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Масштабовані інтелектуальні рішення 
для сучасного бізнесу

Ви шукаєте програмні рішення, здатні оновлюватися без вашої участі? Вам потрібні 

пристрої, які легко адаптувати під мінливі потреби бізнесу? Ми можемо вам 

запропонувати все це. Платформа RICOH Always Current Technology (завжди 

актуальна технологія) забезпечує регулярне автоматичне оновлення програмного 

забезпечення ваших пристроїв.

В умовах постійного розвитку технологій і методів роботи наші замовники 

обгрунтовано вимагають удосконалень, які допоможуть підвищити 

продуктивність і ефективність бізнесу. Прагнучи запропонувати кращі технології, 

компанія Ricoh змінила підхід до встановлення нових функцій і оновлень.

Платформа RICOH Always Current Technology - це своєчасне отримання 

оптимальних рішень в залежності від поточних потреб. Завдяки RICOH Always 

Current Technology функціональні можливості інтелектуальних пристроїв RICOH 

розширюються в міру розвитку бізнесу.



Ефективний розвиток

Принтери і багатофункціональні пристрої - незамінні помічники в будь-якій 

компанії. Ми постійно вдосконалюємо наші продукти, розширюючи їх 

функціональні можливості, підвищуючи їх продуктивність і ефективність. З 

платформою RICOH Always Current Technology ви можете використовувати 

останні технологічні досягнення без необхідності придбання нової моделі 

апарату.

RICOH Always Current Technology забезпечує доступ до найновіших функцій, 

які будуть підтримуватися пристроями незалежно від дати їх придбання.

Розумна масштабованість

Завдяки RICOH Always Current Technology функціональні можливості ваших 

пристроїв зможуть розширюватися в міру розвитку бізнесу. Ця платформа 

передбачає установку нових функцій відразу ж після їх випуску. Більше не 

потрібно викликати технічного спеціаліста або чекати закінчення сервісного 

договору. Нові програми можна завантажити прямо з сайту застосунків (RICOH 

Application Site).

Вибираючи технології Ricoh, ви можете бути впевнені, що ваші пристрої завжди 

будуть відповідати поточним потребам бізнесу.



Надійний захист даних

Безпека даних - основа будь-якого бізнесу, тому наші пристрої відповідають 

вимогам стандарту IEEE 2600. Оскільки наші пристрої створені на базі власної 

операційної системи Ricoh, вони надійно захищені від вразливостей систем з 

відкритим кодом. Непотрібні компоненти не встановлюються, доступ до 

кореневих папок заборонений, а вбудовані застосунки проходять випробування 

на сумісність перед запуском на пристрої.

Платформа RICOH Always Current Technology з функцією автоматичного 

оновлення гарантує незмінну актуальність ваших пристроїв.



Динамічні інтелектуальні рішення для 
робочого середовища

RICOH Always Current Technology - невід'ємна частина екосистеми 

інтелектуальних технологій, яка розроблена компанією Ricoh для 

ефективної підтримки бізнесу.

Ця екосистема під назвою Dynamic Workplace Intelligence (Динамічне 

інтелектуальне робоче середовище) складається з декількох елементів: 

інтелектуальні пристрої RICOH, смарт-панель управління Ricoh, RICOH Application 

Site (Сайт застосунків), платформи RICOH Always Current Technology, RICOH Smart 

Integration (Інтелектуальна інтеграція) і RICOH Intelligent Support (Інтелектуальна 

підтримка).

Суть динамічних інтелектуальних рішень для робочого середовища полягає в 

з'єднанні наших можливостей: інтелектуальному інтегруванні обладнання, 

програмного забезпечення, застосунків і підтримки Ricoh з метою оптимізації 

робочих процесів, які відповідали б потребам вашого бізнесу. Інтелектуальне 

робоче середовище - це більш динамічний, ефективний і продуктивний бізнес. 

Динамічне інтелектуальне робоче середовище створює оптимальні умови для 

ефективної роботи співробітників, дозволяючи їм зосередитися на дійсно 

важливих завданнях.



Інтелектуальні пристрої RICOH

Інтелектуальні пристрої RICOH гарантують неперевершений рівень якості, 

захисту інформації та надійності. Вони підтримують підключення до 

зовнішніх хмарних сервісів і установку застосунків з управління робочими 

процесами, які забезпечують швидку і ефективну обробку документів без 

найменшого ризику витоку даних.

Смарт-панель управління (SOP) 

Зручна смарт-панель управління - це швидкий доступ до всіх 

необхідних функцій пристрою. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс 

сенсорного екрану аналогічний звичному смартфону, а його 

використання на всіх інтелектуальних пристроях RICOH зробить 

роботу користувачів комфортною та ефективною.

Сайт застосунків RICOH Application Site 

Сайт застосунків RICOH (Application Site), доступ до якого здійснюється зі 

смарт-панелі управління інтелектуального пристрою RICOH, призначений 

для завантаження різних смарт-застосунків, які дозволяють оптимізувати 

робочі процеси і підвищити їх ефективність у відповідності з поточними 

потребами бізнесу.

Інтелектуальна інтеграція 
RICOH Smart Integration

Платформа RICOH Smart Integration (Інтелектуальна інтеграція) забезпечує 

автоматизацію процесів документообігу без необхідності придбання 

дорогого програмного забезпечення. Вам сподобається зручний друк з 

мобільних пристроїв і сканування документів з відправкою до вказаного 

місця призначення: папку в локальній мережі або хмарногое сховища(Box, 

Dropbox, O ffi ce 365 тощо).

Інтелеутуальна підтримка 
RICOH Intelligent Support 

Ця комплексна платформа обслуговування і технічної підтримки гарантує 

допомогу в потрібний момент. Навчальні відеоролики доступні на смарт-

панелі управління і дозволяють швидко виконувати прості завдання, 

наприклад заміну тонер-картриджа. При необхідності фахівці можуть 

дистанційно підключитися до панелі управління пристроєм, щоб 

оперативно усунути виниклу проблему.



Розумна система установки оновлень

Автоматичне оновлення

Платформа RICOH Always Current Technology є стандартною функцією 

новітніх інтелектуальних пристроїв RICOH. Вона виконує автоматичне 

завантаження програмних оновлень, не відволікаючи вас від роботи, і в 

потрібний момент нагадує про необхідність активувати завантажені 

оновлення. Це швидко, просто і безпечно.

Завантаження останньої версії ...

На початку 2019 року на інтелектуальні пристрої RICOH була 

встановлена платформа RICOH Always Current Technology версії 1.0. 

Остання версія (RICOH Always Current Technology версії 1.1) доступна 

на сайті застосунків і передбачає ряд удосконалень, які дозволяють 

поліпшити функціональні можливості пристрою і спростити 

управління.

1. Відкрийте RICOH Application Site.

2. Виберіть RICOH Always Current Tech. v1.1.

3. Натисніть Install (Встановити).

4. Після завершення процесу установки пристрій перезавантажиться з 

останньою версією RICOH Always Current Technology. *

5. Активуйте V1.1 через RICOH Application Site.*

* Перезапуск і активація необхідні тільки в тому випадку, якщо прошивка не актуальна.

ПРИМІТКА: Пристрій повинен бути сумісним з платформою RICOH 

Always Current Technology, бути підключеним до мережі інтернет і 

мати доступ до сайту застосунків (RICOH Application Site). Якщо 

пристрій не відповідає цим вимогам, зверніться в місцеву службу 

технічної підтримки Ricoh.

Зручне ручне управління

Функції RICOH Always Current Technology включені стандартно, але якщо 

ви віддаєте перевагу встановлювати оновлення самостійно,

їх можна завантажити з сайту застосунків (RICOH Application Site). 

Підтримуються і пристрої, не підключені до мережі інтернет. В цьому 

випадку сервісний інженер Ricoh встановити оновлення з SD-карти.



Удосконалення RICOH Always Current Technology V1.1

Функція пошуку налаштування

Покращена функція пошуку дозволяє знайти потрібні 

налаштування за ключовими словами. Щоб звузити результати 

пошуку, можна ввести кілька слів.

Попередня установка завдання 
на копіювання

Для заощадження часу можна налаштувати інше завдання 

копіювання під час виконання поточного. Виконання 

наступного завдання почнеться автоматично після 

завершення поточного.

Копіювання з повторенням 
зображення

Чередування або багаторазове повторення зображення. Кількість 

повторів залежить від розміру вихідного зображення, масштабу 

копіювання і формату паперу.

Інтерфейс екрану налаштування

Вдосконалений інтерфейс забезпечує більш зручну навігацію по меню 

налаштувань: System (Система), Paper Tray (Лоток), Copy/Document Server 

(Копір/Сервер документів), Fax (Факс), Printer (Принтер), Scanner (Сканер), 

Maintenance (Обслуговування ), Address Book (Адресна книга), Inquiry 

(Запит) and Counter (Лічильник). *

*Вдосконалений інтерфейс не вмикається за замовчуванням. Його повинен активувати

адміністратор.

Копіювання в режимі 
"позитив-негатив"

Копіювання зображення з інвертуванням кольорів.



Ricoh Always Current Technology і / або інші оновлення Ricoh доступні не для всіх моделей. Це залежить від дати виробництва пристрою 

та інших обмежень. За інформацією про додаткові функції, доступних для вашого пристрою, звертайтеся до відділу продажів. Технічні 

характеристики і зовнішній вигляд можуть бути змінені без повідомлення. Колір пристрою може відрізнятися від кольору зображення 

в брошурі. Ілюстрації в брошурі не є реальними фотографіями, можливі відмінності. Всі торгові марки і назви продуктів є товарними 

знаками відповідних власників. © Ricoh Europe PLC, 2019 р

Вставка проміжних аркушів

Для зручності сортування між комплектами копій 

вставляється порожній аркуш паперу.

Місце зберігання прийнятого факсу

Це нова функція в меню настроювання факсу. Користувач/

адміністратор може вибрати місце збереження повідомлень 

факсу: пам'ять факсу або жорсткий диск.

Тип файлу для передачі факсу 
з пам'яті

Користувач/адміністратор може вибрати формат, 

який використовується для передачі файлів з пам'яті 

факсу. Підтримувані формати файлів: TIFF, PDF і PDF/A.

Дзеркальне копіювання

Копіювання зображення в дзеркальному вигляді.
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