
Samenwerken op afstand
Onze manier van werken is veranderd en videovergaderen was nooit 

eerder zo belangrijk. Ongeacht uw wensen kunnen wij uw teams snel 

en efficiënt laten samenwerken.  Wij helpen u om uw werkomgeving 

slim en veilig in te richten, informatie altijd en overal te kunnen delen, 

bewerken en beheren en om uw AV- en cloudinfrastructuur te beheren.

Laat medewerkers efficiënt samenwerken met  
RICOH Smart Collaboration Rooms

RICOH Smart 
Collaboration 
Rooms

Kant-en-klare AV-oplossingen voor 
vergaderruimtes

Kant-en-klare AV-oplossingen
Het kan een hele uitdaging zijn om voor effectieve vergaderfaciliteiten 

te zorgen. Er zijn verschillende videoconferentieplatforms mogelijk en 

met een verscheidenheid aan AV-systemen en -leveranciers om uit te 

kiezen, is het selecteren van de juiste technologie niet eenvoudig.  

Om u te helpen, hebben we startklare AV-oplossingen ontwikkeld die 

de beste technologie en ondersteuning in hun klasse combineren.



Geconfronteerd met steeds grotere 
uitdagingen, is het voor organisaties 
belangrijker dan ooit om efficiënt 
te kunnen (samen)werken. Waar 
medewerkers zich ook bevinden. 
Samenwerken in hybride vorm 
is de nieuwe norm Deze nieuwe 
vorm van samenwerking vereist 
nieuwe faciliteiten op kantoor 
om optimaal met collega's en 
klanten te communiceren.

• Kant-en-klare AV-oplossingen

• Vooraf geconfigureerde 
systemen

• De beste technologie van 
toonaangevende leveranciers

• Geoptimaliseerd voor 
videovergaderen

• Geïnstalleerd en ondersteund 
door één deskundige partner

De oplossing van Ricoh

Transformatie begint bij technologie 

Om effectief te kunnen werken in een veilige bedrijfsomgeving, moeten uw 

medewerkers naadloos kunnen communiceren met mensen op meerdere 

locaties. Dankzij de nieuwste technologie kan vergaderen in de cloud 

net zo eenvoudig en productief zijn als een persoonlijke ontmoeting. 

Als uw vergaderfaciliteiten niet zijn meegegaan met de technologische 

ontwikkelingen, zullen uw medewerkers hier moeite mee hebben. 

Vergaderproblemen in de praktijk

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Iemand heeft de uitnodiging 

voor de vergadering niet ontvangen. Er treedt vertraging op terwijl de presentator 

met zijn laptop verbinding probeert te maken met de scherm. Slechts de 

helft van de aanwezigen is zichtbaar op het scherm en de geluidskwaliteit 

is slecht. Erger nog, niemand weet hoe het scherm moet worden gedeeld 

en het gebruik van een virtueel whiteboard is tot mislukken gedoemd.

Technologie die communicatie bevordert  

AV-systemen die zijn geconfigureerd om met het videoconferentieplatform 

van uw voorkeur te werken en die vakkundig worden ondersteund 

door een deskundige partner – kunnen uw medewerkers onmiddellijk 

verbinding maken en samenwerken alsof ze in hetzelfde kantoor zitten.  



MS Teams-ecosysteemOpen virtuele ruimtes BYOD / BYOM

Geoptimaliseerde AV-oplossingen voor ieder platform  
en elke vergaderruimte

Geoptimaliseerde oplossingen

Wij maken het configureren van ruimtes eenvoudig. Onze Smart 

Collaboration Rooms zijn vooraf geconfigureerde AV-oplossingen. 

Ze zijn geoptimaliseerd om te werken met de toonaangevende 

videoconferentieplatforms, waaronder Microsoft Teams, Zoom en Cisco 

Webex, en bevatten de allernieuwste technologie van de beste leveranciers. 

Bovendien worden ze direct door Ricoh geïnstalleerd en ondersteund.  

Geïntegreerde toptechnologie

Elk Smart Collaboration Room-pakket bevat een scherm van de 

juiste grootte, een professioneel audiosysteem, een high-definition 

camera en kan uitgebreid worden met draadloos presenteren.  

De apparatuur is geoptimaliseerd voor het platform en de beschikbare 

ruimte. En om de installatie te vereenvoudigen, kunnen schermen 

en camera's gemonteerd worden op een vloerstandaard.

Eenvoudige selectie criteria

Welke RICOH Smart Collaboration Room is de juiste oplossing voor uw 

bedrijf? Kijk simpelweg welk videoconferentieplatform u gebruikt en 

selecteer het pakket met de juiste omvang om aan uw vergadervereisten 

te voldoen. Van kleine ruimtes tot grotere vergaderruimtes en 

directiekamers: wij hebben de juiste oplossing voor elke vergaderruimte. 

En als u advies nodig hebt, staan we graag voor u klaar.

Platform

Vergaderruimte

2-4 personen 4-10 personen 6-20 personen

AV-oplossingen die samenwerkings-
gerichte communicatie mogelijk 

maken binnen MS Teams / MS 365

AV-oplossingen ontworpen 
om apparaatgebaseerde 

communicatie te verbeteren

AV-oplossingen geoptimaliseerd  
voor interoperabele platforms, zoals 

CISCO Webex en Pexip

Huddle Space Vergaderruimte Directieruimte
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RICOH Smart Collaboration Rooms

• Wereldwijd servicenetwerk 
in 200 landen

• Support door 30.000 
gecertificeerde 
servicetechnici

• Vertrouwd 
toeleveringsketen- en 
onderdelenbeheer 

• Speciaal AV Network 
Operations Centre

• Servicedesk zorgt voor één 
aanspreekpunt

Deskundige support Volledig geconfigureerde gebruiksklare oplossingen  

Elke RICOH Smart Collaboration Room is veel meer dan slechts een pakket 

hoogwaardige AV-producten. Het is een volledig geconfigureerde gebruiksklare 

oplossing. Onze AV-oplossingen worden bij u op locatie afgeleverd en 

ter plekke geïnstalleerd door een deskundige technicus. Daarna zijn ze 

onmiddellijk klaar voor gebruik. Aanvullende ondersteuning, waaronder 

beheer op afstand en technische service op locatie, is als optie verkrijgbaar.   

Een zakelijke partner van wereldniveau  

Meer dan 1,4 miljoen bedrijven in de hele wereld vertrouwen al op 

onze diensten. We helpen hen door het implementeren van innovatieve 

diensten en technologieën, waardoor hun medewerkers makkelijker en 

slimmer kunnen werken. Bovendien worden ze ondersteund door een 

wereldwijd servicenetwerk dat 200 landen en gebieden omspant en waarbij 

meer dan 30.000 gecertificeerde serviceprofessionals in dienst zijn. 

Interactieve samenwerkingstools  

Om de gebruikerservaring te verbeteren en uw vergaderingen 

op afstand nog productiever te maken, kunnen we collaboration 

boards deel laten uitmaken van een geoptimaliseerde AV-oplossing. 

De interactieve apparaten ondersteunen virtueel brainstormen 

en stellen uw medewerkers en zakenpartners in staat om in 

realtime bestanden te delen en ideeën te ontwikkelen.  

De bediening is eenvoudig en de slimme technologie kan worden gebruikt 

om videogesprekken te starten, informatie te presenteren en met andere 

aanwezigen in de vergadering samen te werken aan documenten. 

Een goede beveiliging is verzekerd met Microsoft 365-verificatie 

(geselecteerde pakketten). Door hun bedrijfspas te swipen, kunnen 

medewerkers toegang krijgen tot hun persoonlijke omgeving. 


