieze ruimtelijke eisen te bepalen.

Geschikt voor
• Elke organisatie die nieuwe apparatuur zoekt, een nieuw kantoor opent of van de ene locatie naar de andere 

verhuist.

Hoe van start gaan?

U kunt de Ricoh AR+-
app gratis in GooglePlay
of de AppStore
downloaden.

Download de AR+ 
Marker vanuit de Help-
pagina van de Ricoh 
AR+-app en print deze 
op A4-papier. 

Plaats de AR+ Marker in 
de ruimte waarin u uw 
Ricoh-apparaat wilt 
installeren.

Start de Ricoh AR+-app, 
zoek de AR Marker met 
de camera van uw 
smartphone of tablet en 
selecteer het apparaat 
dat u wilt tonen.
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1.3 Ricoh IWB Client

Belangrijkste voordelen
• Dankzij deze app kunnen gebruikers van op afstand met een Ricoh Collaboration Board werken. 

• De app bevordert het mobiel en flexibel werken op smartphones of tablets en is zowel op iOs- als Android-

besturingssystemen beschikbaar. 

Geschikt voor
• Elke werkomgeving of vergaderruimte waar het nuttig is om teksten en/of afbeeldingen te delen en te 

integreren.

• In realtime beslissingen nemen en interactief samenwerken met mensen en teams die op verschillende 

locaties werken.

Dit is een klantapplicatie die tablets en pc's (Windows, Android, iPad) in staat stelt om verbinding te maken 

met een Ricoh Collaboration Board. Om Ricoh IWB Client te gebruiken, heeft u een Ricoh Collaboration Board 

nodig en een licentie voor de whiteboardfunctie op afstand (http://www.ricoh.co.jp/iwb/).

Beschikbare functies op het Ricoh-scherm
• Het formaat kiezen van de sectie die u wilt bekijken. In- of uitzoomen om meer of minder informatie te zien.

• In verschillende kleuren op het Ricoh Collaboration Board schrijven.

• Tekst of andere markeringen op het Ricoh Collaboration Board wissen en aanpassen.

• De markeerstift op het Ricoh Collaboration Board gebruiken.

• Nieuwe slides op het Ricoh Collaboration Board toevoegen.

• Pagina's omslaan op het Ricoh Collaboration Board.

• Beeldbestanden, pdf-documenten en foto's vanuit de app (op tablet/smartphone) naar het Ricoh 

Collaboration Board sturen.
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2. Geïntegreerde SOP-apps

Verbeter uw productiviteit met apps

Dankzij het Smart Operation Panel (SOP) van Ricoh, met zijn aanpasbare startscherm en eenvoudige 

aanraakbediening, kunnen werknemers gemakkelijk informatie verwerken, printen 

en delen.

Onze Geïntegreerde SOP-apps maken het Smart Operation Panel nog functioneler doordat ze de workflows 

automatiseren en connectors voorzien zodat mensen efficiënter kunnen werken.

Bovendien stelt het platform u in staat nieuwe functies te installeren zodra deze beschikbaar zijn. Nieuwe 

applicaties en widgets kunnen direct vanaf de Ricoh Application Site worden gedownload.
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2. Geïntegreerde SOP-apps
2.1 Quick Copy / Scanner / Fax(snel kopiëren, scannen, faxen)

2.2 ID Card Scan and Copy (ID-kaart scannen en kopiëren) 

2.3 ID Card Copy (ID-kaart kopiëren)

2.4 Book Copy Helper (Help-functie Boek kopiëren)

2.5 (Easy) Size Match Scan ((eenvoudig) scannen met formaataanpassing)

2.6 (Easy) Size Match Copy ((eenvoudig) kopiëren met formaataanpassing)

2.7 Conference Concierge (vergaderconciërge)

2.8 Shared Folder Print (gedeelde map printen)

2.9 Scan to Me (naar mij scannen) 

2.10 Scan to Folder Helper (Help-functie scannen naar map)

2.11 Scan to Server for SharePoint (naar server scannen voor SharePoint)

2.12 Recall Job Settings (opdrachtinstellingen herroepen)

2.13 Group Destination Helper (Help-functie groepbestemming)

2.14 How-to videos (instructievideo's)



Ricoh Smart Operation Panel en Ricoh Smart Integration – Geïntegreerde SOP-apps

2.1 Quick Copy/Scanner/Fax (snel kopiëren, 
scannen, faxen)

Belangrijkste voordelen
• Voor occasionele gebruikers zijn er eenvoudige en gebruiksvriendelijke schermen voor kopiëren, scannen en 

faxen beschikbaar. 

• Stelt gebruikers in staat om de meest voorkomende taken in slechts vier eenvoudige stappen te klaren.

Geschikt voor
• Kantoren met regelmatig nieuwe en tijdelijke werknemers. 

• Iedereen die trainingen voor kopieer-, scan- en faxapparaten wil vermijden.

Quick Copy

Quick Fax

Quick Scanner
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2.2 ID Card Scan and Copy (ID-kaart scannen en 
kopiëren)

Belangrijkste voordelen
• De ID Card Scan and Copy-app van Ricoh maakt het gemakkelijker om beide 

zijden van een ID-kaart te scannen en op een enkele pagina op te slaan. 

• Met de eenvoudige wizard kan elke gebruiker, inclusief nieuwe werknemers, 

de ID-kaartgegevens snel en foutloos vastleggen.

Geschikt voor
• Wachttijden inkorten bij banken, hotels, autoverhuurbedrijven en op andere 

plaatsen waar ID-kaartgegevens moeten worden geregistreerd.

Voor
Wanneer u zowel de voor- als achterzijde van een klein 
document, zoals een ID-kaart, scant, verschijnen de 
resultaten doorgaans op twee pagina's. Daarom kunnen de 
volgende problemen zich voordoen:

• De voor- en achterzijde van een ID-kaart worden op 
afzonderlijke pagina's gescand, 

• Het formaat van het gescande bestand zal groter zijn.

Na

Eén pagina 

Met behulp van deze applicatie is het volgende mogelijk om 
de ID-kaartgegevens beter te beheren:

• Beide zijden van de ID-kaart kunnen als een enkele 
pagina worden gescand en opgeslagen.

• Gescande gegevens kunnen vervolgens worden verstuurd 
en op de juiste locatie worden opgeslagen. 

Volg gewoon de schermen. Selecteer bestemming van bestand; plaats de ID-kaart en scan, draai hem om en scan opnieuw. Klaar!

2.3 ID Card Copy (ID-kaart kopiëren)

Er is ook een ID Card Copy-app zonder scanfunctie voor gevallen waarin het niet nodig is om gegevens te scannen. 
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2.4 Book Copy Helper (Help-functie Boek 
kopiëren)

Belangrijkste voordelen
• Verbetert de productiviteit en bespaart tijd door boeken te kopiëren met een open klep.

• Gedaan met schaduwen in het midden en aan de randen. Meer professioneel resultaat.

• Niet langer frustratie door het herhaaldelijk moeten openen en sluiten van een documentinvoer.

Geschikt voor
• Advocatenkantoren, boekhoudkantoren, bibliotheken enz. waar vaak boeken of dikke documenten worden 

gekopieerd. 

Voor
Bij het kopiëren van een boek moet de klep herhaaldelijk 
worden geopend en gesloten.

Na
Een gebruiker kan boeken kopiëren met een open klep.

Wanneer een klep open of onvoldoende gesloten is, 
verschijnen er in het midden en aan de randen van de 

kopieën schaduwen.

Schaduwen worden automatisch verwijderd. 

Dankzij de eenvoudige wizardachtige stappen hoeft een gebruiker niet langer de verschillende handelingen te 
onthouden. 
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Belangrijkste voordelen
• Vereenvoudigt het vastleggen van documenten doordat originelen in verschillende formaten naar een gebruikelijk 

paginaformaat kunnen worden gescand.

• Een eenvoudige bediening beperkt het aantal fouten en bevordert de naleving van voorschriften.

Geschikt voor
• Banken, verzekeringsmaatschappijen: het papierformaat van een aanvraagformulier en ondersteunende 

documenten kunnen verschillen. Deze app helpt de gebruiker met gebruiksvriendelijke stappen om al deze 

documenten in één bestand te scannen.

• Fabrikanten: bij de samenstelling van een rapport met ondersteunende documenten kunnen verschillende 

papierformaten door elkaar worden gebruikt, bijvoorbeeld een technische gids (A4) en een blad met 

stroomschema (A3).

2.5 (Easy) Size Match Scan ((eenvoudig) 
scannen met formaataanpassing)

Gemakkelijke instelling en eenvoudige bediening met een navigatiewizard en beeldweergave.

A3

A4

A4

A4

Scannen

• Met behulp van deze app kunnen gebruikers originelen in 

verschillende formaten gemakkelijk naar een gebruikelijk 

paginaformaat kopiëren.

• Beschikbare kopieerinstellingen: kleurmodus, bestandstype, 

resolutie, bestandsnaam, densiteit, verzender, onderwerp/tekst, 

veiligheid, batch, SADF, weergave.

Net zoals de ‘Easy Scan Size Match’-app helpt 

deze app om originelen in verschillende 

formaten met een eenvoudige handeling naar 

eenzelfde papierformaat te kopiëren.

2.6 (Easy) Size Match Copy ((eenvoudig) 
kopiëren met formaataanpassing)
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2.7 Conference Concierge (vergaderconciërge)

Belangrijkste voordelen
• Met een eenvoudige handeling wordt professioneel uitziend ondersteuningsmateriaal voor vergaderingen en 

evenementen gecreëerd.

• Gebruiksvriendelijke bediening voor geavanceerde kopieerfuncties. 

• Geen papierverspilling door verkeerde kopieën. Geen gedoe door geavanceerde afwerkingsopties.

Geschikt voor
• Kantoren met regelmatig nieuwe en tijdelijke werknemers. Geen intensieve training nodig voor geavanceerde 

kopieerbewerkingen.

• Scholen waar studenten en docenten van diverse papierbronnen ondersteunende documenten of rapporten 

creëren als professioneel uitziende boekjes.

• Een hoofdkantoor dat rapporten van verschillende departementen verzamelt en een gecombineerd rapport 

samenstelt.

Eenvoudige wizardachtige stappen zorgen ervoor dat de grootte, het formaat en de oriëntatie van de documenten precies 
goed zijn voor het beoogde gebruik.

Wanneer u in tijdnood raakt voor uw volgende vergadering of volgend evenement, volgt u gewoon de 

stapsgewijze instructies op het scherm om snel, nauwkeurig en precies indrukwekkende stencils, boekjes enz. in 

het juiste formaat te creëren. 
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Belangrijkste voordelen
• Gegevens die in een gedeelde map zijn opgeslagen kunnen door gebruikers/filialen in een deelgroep 

worden opgevraagd en afgedrukt.

• Printen op aanvraag van de meest recente documenten. Dubbele gegevens vermijden 

wanneer er met verschillende versies wordt gewerkt. Minder risico dat u verkeerde/oude gegevens 

gebruikt.

• Niet nodig om gegevens via e-mail of op andere manieren te versturen. Eenvoudige en doeltreffende 

workflow.

Geschikt voor
• Grote winkels, zoals supermarktketens, waar flyers centraal worden ontworpen en naar lokale vestigingen 

worden verzonden om te worden afgedrukt.

2.8 Shared Folder Print (gedeelde map printen)

Typische casestudy.
Hoofdkantoor

Hoofdkantoor ontwerpt documenten 

en bewaart ze in een gedeelde map 

in Windows.

Vestiging doorzoekt een map en kiest de documenten.

Vestiging

<Manuele instelling>

De gegevens in het hoofdkantoor 

bekijken en manueel afdrukken met een 

weergave op het bedieningspaneel.
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2.9 Scan to Me (naar mij scannen)

Belangrijkste voordelen
• Gescand document automatisch verzenden naar een vooraf geregistreerd e-mailadres van de gebruiker.

• Geen speciale instellingen vereist en het scanproces is snel en eenvoudig.

• Vergroot de veiligheid en beperkt het risico dat een document naar een verkeerd adres wordt verzonden.

Geschikt voor
• Kleine en middelgrote ondernemingen, kantoren en werkomgevingen. 

• Activiteiten waarbij er regelmatig documenten worden gescand maar er geen centrale oplossing is om PDF-, 

JPEG- en TIFF-bestanden naar een vooraf bepaald e-mailadres te verzenden.

Deze app verzendt de gescande documenten eenvoudigweg direct naar een vooraf geregistreerd e-mailadres uit 

het adresboek van het apparaat. Het e-mailadres wordt automatisch als bestemming ingesteld zodra de gebruiker 

op het apparaat inlogt.
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2.10 Scan to Folder Helper (Help-functie 
scannen naar map)

Belangrijkste voordelen
• Met deze stapsgewijze wizard is het heel gemakkelijk om een bestemmingsmap voor gescande gegevens in te 

voeren. Geen gespecialiseerde IT-kennis nodig.

• Nuttige kleine hulpmiddelen zoals deze app maken uw werkleven zoveel gemakkelijker. Niet langer tijd 

verspillen door veel handelingen te moeten uitvoeren. 

Geschikt voor
• Kleine en middelgrote ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, notariaten, advocaten enz.

• Werkomgevingen waar er geen specifieke IT-afdeling is.

• Activiteiten die vlot en praktisch moeten kunnen worden uitgevoerd.

Dankzij onze eenvoudige applicatiewizard hoeft u de verschillende handelingen niet te onthouden.
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Belangrijkste voordelen
• Documenten kunnen rechtstreeks vanaf de MFP naar een Microsoft SharePoint Server worden gescand.

• De eenvoudige scan-/deeloplossing bevordert de efficiëntie en samenwerking in het hele bedrijf.

• Niet eindeloos klikken om gescande gegevens op een pc of uit een e-mail op te halen.

• Fouten beperken en naleving van voorschriften bevorderen.

• Eenvoudig en kostenefficiënt, geen extra software of server nodig.

Geschikt voor
• Kantoren waar vaak papieren documenten worden gebruikt en die er baat bij hebben om inhoud digitaal vast 

te leggen en te delen.

• Organisaties die op zoek zijn naar een gemakkelijke manier om digitale inhoud van papieren documenten te 

creëren en te beheren.

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden.

Scannen naar server

Voor

Scannen naar e-mail enz.

Uploaden

Een gescande afbeelding naar een SharePoint-server 
uploaden met behulp van scan-naar-mail of naar een 
andere map op de pc en doorsturen.

U kunt documenten rechtstreeks naar de maplocatie sturen, net zoals wanneer u op uw pc werkt. 

Opmerkingen: • Ondersteunde servers: Microsoft SharePoint Server 2010 en latere versies. 

• Ondersteunde verificatiemethode: Basisverificatie.

2.11 Scan to Server for SharePoint (naar server 
scannen voor SharePoint)
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• Het maximale aantal opgeslagen opdrachten in de opdrachtgeschiedenis

• Gebruikers kunnen de opdrachtgeschiedenis manueel wissen.

• Alle opdrachten in de opdrachtgeschiedenis worden gewist wanneer 

deze applicatie wordt verwijderd.

Opmerkingen

• De app omvat Quick Copy/Scan/Fax en Copy/Scan/Fax. Klassieke kopieer-, scan- en faxinstellingen worden niet opgeslagen.

• Map-bestemmingen die manueel worden ingevoerd, worden niet opgeslagen.

• Wanneer de informatie in het adresboek wordt hersteld of bijgewerkt, worden geschiedenissen met inbegrip van bestemmingen gewist.

2.12 Recall Job Settings (opdrachtinstellingen 
herroepen)

Belangrijkste voordelen
• De maximaal 10 recentste kopieer-, scan- en faxopdrachten worden weergegeven en kunnen voor hergebruik 

worden opgeroepen.

• Verhoogt de werkefficiëntie door tijd te besparen met herhaaldelijke taken.

Gebruikersverificatie Per apparaat Per 
gebruiker

Ingeschakeld 1.000 10

Uitgeschakeld 10 -
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2.13 Group Destination Helper (Help-functie 
groepbestemming)

Belangrijkste voordelen
• Gebruiksvriendelijke wizard om groepbestemmingen te programmeren.

• Met deze app kunt u gemakkelijk groepbestemmingen voor scannen en faxen in het adresboek instellen.

• U kunt ook het adresboek gemakkelijk in minder stappen organiseren. 

Geschikt voor
• Kantoren waar fax- en scanfuncties frequent worden gebruikt. Er is geen intensieve training vereist om het 

adresboek te organiseren.

De volgende handelingen kunnen gemakkelijk met deze app met wizard worden uitgevoerd:

• Nieuwe groep kan worden aangemaakt

• Groepinformatie kan gemakkelijk worden bewerkt

• Bestemmingen kunnen gemakkelijk toegevoegd, verwijderd en naar andere groepen verplaatst worden. 
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2.14 How-to videos (instructievideo's)

Belangrijkste voordelen
• Onze duidelijke video's bevorderen de productiviteit door u te helpen problemen op te lossen en het beste uit 

uw MFP te halen.

• De video's worden rechtstreeks op het Smart Operation Panel weergegeven.

• Alle video's kunnen in een speciale map worden verzameld, waardoor alle gebruikers er toegang toe hebben.

Geschikt voor
• Kantoren en werkomgevingen waar MFP's worden gebruikt.

• Nieuwe medewerkers of onervaren gebruikers die instructies nodig hebben om productiever te worden.

Rechtstreeks toegang tot een uitgebreide selectie van instructievideo's vanaf het Smart Operation Panel. De 

gebruiksvriendelijke handleidingen begeleiden u bij basishandelingen op uw MFP, bij probleemoplossing, bij het 

aanpassen van bedieningsknoppen en nog veel meer om uw productiviteit op te voeren. 
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3. Geavanceerde apps

Stem uw apparaat af op de behoeften van uw bedrijf

Met RICOH Always Current Technology kunnen de capaciteiten van uw MFP met u meegroeien. De 

standaardfuncties kunnen worden uitgebreid door intelligente workflowapplicaties te downloaden die het 

apparaat op de behoeften van uw bedrijf afstemmen en u helpen om meer uit uw investering te halen.

Er is weinig tot geen IT-kennis vereist om van start te gaan! Via het Smart Operation Panel van uw intelligente 

apparaat van RICOH hebt u toegang tot de RICOH Application Site. Vanaf deze website kunt u extra applicaties 

downloaden die op het Smart Operation Panel kunnen worden geïntegreerd of vanuit de Cloud kunnen worden 

benaderd.
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3. Geavanceerde apps

3.1 SOP Apps (SOP-apps)

3.1.1 Workflow Navigator (workflownavigator)

3.1.2 Accessibility App (toegankelijkheidsapp)

3.2 Cloud Apps (Cloud-apps)

3.2.1 RSI - Starterspakket

3.2.2 RSI - Standaardpakket

3.2.3 RSI - Office 365-pakket

3.2.4 RSI - Barcodepakket

3.2.5 RSI - DocuWare-pakket

3.2.6 RSI - G Suite-pakket

3.2.7 FlexRelease CX-pakket

3.2.8 eFax-pakket

3.2.9 AFAS-pakket

3.2.10 RIDX-pakket

3.2.11 Bestandsoverdrachtpakket

3.2.12 Salesforce-pakket

3.2.13 Translation-pakket

3.2.14 Nedap-pakket

3.2.15 Audio-packet

3.3 Control+ Apps (Control+-apps)

3.3.1 Control+
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3.1 SOP Apps (SOP-apps)

Nooit eerder was het zo eenvoudig om uw manier van werken te innoveren! De Smart Operation Panel (SOP)-

apps zijn ontworpen voor uw specifieke zakelijke behoeften en helpen u om uw workflows te stroomlijnen. 

Download eenvoudig de app(s) van uw keuze en maak de gebruikersinterface van de MFP volledig van u. 

Download enkel wat u nodig heeft en wat gunstig is voor u en uw bedrijf.
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3.1.1 Workflow Navigator (workflownavigator)

Deze app helpt gebruikers om verschillende documenten samen te voegen, te scannen en naar een digitaal 

formaat om te zetten met metadata voor documentverwerking. De gebruiksvriendelijke bediening is per 

workflow configureerbaar en helpt fouten te beperken.

Belangrijkste voordelen
• Het dagelijkse proces voor documentregistratie automatiseren voor meer efficiëntie.

• Menselijke fouten tot een minimum beperken en de nauwkeurigheid verbeteren.

• Procesautomatisering versnellen door documenten te digitaliseren met metadata en indexering.

• Geen training vereist dankzij gebruiksvriendelijke gebruikersinterfaces.

Geschikt voor
• Loketdiensten waar meerdere documenten moeten worden gebruikt, beheerd en bewaard.

• Bemiddelingsbedrijven, bv. verzekeringsaanvraag, hypotheekaanvraag, telecomcontract, makelaarscontract.

Na

Meerdere documenten 
verzamelen

Klant

Bewaren voor 
gegevensverwerking of 
archiveren.

Scankwaliteit en gescande 
informatie op pc bevestigen

Loketbediende

Meerdere documenten 
verzamelen

Klant

Bewaren voor gegevens-
verwerking of archiveren.

Scankwaliteit en gescande informatie bevestigen tijdens het scannen

Loketbediende

Vooraf configureerde workflow 
selecteren

Vereiste documenten en instellingen
zijn vooraf configureerd.

Vastgelegde documenten weergeven 
en inhoud controleren.

Belangrijkste kenmerken

Voor
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3.1.2 Accessibility App
De Accessibility-apps helpen mensen met een visuele beperking om MFP's te bedienen met behulp van speciaal 

ontworpen schermen en terugpraattechnologie.

Belangrijkste voordelen
• Deze apps werken met gebruikersverificatie om de toegankelijkheid van het apparaat te ondersteunen.

• Speciaal ontworpen schermen met een eenvoudige en rechtlijnige lay-out, grotere toetsen en lettertypes, 

omgekeerde kleuren en een verbeterd contrast bevorderen de juiste bediening.

• De terugpraatfunctie op smart devices wordt tegenwoordig veel door mensen met een visuele beperking 

gebruikt en is ook op de MFP's van Ricoh terug te vinden.

Geschikt voor
• Kantoren, scholen en openbare ruimten waar mensen met een visuele beperking de MFP delen.

Voor

De gebruikersinterface op het Smart Operation Panel is niet 

altijd gemakkelijk zichtbaar voor mensen met visuele 

beperkingen.

Na

Door speciaal ontworpen schermen en terugpraattechnologie 

te combineren, helpen Accessibility-apps gebruikers om alle 

functies van de MFP te bedienen.

Hoe bedienen?
1. Verifiëren 2. Functie selecteren 3. Instellingen / Uitvoeren

• Het speciale ontwerp en de terugpraattechnologie zijn beschikbaar na gebruikersverificatie

• Bewegingen zoals dubbelklikken en vegen zijn dezelfde als op smart devices met Android-besturingssysteem

• Deze apps werken met een toetsenbord en Bluetooth-hoofdtelefoon 
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3.2. Cloud Apps

Verbind uw producten, smart devices en MFP’s van Ricoh eenvoudig met externe cloudservices als Dropbox, 

Google Drive, Office 365 en DocuWare, zodat u slimmer kunt werken en productiever wordt.

Met Ricoh Smart Integration kunt u:

• Fysieke documenten converteren naar bewerkbare digitale bestandsindelingen en deze opslaan in de cloud

• Uw kantoor-, print- en papierkosten verlagen

• Documenten vanuit de cloud printen zonder IT-servers

• Dagelijkse workflows automatiseren om slimmer, sneller en voordeliger te werken

• Vergaderingen beginnen vanaf uw interactieve whiteboard en inhoud delen via de cloud.

Ricoh Smart Integration (RSI) is een platform dat cloudgebaseerde apps gebruikt om documentworkflows tussen 

verschillende apparaten te integreren. Onze gemakkelijk te gebruiken apps verbinden uw producten, smart 

devices en multifunctionele printer (MFP) van Ricoh met populaire diensten van andere aanbieders, zodat 

belangrijke informatie onmiddellijk toegankelijk is en gemakkelijk kan worden gebruikt en gedeeld.
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3.2.1 RSI - Starterspakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten.

• Productiviteit op de werkplek verhogen dankzij uw intelligente MFP van Ricoh.

• Snel opstarten zonder installatie. Lage opstartkosten met schaalbare opties.

• Maakt desgewenst verbinding met diverse cloudservices van andere aanbieders.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar e-mail 

• Scannen naar Box 

• Scannen naar Google Drive

• Scannen naar Dropbox 

• Scannen naar OneDrive

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map in de cloud uploaden.

Scannen naar de 
cloud

Voor

Scannen naar e-mail

Uploaden

Een gescande afbeelding via pc of tablet naar de Cloud 
uploaden.
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• 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

3.2.2 RSI - Standaardpakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten. 

• Probleemloos scannen naar of afdrukken van cloudservices van andere aanbieders zoals Google Drive, 

Dropbox, Microsoft OneDrive en Box.

• Gescande documenten onmiddellijk vanaf het bedieningspaneel van de MFP mailen.

• Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 Europese talen om doorzoekbare PDF-

documenten te maken. 

• Papieren documenten omzetten in documenten die in Microsoft Office kunnen worden bewerkt.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de work-flowprocessen 

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Up- en downloaden

Na

Niet 
vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden. Rechtstreeks vanuit de cloud afdrukken.

Scannen naar de cloud
met OCR

Voor

Scannen naar e-mail

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Afdrukken vanuit de 
cloud

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 
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3.2.3 RSI - Office 365-pakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten. 

• Probleemloos scannen naar of afdrukken van cloudservices van Microsoft zoals SharePoint Online en OneDrive.

• Papieren documenten omzetten in documenten die in Microsoft Office kunnen worden bewerkt.

• Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 Europese talen om doorzoekbare PDF-

documenten te maken.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de work-flowprocessen op 

basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

• Gebruikers van Microsoft-systemen zoals Outlook, SharePoint en OneDrive.

Up- en downloaden

Na

Niet 
vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden. Rechtstreeks vanuit de cloud afdrukken.

Scannen naar de 
cloud met OCR

Voor

Scannen naar e-mail

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Afdrukken vanuit 
de cloud

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

• Scannen naar Microsoft Teams / My Microsoft 

Teams

• Afdrukken vanaf Microsoft Teams / My 

Microsoft Teams
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3.2.4 RSI - Barcodepakket

Belangrijkste voordelen
• Barcodes aan gescande documenten toevoegen, lezen en herkennen.

• Barcodes ontcijferen om de digitale gegevens van het document gemakkelijk te verspreiden en beheren.

• Een QR-code aanmaken met een waarde-invoer op het bedieningspaneel van de MFP. Het is de bedoeling dat 

de geprinte QR-code door de ‘Scan Barcode Cover Sheet’-app wordt gescand zodat het document op basis van 

de barcodewaarde wordt doorgestuurd.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Document scannen en automatisch doorsturen dankzij metadata in QR-code/barcode  

Voor

Papieren documenten verzamelen en 
scannen

Bewaren voor gegevensverwerking of 
archiveren

Administratie moet digitale 
gegevens manueel opslaan

Na
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3.2.5 RSI - DocuWare-pakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten. 

• Probleemloos scannen naar en afdrukken vanuit DocuWare Cloud.

• Papieren documenten omzetten in documenten die in Microsoft Office kunnen worden bewerkt.

• Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 Europese talen om doorzoekbare PDF-

documenten te maken.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

• Gebruikers van DocuWare Cloud-systemen.

Up- en downloaden

Na

Niet 
vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden. Rechtstreeks vanuit de cloud afdrukken.

Scannen naar de cloud
met OCR

Voor

Scannen naar e-mail

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Afdrukken vanuit de 
cloud

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar DocuWare Cloud-tray

• Scannen naar DocuWare Cloud-cabinet

• Afdrukken vanuit DocuWare Cloud-cabinet
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3.2.6 RSI - G Suite-pakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren exemplaren omzetten in digitale documenten. 

• Probleemloos scannen naar of afdrukken vanuit cloudservices van Google zoals Google Drive en Gmail.

• Papieren documenten omzetten in documenten met Google-bestandsindelingen.

• Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 Europese talen om doorzoekbare PDF-

documenten te maken.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd 

of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

• Gebruikers van Google-systemen en werknemers die Gmail als primair e-mailsysteem gebruiken.

Up- en downloaden

Na

Niet 
vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden. Rechtstreeks vanuit de cloud afdrukken.

Scannen naar de 
cloud met OCR

Voor

Scannen naar e-mail

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Afdrukken vanuit 
de cloud

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar Google Drive™

• Scannen naar My Google Drive™

• Scannen naar My Google Drive™

• Afdrukken vanuit Google Drive™

• Afdrukken vanuit My Google Drive™

• Scannen via My Gmail™
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3.2.7 FlexRelease CX-pakket

Belangrijkste voordelen
• Dankzij het FlexRelease CX-pakket kunt u zonder server vanuit de cloud afdrukken, zodat u geen 

kostenintensieve printinfrastructuur op basis van een server nodig hebt.

• Toegang tot printer uitbreiden naar mobiele werknemers die vanaf eender welk apparaat werken, waaronder 

smartphones, tablets en andere draagbare technologie, zonder dat er drivers moeten worden geïnstalleerd en 

bijgewerkt.

• Specifiek RSI-cloudplatform dat u in staat stelt om snel en voordelig meer Ricoh-printers met het FlexRelease

CX-pakket te verbinden.

• Alle documentgegevens worden automatisch beveiligd met behulp van toonaangevende 256-bit encryptie.

Geschikt voor
• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en met de cloud wil werken om de productiviteit te 

verhogen en 'breng-uw-eigen-apparaat (BYOD)'-initiatieven te ondersteunen.

Gebruiker kan printgegevens vanuit het kantoor of vanaf de werkplek op afstand verzenden en kan in de cloud opgeslagen gegevens 
op ieder apparaat afdrukken.

Na

Algemeen kantoor
Werkplek op afstand

Op verplaatsing

Gebruiker moet specifiek printapparaat installeren en selecteren.

Voor
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3.2.8 eFax-pakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren documenten omzetten in digitale documenten. 

• Probleemloos scannen naar eFax-onlinesysteem via Outlook of Gmail.

• eFax beoogt alle administratieve processen van een bedrijf te stroomlijnen.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten per fax moeten worden verwerkt.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een 
gewenste map uploaden.

Scannen naar de 
cloud

Voor

Scannen naar e-mail

Uploaden

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Afdrukken vanuit 
de cloud

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar eFax via Outlook

• Scannen naar eFax via Gmail
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3.2.9 AFAS-pakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren documenten omzetten in digitale documenten. 

• Stelt RSI-klanten in staat om documenten naar de AFAS HR Online-app (onderdeel van het AFAS Online-

cloudplatform) te scannen om zo alle administratieve HR-processen van het bedrijf te stroomlijnen.

• Met AFAS Online delen Marketing, Sales, HR, Finance en andere collega's dezelfde gegevens. 

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden.

Naar de cloud scannen met het 
documenttype en de 
attribuutcombinatie.

Voor

Scannen naar e-mail

Uploaden

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Inbegrepen toepassingen
• AFAS HR-app

Met de AFAS HR-app kunt u een werknemer zoeken en selecteren, en kunt u een documenttype en 

attribuutcombinatie selecteren. Nadat u een onderwerp hebt ingevoerd en op start hebt gedrukt, wordt de 

scan naar AFAS HR Online verzonden op basis van de geselecteerde items.
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3.2.10 RIDX-pakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren documenten omzetten in digitale documenten. 

• Stelt klanten van Ricoh Smart Integration in staat om documenten rechtstreeks vanaf hun MFP van Ricoh naar 

de RIDX Inbox te scannen.

• RICOH Intelligent Data Exchange is een BPS-onlineplatform dat alle communicatiekanalen biedt om 

bedrijfsdocumenten op papier en/of elektronisch te verzenden en ontvangen.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden.

Scannen naar specifieke
inboxmap

Voor

Scannen naar e-mail

Uploaden

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar RIDX Inbox

Gebruiker kan via zijn RIDX-account rechtstreeks naar een specifieke inboxmap op de RIDX-portal scannen.
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3.2.11 Bestandsoverdrachtpakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren documenten omzetten in digitale documenten. 

• Stelt klanten van Ricoh Smart Integration in staat om probleemloos een groot document te scannen en via 

WeTransfer aan collega's te bezorgen.

• Uw papieren exemplaren omzetten in documenten die in Microsoft Office kunnen worden bewerkt en/of 

gearchiveerd.

• Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 Europese talen om doorzoekbare PDF-

documenten te maken.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden.

Scannen naar specifieke 
map

Voor

Scannen naar e-mail

Uploaden

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar We Transfer

Gebruiker kan een document scannen en kan een link om de gescande documenten te downloaden naar een 

op het bedieningspaneel van de MFP gespecificeerd e-mailadres verzenden.
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3.2.12 Salesforce-pakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren documenten omzetten in digitale documenten. 

• Stelt klanten van RSI in staat om probleemloos een groot document te scannen en via Salesforce aan collega's 

te bezorgen.

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

• Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 Europese talen om doorzoekbare PDF-

documenten te maken.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

• Gebruikers van Salesforce-systemen

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden. Rechtstreeks vanuit de cloud afdrukken.

Scannen naar de 
cloud met OCR

Voor

Scannen naar e-mail

Up- en downloaden

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar Salesforce

• Afdrukken vanuit Salesforce

Afdrukken vanuit 
de cloud
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Bron- en doeltalen
Engels Levantijns-Arabisch     Catalaans Kroatisch Tsjechisch Deens

Nederlands Ests Fins Frans Duits Grieks

Hebreeuws Hongaars Italiaans Japans Lets Litouws

Noors Pools Portugees Roemeens Russisch Slowaaks

Sloveens Spaans Zweeds  Turks Oekraïens Wels

3.2.13 Translation-pakket

Belangrijkste voordelen
• Een klant met papieren documenten kan deze in één beweging digitaliseren en vertalen.

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

• Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 Europese talen om doorzoekbare PDF-

documenten te maken.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd 

of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de work-flowprocessen 

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar Translation Email

• Scannen naar Translation My Email

• Scannen naar Translation Cloud

• Scannen naar Translation My Cloud

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste map 
uploaden.

Scannen naar 
specifieke map

Voor

Scannen naar e-mail

Uploaden

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.
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3.2.14 Nedap-pakket

Belangrijkste voordelen
• Papieren documenten omzetten in digitale documenten. 

• Stelt klanten van RSI in staat om probleemloos een groot document te scannen en via Nedap Ons aan collega's 

te bezorgen.

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

• Geavanceerd systeem voor optische tekenherkenning (OCR) in 19 Europese talen om doorzoekbare PDF-

documenten te maken.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Na

Niet vereist

De gescande afbeelding rechtstreeks naar een gewenste 
map uploaden.

Scannen naar 
specifieke map

Voor

Scannen naar e-mail

Uploaden

Een document via pc of tablet uploaden en downloaden.

Inbegrepen toepassingen
• Scannen naar Nedap Ons

U kunt documenten scannen en naar een specifieke Nedap Ons-map verzenden.
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3.2.15 Audio-pakket

Belangrijkste voordelen
• Customer who has paper documents can digitalise and audio conversion in one scanning action.

• Convert your hard copies into Microsoft Office editable documents.

• Advanced optical character recognition system (OCR) in 19 European languages to create searchable PDFs.

Geschikt voor
• Offices where paper documents need to be processed for archiving and sharing.

• Those interested in accelerating digital transformation – looking to digitise their manual paper document 

workflow processes and work with the cloud.

• Sharing the document with colleagues who are visually impaired. Audio package can share the document by 

voice data.

Inbegrepen toepassingen
• Scan to Audio My Email

• Scan to Audio Email

• Scan to Audio My Cloud

• Scan to Audio Cloud

After
Uploading the scanned and audio conversion data 
directly to the desired folder by using RSI technology.

Scan by RSI Audio 
package

Before

Scan-to-email

Need to convert digital data to voice data by specific 
software.

RSI
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3.3. 3.3 Control+-apps
Voor extra controle kunnen klanten het geavanceerde Control+-pakket gebruiken dat een aanvulling op de 

andere app-pakketten vormt. Profiteer van de extra voordelen: rapporteren, eenvoudiger op afstand 

configureren, veilig afdrukken zonder server en fouten op het apparaat beheren.

Control+ is voor klanten die controle willen over de instelling, printkosten, gebruikers en apparaten van hun Ricoh 

Smart Integration omgeving. Het biedt zes hoofdfuncties:

▪ Eenvoudige instelling: Wizard voor registratie van het apparaat en zelfregistratie van de gebruiker.

▪ Apparaatbeheer: Monitoren van status van apparaten in realtime en instellen van waarschuwingsmeldingen.

▪ Rapportage: Analyseren van werking en gebruik van het apparaat, rapportageschema.

▪ Authenticatie: Ondersteuning van kaartlezer.

▪ Pull-printen: Printopdracht verzonden naar RSI Cloud, opgehaald van op eender welk ingeschakeld apparaat.

▪ Scan To Me: Documenten scannen naar persoonlijk e-mailadres.
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3.3.1 Control+

Belangrijkste voordelen
• Klanten besparen tijd en geld met instelling van zelfbediening voor gebruikers.

• Dure IT-servers weghalen en overschakelen op afdrukken zonder server vanuit de cloud.

• Eenvoudig controleren op welke MFP's RSI geactiveerd is en of er fouten moeten worden opgelost.

• Bekijken wat gebruikers doen en kosten verder beheren/verlagen via de rapporteringsmodule.

• Ongeautoriseerde toegang tot afdrukken voorkomen, wanneer veilig printen is ingeschakeld.

• Verificatie middels kaartlezers om op ieder op RSI aangesloten apparaat in te loggen.

Geschikt voor
• Kantoren waar papieren documenten moeten worden verwerkt om te worden gearchiveerd of gedeeld.

• Iedereen die de digitale transformatie wil versnellen en op zoek is naar manieren om de workflowprocessen

op basis van papieren documenten te digitaliseren en met de cloud te werken.

Eenvoudige 
instelling

Pull-printen

Rapportage Verificatie van kaartlezer
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4. Hoe apps downloaden?

Via het Smart Operation Panel van uw intelligente apparaat van Ricoh hebt u toegang tot de RICOH Application 

Site. Vanaf deze website kunt u tal van slimme toepassingen naar uw apparaat downloaden en hierop laten 

draaien. De apps zijn ontworpen om in te spelen op specifieke zakelijke behoeften en helpen u om uw workflows 

te stroomlijnen. Ze kunnen op het Smart Operation Panel worden geïntegreerd of vanuit de Cloud worden 

bereikt.

Er is weinig tot geen IT-kennis vereist om hiermee te starten!



Ricoh Smart Operation Panel and Ricoh Smart Integration – Applijst Ondersteunde modellen

Application Site

Melding maken van de 
laatste versie

Een app bijwerken

4.1.  Application Gallery

4.4. Apps updaten

Wanneer de laatste versie 

van een app wordt 

vrijgegeven, kunnen klanten 

deze updaten. 

4.2. Application Site

4.3. Apps installeren
Er zijn slechts 3 stappen nodig. Alle gebruikers kunnen de apps bekijken maar enkel de beheerders kunnen een 

app installeren. Dit is om de veiligheid van en controle over de apparaten te verzekeren.

Sommige apps zijn standaard en 

zijn automatisch verborgen in de 

App Gallery. U kunt op het 

startscherm pictogrammen voor 

deze apps toevoegen. 

Application Site is een service

om apps naar het Smart

Operation Panel te

downloaden. Klanten kunnen

hiermee zelf apps installeren

en updaten. Apps kunnen rechtstreeks vanaf het Smart Operation Panel worden gedownload.
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5. Widgets

Widgets kunnen aan het startscherm van uw Smart Operation Panel worden toegevoegd. Widgets zijn 

eenvoudige applicaties die worden gebruikt om een functie uit te voeren of informatie te verschaffen. Met 

behulp van een widget kunt u op het startscherm informatie bekijken en specifieke functies uitvoeren, zonder 

tussenkomst van een applicatiescherm. De widgets voor tonerniveau, datum en tijdstip kunnen bijvoorbeeld 

overal op de startpagina van het Smart Operation Panel worden weergegeven.
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Widget voor systeemmeldingen Milieuvriendelijke widget Widget voor toevoerinformatie

Widget voor faxontvangstbestand Widget voor datum en tijd

5.1 Widget voor taalselectie

Belangrijkste voordelen
• De widget voor taalselectie kan aan het startscherm worden toegevoegd en stelt gebruikers in staat om heel 

gemakkelijk van weergegeven taal te veranderen.

• Elke werknemer heeft efficiënt en zonder stress toegang tot elke beschikbare functie.

Geschikt voor
• Multinationale bedrijfsomgevingen waar meerdere talen worden gebruikt.

• Door op de widget te drukken kunt u een 

taal uit 5 selecties kiezen.

• 5 veelgebruikte talen kunnen uit een selectie van 23 talen vooraf in de 

bedrijfsomgeving worden geregistreerd. 

• De volgende talen kunnen worden ingesteld: Spaans, Braziliaans-Portugees, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Noors, 

Deens, Zweeds, Pools, Portugees, Hongaars, Tsjechisch, Fins, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Russisch, Grieks, 

Koreaans, Catalaans, Turks en Japans. 

5.2 Andere Widgets

Belangrijkste voordelen
• Meer efficiënt werken dankzij widgets op het startscherm, waardoor informatie in een oogopslag beschikbaar 

is.

• Geen verrassingen meer. Gebruikers missen geen informatie over de systeemstatus van het apparaat, 

resterende toner, inkomende faxen, etc.

• Milieuvriendelijker werken dankzij de widget met milieustatistieken.
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5.3 Intuïtieve gebruikersinterfaces: 
kopiëren/scannen/faxen & printen/scannen vanop 
USB/SD (geheugenapparaat)

Belangrijkste voordelen
• De intuïtieve gebruikersinterface van Ricoh lijkt op die van uw smartphone of tablet. En omdat deze voor alle 

intelligente apparaten van Ricoh hetzelfde is, biedt dit een uniform en gebruiksvriendelijk platform.

• Op raster gebaseerde lay-out met grotere pictogrammen en lettertypes die zichtbaar en gebruiksvriendelijk 

zijn. 

• Elke gebruiker die niet met de op raster gebaseerde lay-out vertrouwd is, kan snel op de conventionele op 

menu's gebaseerde ‘klassieke’ interface van Ricoh overschakelen.

• Eenvoudige en toegankelijke interfaces om het volle potentieel van de MFP's van Ricoh te benutten.

Voor
De conventionele gebruikersinterface was op menu's gebaseerd en een gebruiker 

moest de bediening onthouden en ermee vertrouwd raken.

Printen/scannen (geheugenapparaat) – Eenvoudige stappen met behulp van schermen. Niet langer onthouden hoe het apparaat moet 
worden bediend.

Na
De interfaces zien er esthetisch gezien als tegels op het bedieningspaneel uit. Scrol door het menupaneel om ze met tik- en veegbewegingen 

of inknijpen en uitknijpen te bekijken en bedienen. Dankzij de combinatie van intuïtieve bewegingen en de grafische weergave kunnen taken 

snel en eenvoudig worden uitgevoerd.

Zacht toetsenbord verschijnt wanneer u een 
bestemmingsadres invoert.

Kopiëren Scannen Scannen 
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6. Applijst – Ondersteunde 
modellen
Gebruik de volgende tabellen om te zien welke apps en widgets door uw Ricoh-printer / MFP worden 

ondersteund.
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● Standaard: Toegewezen aan startscherm

● Standaard: Opgeslagen in Application Gallery

● Beschikbaar op Application Site

● Beschikbaar op andere

● Niet beschikbaar

Applijst – Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

IMCxx00-serie IM C300/C400 IM C6500/C8000

1. Mobiele apps

1.1 Smart Device Connector ● ● ●

1.2 Ricoh AR+ ● ● ●

1.3 Ricoh IWB Evt. Evt. Evt.

2. Geïntegreerde SOP-apps

2.1 Quick Copy, Scanner, Fax ● ● ●

2.2.   ID Card Scan and Copy ● ● ●

2.3.   ID Card Copy ● ● ●

2.4 Book Copy Helper ● ● ●

2.5 (Easy) Size Match Scan ● ● ●

2.6.   (Easy) Size Match Copy ● ● ●

2.7 Conference Concierge ● ● ●

2.8 Shared Folder Print ● ● ●

2.9 Scan to Me ● ● ●

2.10 Scan to Folder Helper ● ● ●

2.11 Scan to Server for SharePoint ● ● ●

2.12 Recall Job Settings ● ● ●

2.13 Group Destination Helper ● ● ●

2.14 How to videos ● ● ●

3. Geavanceerde apps - SOP 

3.1.1 Workflow Navigator ● ● ●

3.1.2 Accessibility-app ● ● ●
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App

3. Geavanceerde apps - Cloud 

3.2.1Starterspakket ● ● ●

3.2.2 Standaardpakket ● ● ●

3.2.3 Office 365-pakket ● ● ●

3.2.4 Barcodepakket ● ● ●

3.2.5 DocuWare-pakket ● ● ●

3.2.6 G Suite-pakket ● ● ●

3.2.7 FlexRelease CX-pakket ● ● ●

3.2.8 eFax-pakket ● ● ●

3.2.9 AFAS-pakket ● ● ●

3.2.10 RIDX-pakket ● ● ●

3.2.11 Bestandsoverdrachtpakket ● ● ●

3.2.12 Salesforce-pakket ● ● ●

3.2.13 Translation-pakket ● ● ●

3.2.14 Nedap-pakket ● ● ●

3.2.15 Audio-pakket ● ● ●

3. Geavanceerde apps – Control+ 

3.3 Control+ ● ● ●

5. Widgets

Widget voor systeemmeldingen ● ● ●

Milieuvriendelijke widget ● ● ●

Widget voor toevoerinformatie ● ● ●

Widget voor faxontvangstbestand ● ● ●

Widget voor datum en tijd ● ● ●

Kopiëren, faxen, scannen, printen ● ● ●

Printen/scannen (geheugenapparaat) ● ● ●

Klassiek kopiëren, faxen, scannen, printen   
Documentserver ● ● ●

Widget voor taalwijziging ● ● ●

Application Site ● ● ●

Applijst - Ondersteunde modellen

IMCxx00-serie IM C300/C400 IM C6500/C8000

Ondersteunde modellen
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● Standaard: Toegewezen aan startscherm

● Standaard: Opgeslagen in Application Gallery

● Beschikbaar op Application Site

● Beschikbaar op andere

● Niet beschikbaar

Applijst - Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

IM C530F IM 550/600 IM 2702

1. Mobiele apps

1.1 Smart Device Connector ● ● ●

1.2 Ricoh AR+ ● ● ●

1.3 Ricoh IWB Evt. Evt. Evt.

2. Geïntegreerde SOP-apps

2.1 Quick Copy, Scanner, Fax ● ● ●

2.2.   ID Card Scan and Copy ● ● ●

2.3.   ID Card Copy ● ● ●

2.4 Book Copy Helper ● ● ●

2.5 (Easy) Size Match Scan ● ● ●

2.6.   (Easy) Size Match Copy ● ● ●

2.7 Conference Concierge ● ● ●

2.8 Shared Folder Print ● ● ●

2.9 Scan to Me ● ● ●

2.10 Scan to Folder Helper ● ● ●

2.11 Scan to Server for SharePoint ● ● ●

2.12 Recall Job Settings ● ● ●

2.13 Group Destination Helper ● ● ●

2.14 How to videos ● ● ●

3. Geavanceerde apps - SOP 

3.1.1 Workflow Navigator ● ● ●

3.1.2 Accessibility-app ● ● ●
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Applijst - Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

IM C530F IM 550/600 IM 2702

3. Geavanceerde apps - Cloud 

3.2.1 Starterspakket ● ● ●

3.2.2 Standaardpakket ● ● ●

3.2.3 Office 365-pakket ● ● ●

3.2.4 Barcodepakket ● ● ●

3.2.5 DocuWare-pakket ● ● ●

3.2.6 G Suite-pakket ● ● ●

3.2.7 FlexRelease CX-pakket ● ● ●

3.2.8 eFax-pakket ● ● ●

3.2.9 AFAS-pakket ● ● ●

3.2.10 RIDX-pakket ● ● ●

3.2.11 Bestandsoverdrachtpakket ● ● ●

3.2.12 Salesforce-pakket ● ● ●

3.2.13 Translation-pakket ● ● ●

3.2.14 Nedap-pakket ● ● ●

3.2.15 Audio-pakket ● ● ●

3. Geavanceerde apps – Control+ 

3.3 Control+ Q4FT20 ● ●

5. Widgets

Widget voor systeemmeldingen ● ● ●

Milieuvriendelijke widget ● ● ●

Widget voor toevoerinformatie ● ● ●

Widget voor faxontvangstbestand ● ● ●

Widget voor datum en tijd ● ● ●

Kopiëren, faxen, scannen, printen ● ● ●

Printen/scannen (geheugenapparaat) ● ● ●

Klassiek kopiëren, faxen, scannen,
printen Documentserver ● ● ●

Widget voor taalwijziging ● ● ●

Application Site ● ● ●
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● Standaard: Toegewezen aan startscherm

● Standaard: Opgeslagen in Application Gallery

● Beschikbaar op Application Site

● Beschikbaar op andere

● Niet beschikbaar

Applijst - Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

MP xx55-serie IM 7000 / 8000 /
9000-serie

1. Mobiele apps

1.1 Smart Device Connector ● ●

1.2 Ricoh AR+ ● ●

1.3 Ricoh IWB Evt. Evt.

2. Geïntegreerde SOP-apps

2.1 Quick Copy, Scanner, Fax ● Evt.

2.2.   ID Card Scan and Copy ● ●

2.3.   ID Card Copy ● ●

2.4 Book Copy Helper ● ●

2.5 (Easy) Size Match Scan ● ●

2.6.   (Easy) Size Match Copy ● ●

2.7 Conference Concierge ● ●

2.8 Shared Folder Print ● ●

2.9 Scan to Me ● ●

2.10 Scan to Folder Helper ● ●

2.11 Scan to Server for SharePoint ● ●

2.12 Recall Job Settings ● ●

2.13 Group Destination Helper ● ●

2.14 How to videos ● ●

3. Geavanceerde apps - SOP 

3.1.1 Workflow Navigator ● ●

3.1.2 Accessibility-app ● ●
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Applijst - Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

MP xx55-serie IM 7000 / 8000 /
9000-serie

3. Geavanceerde apps - Cloud 

3.2.1 Starterspakket ● ●

3.2.2 Standaardpakket ● ●

3.2.3 Office 365-pakket ● ●

3.2.4 Barcodepakket ● ●

3.2.5 DocuWare-pakket ● ●

3.2.6 G Suite-pakket ● ●

3.2.7 FlexRelease CX-pakket ● ●

3.2.8 eFax-pakket ● ●

3.2.9 AFAS-pakket ● ●

3.2.10 RIDX-pakket ● ●

3.2.11 Bestandsoverdrachtpakket ● ●

3.2.12 Salesforce-pakket ● ●

3.2.13 Translation-pakket ● ●

3.2.14 Nedap-pakket ● ●

3.2.15 Audio-pakket ● ●

3. Geavanceerde apps – Control+ 

3.3 Control+ ● Q4 FY20

5. Widgets

Widget voor systeemmeldingen ● ●

Milieuvriendelijke widget ● ●

Widget voor toevoerinformatie ● ●

Widget voor faxontvangstbestand ● ●

Widget voor datum en tijd ● ●

Kopiëren, faxen, scannen, printen ● ●

Printen/scannen (geheugenapparaat) ● ●

Klassiek kopiëren, faxen, scannen, printen   
Documentserver ● ●

Widget voor taalwijziging ● ●

Application Site ● ●
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● Standaard: Toegewezen aan startscherm

● Standaard: Opgeslagen in Application Gallery

● Beschikbaar op Application Site

● Beschikbaar op andere

● Niet beschikbaar

Applijst - Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

MP 305+ IM 350/430

1. Mobiele apps

1.1 Smart Device Connector ● ●

1.2 Ricoh AR+ ● ●

1.3 Ricoh IWB Evt. Evt.

2. Geïntegreerde SOP-apps

2.1 Quick Copy, Scanner, Fax ● ●

2.2.   ID Card Scan and Copy ● ●

2.3.   ID Card Copy ● ●

2.4 Book Copy Helper ● ●

2.5 (Easy) Size Match Scan ● ●

2.6.   (Easy) Size Match Copy ● ●

2.7 Conference Concierge ● ●

2.8 Shared Folder Print ● ●

2.9 Scan to Me ● ●

2.10 Scan to Folder Helper ● ●

2.11 Scan to Server for SharePoint ● ●

2.12 Recall Job Settings ● ●

2.13 Group Destination Helper ● ●

2.14 How to videos ● ●

3. Geavanceerde apps - SOP 

3.1.1 Workflow Navigator ● ●

3.1.2 Accessibility-app ● ●
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Applijst - Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

MP 305+ IM 350/430

3. Geavanceerde apps - Cloud 

3.2.1 Starterspakket ● ●

3.2.2 Standaardpakket ● ●

3.2.3 Office 365-pakket ● ●

3.2.4 Barcodepakket ● ●

3.2.5 DocuWare-pakket ● ●

3.2.6 G Suite-pakket ● ●

3.2.7 FlexRelease CX-pakket ● ●

3.2.8 eFax-pakket ● ●

3.2.9 AFAS-pakket ● ●

3.2.10 RIDX-pakket ● ●

3.2.11 Bestandsoverdrachtpakket ● ●

3.2.12 Salesforce-pakket ● ●

3.2.13 Translation-pakket ● ●

3.2.14 Nedap-pakket ● ●

3.2.15 Audio-pakket ● ●

3. Geavanceerde apps – Control+ 

3.3 Control+ Evt. ●

5. Widgets

Widget voor systeemmeldingen ● ●

Milieuvriendelijke widget ● ●

Widget voor toevoerinformatie ● ●

Widget voor faxontvangstbestand ● ●

Widget voor datum en tijd ● ●

Kopiëren, faxen, scannen, printen ● ●
Printen/scannen 
(geheugenapparaat) ● ●

Klassiek kopiëren, faxen, scannen, printen   
Documentserver ● ●

Widget voor taalwijziging ● ●

Application Site ● ●
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● Standaard: Toegewezen aan startscherm

● Standaard: Opgeslagen in Application Gallery

● Beschikbaar op Application Site

● Beschikbaar op andere

● Niet beschikbaar

Applijst - Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

SP C840DN/
SP C842DN

SP 8400DN

1. Mobiele apps

1.1 Smart Device Connector ● ●

1.2 Ricoh AR+ ● ●

1.3 Ricoh IWB Evt. Evt.

2. Geïntegreerde SOP-apps

2.1 Quick Copy, Scanner, Fax ● ●

2.2.   ID Card Scan and Copy ● ●

2.3.   ID Card Copy ● ●

2.4 Book Copy Helper ● ●

2.5 (Easy) Size Match Scan ● ●

2.6.   (Easy) Size Match Copy ● ●

2.7 Conference Concierge ● ●

2.8 Shared Folder Print ● ●

2.9 Scan to Me ● ●

2.10 Scan to Folder Helper ● ●

2.11 Scan to Server for SharePoint ● ●

2.12 Recall Job Settings ● ●

2.13 Group Destination Helper ● ●

2.14 How to videos ● ●

3. Geavanceerde apps - SOP 

3.1.1 Workflow Navigator ● ●

3.1.2 Accessibility-app ● ●
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Applijst - Ondersteunde modellen

App

Ondersteunde modellen

SP C840DN/
SP C842DN

SP 8400DN

3. Geavanceerde apps - Cloud 

3.2.1Starterspakket ● ●

3.2.2 Standaardpakket ● ●

3.2.3 Office 365-pakket ● ●

3.2.4 Barcodepakket ● ●

3.2.5 DocuWare-pakket ● ●

3.2.6 G Suite-pakket ● ●

3.2.7 FlexRelease CX-pakket ● ●

3.2.8 eFax-pakket ● ●

3.2.9 AFAS-pakket ● ●

3.2.10 RIDX-pakket ● ●

3.2.11 Bestandsoverdrachtpakket ● ●

3.2.12 Salesforce-pakket ● ●

3.2.13 Translation-pakket ● ●

3.2.14 Nedap-pakket ● ●

3.2.15 Audio-pakket ● ●

3. Geavanceerde apps – Control+ 

3.3 Control+ ● ●

5. Widgets

Widget voor systeemmeldingen ● ●

Milieuvriendelijke widget ● ●

Widget voor toevoerinformatie ● ●

Widget voor faxontvangstbestand ● ●

Widget voor datum en tijd ● ●

Printer ● ●

Printen/scannen (geheugenapparaat) ● ●

Klassiek kopiëren, faxen, scannen, printen   
Documentserver ● ●

Widget voor taalwijziging ● ●

Application Site ● ●
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