
Змінюйте традиційні методи роботи
Безпаперовий офіс. Ми говоримо про це з початку 1990-х, але щоб потрапити до нього, потрібна 
допомога. Пропонуємо найкращий комплект застосунків Ricoh Smart Integration, розроблених для 
БФП серії IM. Авторизуйтесь, і ви зможете сканувати паперові документи відразу до свого хмарного 
облікового запису.

Зменшення використання паперу означає не тільки захист навколишнього середовища. Ваш офіс стане 
більш ефективним. Перегортаючи стоси паперу, щоб скопіювати або відсканувати його, можна 
загубити важливі документи - або ще гірше - найважливішу сторінку, відшукати яку згодом непросто. 
Цифрові документи можуть зберігатися, індексуватися, розподілюватися і бути доступними в режимі 
онлайн. Що приємно - для цього ви можете використовувати свої улюблені застосунки.

• Насолоджуйтесь своїм БФП, який для спрощення повсякденних завдань працює, як і будь-який інший 
розумний пристрій 

• Використовуйте менше паперу для захисту навколишнього середовища, а також заощаджуйте витрати 
на друк та копіювання

• Автоматизуйте власну систему подачі заявок, щоб звільнити більше часу для завдань для розширення 
свого бізнесу

• Підключіться до хмарних служб для збереження необхідних документів в одному доступному місці
• Отримайте безкоштовну пробну версію кожного пакету, який ми пропонуємо, щоб переконатися, що 

він підходить саме вам

Ricoh Smart 
Integration 

Платформа для прямого хмарного 
сканування та друку  з екрану БФП



Застосунки для розумної роботи
Обробляти документи застосунками просто і  
вимагає меншого обслуговування
Пакет Ricoh Smart Integration для вашого БФП дозволяє 
отримати доступ до необхідних документів, не 
прив'язуючить до однієї машини чи мережі. Працюйте 
з будь-якого місця та залишайтесь на зв'язку, 
відсилаючи та друкуючи файли з особистих пристроїв.

Немає потреби в комп'ютерних програмах. Просто 
завантажуйте застосунок і приступайте до роботи. 
Один паперовий документ можна перетворити в 
цифровий файл для спільного редагування. 

Заощадщуйте витрати, скануючи, копіюючи та 
обмінюючись документами у хмарі
БФП Ricoh напрочуд компактні. Вони виразні та 
розумні. Вони інтуїтивно зрозумілі і не засмучують. А 
завдяки Smart Integration ви здобудете свободу працю-
вати віддалено і, водночас, спільно та без обмежень. 

Друкуйте документи безпосередньо з хмарних 
платформ, не використовуючи сервер. В підсумку це 
означатиме менше витрат на підтримку ІТ-інфра-
структури: менше фахівців для підтримки процесу 
обробки документів і відмова від дорогих візитів 
зовнішніх ІТ-підрядників.

Налаштувати розумну інтеграцію так само 
просто, як натиснути на посилання
Зміни завжди важкі. Ви знаєте, що в офісі занадто 
багато паперів, система збероеження документів є 
обов’язковою, а в архівах - безлад. На щастя, наші 
хмарні інтеграційні пакети розроблені таким чином, що 
змінювати майже нічого не потрібно.

Незалежно від вибору хмарного сервісу, один з наших 
пакетів підключить ваш БФП прямо до нього. Ви зможете 
працювати з рахунками, комерційними пропозиціями та 
іншими  документами розом з колегами. З Ricoh можна 
розпочати обробку документів практично відразу.

Виберіть пакет, який найкраще підходить для 
вас, і протестуйте його перед придбанням
Хмарні з'єднання надають гнучкість. Скануйте документи  
на електронну пошту. Друкуйте з Google Диску. 
Перетворюйте документи в формати, сумісні з 
прийнятими в компанії.

Для обробки документообігу ми забезпечуємо 
інтеграцію з Office 365, G Suite, DocuWare тощо.

Розгляньте різні варіанти пропозицій. Ви можете 
використовувати будь-який з наших пакетів 
БЕЗКОШТОВНО протягом перших 30 днів, щоб 
перевірити, чи задоволені ви.
Ніяких витрат.
Все просто ...
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Стартовий пакет (безкоштовно) 
Перетворення паперових документів в цифрові. 
Сканування в хмарні сховища.

Включає:
• Scan to e-mail
• Scan to Box
• Scan to Google Drive
• Scan to Dropbox
• Scan to OneDrive
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Пакет Standard
Перетворення паперових документів в цифрові. 
Безпосереднє сканування та друк з хмарних сховищ 
за допомогою багатофункціонального пристрою.
Вдосконалена система OCR для створення PDF-файлів 
з можливістю пошуку.
Перетворення ваших паперових документі в редаговані 
файли Microsoft Office.
Включає:
• Scan to e-mail
• Scan to Box / My Box
• Print from Box / My Box
• Scan to Google Drive / My Google Drive
• Print from Google Drive / My Google Drive
• Scan to Dropbox / My Dropbox
• Print from Dropbox / My Dropbox
• Scan to OneDrive / My OneDrive
• Print from OneDrive / My OneDrive
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Пакет Office 365
Перетворення паперових документів в цифрові. 
Безпосереднє сканування та друк з хмарних сховищ 
за допомогою багатофункціонального пристрою.
Вдосконалена система OCR для створення PDF-
файлів з можливістю пошуку.
Перетворення ваших паперових документі в 
редаговані файли Microsoft Office.
Включає:
• Scan to Outlook Online / My Outlook Online
• Print from Outlook Online / My Outlook Online
• Scan to Sharepoint Online / My Sharepoint Online
• Print from Sharepoint Online / My Sharepoint Online
• Scan to OneDrive for Business / My OneDrive for Business
• Print from OneDrive for Business / My OneDrive for Business
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Пакет DocuWare               
Перетворення паперових документів у цифрові.
Скануйте на хмару DocuWare безпосередньо з 
багатофункціонального пристрою.
Вдосконалена система OCR для створення PDF-
файлів з можливістю пошуку.
Включає:
• Scan to Docuware Cloud
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Пакет Control+
Перетворення паперових документів в цифрові. 
Надсилання завдань на друк з мобільного пристрою в 
хмару з наступною авторизацією та друком на БФП.
Control + пропонує корисні функції для задоволення 
потреб вашого офісу, зокрема Автентифікація / Друк / 
Сканування / Звітність / Управління пристроями.

Проста установка та обслуговування, що базуються на 
хмарі, допомагають ефективно керувати клієнтами та 
внутрішніми користувачами.
Включає:
• Easy Setup
• Scan to e-mail
• Follow Me Print
• Authentication
• Job Log Reporting

Застосунки і пакети для під'єднання до хмари



Додаткові функції / Пакети хмарного під'єднання

Хмарні застосунки Стартовий
пакет

Пакет
Standard

Пакет 
Office 365 

Пакет 
DocuWare 

Пакет 
Control+

Пробна версія (30 днів безкоштовно)

Сканування на e-mail

Сканування на особистий хмарний аккаунт з 
багатофункціонального пристрою

Сканування з наступним розпізнаванням (OCR)

Скануйте в формати MS Word, PowerPoint, 
Excel та PDF з можливістю пошуку 

Безсерверний друк

Мобільний pull-друк

УПРАВЛІННЯ КОРИСТУВАЧАМИ

Захищений веб-сайт адміністратора для клієнтів

Додавання користувачів і управління застосунками

Необмежена кількість користувачів

Управління паролем

Налаштування скіну і лого сайту адміністратора

БЕЗПЕКА І ДОСТУП                        

Одноразовий вхід (SSO) у застосунки

Захищене 256-бітове шифрування даних

Автентифікація сканування/друку за PIN-кодом/карткою

Центр обробки даних рівня 3 в межах ЄС

Звіт про журнал роботи, у тому числі 
за пристроєм, відділом, користувачем
Управління інформації про активи 
пристрої та стан пристрою

Просте налаштування застосунків

99,9% тривалості роботи 24/7, 365 днів на рік

Оновлення в режимі реального часу

Не потребує встановлення на місці




