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Značka moderních rozměrů obchodní komunikace a správy 
dokumentů, značka průkopníka na cestě k designu 
21. století, značka důrazu na ekologii, a to jak při výrobě, tak 
při provozu produktů. 

Portfolio společností RICOH Czech Republic a RICOH Slovakia 
zahrnuje řadu systémových a partnerských řešení, která pomáhají 
profesionálně zpracovávat dokumenty, kontrolovat a snižovat 
tiskové náklady i zabezpečit tisk proti jeho zneužití. V oblasti 
hardwaru nabízí barevná i černobílá multifunkční zařízení, tiskárny, 
velkoformáty, faxy, digitální duplikátory a digitální produkční zařízení 
pro velkoobjemový tisk.

Samotná zařízení jsou doplněna nabídkou softwarových řešení – 
účtovací software pro kontrolu a účtování tiskových nákladů 
a skenovací software pro digitalizaci dokumentů a jejich správu.

V oblasti dokumentových služeb (Ricoh Business Solution) je Ricoh 
pro své zákazníky partnerem v oblasti celého životního cyklu 
dokumentu a informací. Kromě dodávek tiskových systémů nabízí 
řešení pro systémovou evidenci dokumentů a jejich digitalizaci, 
zkvalitnění procesu oběhu elektronických dokumentů a ukládání dat.

Značka Ricoh je známá pro svou kvalitu technologií, výjimečné 
standardy svých služeb zákazníkům a podnět k udržitelnosti. 
Pod korporátním sloganem, imagine. change., Ricoh pomáhá 
společnostem změnit způsob jejich práce a podněcuje kolektivní 
představivost svých zaměstnanců. Zastoupení pro Českou 
a Slovenskou republiku vzniklo v červenci 2015 akvizicí divizí 
společnosti IMPROMAT CZ a IMPROMAT Slov., které zde značku 
RICOH od roku 1990 zastupovaly.
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Malé rozměry

Vysoká kvalita tisku

Snadná instalace a obsluha

SP 230DNw
ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 30 str./min

Gramáž papíru 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 251 listů

Paměť 128 MB

Rozměry základní jednotky 356 × 183 × 360 mm

Startovací toner 700 stran

Hmotnost základní jednotky 7 kg

A6–A4 162 g/m²1200 dpiČB

ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA

Nízké pořizovací náklady

Kompaktní rozměry

Snadná obsluha a údržba

Nízká spotřeba energie

SP 3710DN

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 32 str./min

Gramáž papíru 52–162 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–105 g/m²

Formát výstupu A4

Rozlišení tisku 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 300–550 listů

Rozměry základní jednotky 370 × 392 × 262 mm

Hmotnost základní jednotky 13 kg

A6–A4 162 g/m²

Wi-Fi

Wi-Fi

ECO

ECO

1200 dpi

Bezpečná data

Bezpečná data

Důvěrný tiskČB

Tisk z mobilu

Tisk z mobilu
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ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA

Nízké pořizovací náklady

Kompaktní rozměry

Snadná obsluha a údržba

Nízká spotřeba energie

4,3“ dotykový displej (P 502)

P 501 / P 502

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 45 str./min

Gramáž papíru 52–220 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 52–162 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 500–2100 listů

Rozměry základní jednotky 375 × 412 × 311 mm

Hmotnost základní jednotky 19 kg

A6–A4 162 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi

Bezpečná data

Důvěrný tiskČB

Tisk z mobilu

SD/USB 
(P 502)

Dotyk. displej 
(P 502)

ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA

Kompaktní design

Vysoká produktivita

Nízké provozní náklady

Podpora PCL a PostScript 3

Podpora oddělených sítí

SP 6430DN

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 38 str./min

Gramáž papíru 56–220 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 56–162 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Maximální délka tiskového média 432 mm

Rozlišení tisku 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 600–2100 listů

Rozměry základní jednotky 459 × 392 × 347 mm

Hmotnost základní jednotky 22,5 kg

A4–A3 220 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

ČB

Outstanding A3 
Printer for Mid-Size 

Workgroups 

Buyers Lab  
2016 Pick

new
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ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA

Vysoká rychlost tisku

Profesionální dokončovací funkce

Jednoduchá obsluha

Zvýšená bezpečnost dat

Nízká spotřeba energie

SP 8400DN

A6–A3+

SD/USB

216 g/m²

Wi-Fi

1200 dpi Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

ČB

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 60 str./min

Gramáž papíru 60–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3+

Maximální délka tiskového média 600 mm

Rozlišení tisku 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–4700 listů

Rozměry základní jednotky 587 × 653 × 720 mm

Hmotnost základní jednotky 57 kg

Vysoká rychlost tisku

Procesor Intel

Nízká spotřeba energie

Prodloužená životnost

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 50 / 60 str./min

Gramáž papíru 60–220 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–120 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 600–2600 listů

Rozměry základní jednotky 420 × 410 × 346 mm / 
443 × 410 × 366 mm

Hmotnost základní jednotky 18 kg

A6–A4

SD/USB

220 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start

ČB

P 800 / P 801
ČERNOBÍLÁ TISKÁRNA

new
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Kompaktní design

Nízké provozní náklady

Podpora PostScript 3

P C300 / P C301W

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 25 str./min

Gramáž papíru 60–163 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–90 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 501–751 listů

Rozměry základní jednotky 400 × 450 × 334 mm

Hmotnost základní jednotky 25 kg

A6–A4 163 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

CMYK

SD/USB

BAREVNÁ TISKÁRNA

BAREVNÁ TISKÁRNA

A4–B6 220 g/m²

Wi-Fi ECO

1200 dpi

Bezpeč. data*

Důvěrný tisk

Rychlý start

CMYK

SP C352DN

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 30 str./min

Gramáž papíru 56–220 g/m²

Gramáž papíru Duplex 56–163 g/m²

Formát výstupu A4–B6

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 600–2100 listů

Rozměry základní jednotky 400 × 515 × 387 mm

Hmotnost základní jednotky 33 kg

4,3“ dotykový displej

Podpora mobilního tisku

Energeticky úsporná s nízkými náklady na provoz

new
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Vysoká produktivita

Rychlý první výstup

Vysoká kapacita papíru

Tonery se zvýšenou náplní

P C600

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 40 str./min

Gramáž papíru 60–220 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 500–2100 listů

Rozměry základní jednotky 445 × 570 × 470 mm

Hmotnost základní jednotky 34 kg

A6–A4 256 g/m²1200 dpi Bezpečná dataCMYK

new

BAREVNÁ TISKÁRNA

Wi-Fi ECORychlý start Tisk z mobilu SD/USB

SP C360DNw
BAREVNÁ TISKÁRNA

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 30 str./min

Gramáž papíru 56–220 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 56–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 850 listů

Rozměry základní jednotky 400 × 515 × 455 mm

Hmotnost základní jednotky 32 kg

A6–A4 163 g/m²1200 dpiCMYK Rychlý start

Kompaktní design

Čtyřřádkový LCD panel

Rychlý tisk při vysokém rozlišení

12 Tiskárny Ricoh



Bezpečná data ECO

CMYK

Vysoká rychlost tisku

Profesionální dokončovací funkce

Jednoduchá obsluha

Zvýšená bezpečnost dat

Nízká spotřeba energie

A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

1200 dpi Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 45/60 str./min

Gramáž papíru 60–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Maximální délka tiskového média 600 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–4700 listů

Rozměry základní jednotky 587 × 685 × 864 mm

Hmotnost základní jednotky 85 kg

SP C840DN / C842DN
BAREVNÁ TISKÁRNA

Tiskárny Ricoh 13



Multifunkční 
tiskárny
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ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

Malé rozměry

Vysoká kvalita tisku

Podpora WiFi a AirPrint

SP 230SFNw

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 30 str./min

Rychlost skenování 22 str./min

Gramáž papíru 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 251 listů

Paměť 256 MB

Rozměry základní jednotky 410 × 319 × 399 mm

Startovací toner 700 stran

Hmotnost základní jednotky 11 kg

A6–A4

SD/USB

162 g/m² Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Bezpečná dataTisk z mobilu Skener

ČB

Nejmenší multifunkce na trhu s možností 
zpracování formátu A3

Oboustranné skenování i tisk A3

Ovládací panel Android

Velmi nízká hlučnost

Nízké provozní náklady

MP 305+SP / 305+SPF

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 30 str./min

Gramáž papíru 60–105 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–105 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Rozlišení tisku 600 × 600 dpi

Vstupní kapacita papíru 260–760 listů

Rychlost skenování 30 str./min

Rozměry základní jednotky 350 × 493 × 505 mm

Hmotnost základní jednotky 32 kg

A6–A3

SD/USB

105 g/m²

Wi-Fi

ECO

600 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

AndroidSkener

ČB

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
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new

Nízké pořizovací náklady

Kompaktní rozměry

Snadná obsluha a údržba

Nízká spotřeba energie

SP 3710SF

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 32 str./min

Gramáž papíru 52–162 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–105 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 250–550 listů

Rychlost skenování 35 str./min

Rozměry základní jednotky 405 × 392 × 420 mm

Hmotnost základní jednotky 18 kg

A6–A4

SD/USB

162 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

Skener

ČB

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
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Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award

Ovládací panel Android

Jednoprůchodový podavač

Procesor Intel

Vysoká rychlost tisku

Vysoké rozlišení

Vysoká rychlost tisku

Ovládací panel Android

Procesor Intel

Nízká spotřeba energie

Prodloužená životnost

IM 350(F) / IM 430F

IM 550F / IM 600F / IM 600SRF

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 35/45 str./min.

Gramáž papíru 52–162 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–162 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 600–1600 listů

Rychlost skenování 80 str./min. oboustranně

Rozměry základní jednotky 476 × 483 × 510 mm

Hmotnost základní jednotky 26 kg

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 55 / 60 str./min

Gramáž papíru 60–220 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–120 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 600–2600 listů

Rychlost skenování 60 str./min

Rozměry základní jednotky 480 × 539 × 644 /  
480 × 543 × 740 /  
480 × 543 × 740 mm

Hmotnost základní jednotky 29/40 kg

A6–A4

A6–A4

SD/USB

SD/USB

162 g/m²

220 g/m²

Wi-Fi

Wi-Fi

ECO

ECO

1200 dpi

1200 dpi

Dotyk. displej

Dotyk. displej

Bezpečná data

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Důvěrný tisk

Rychlý start

Rychlý start

Tisk z mobilu

Tisk z mobilu

Android

Android

Skener

Skener

ČB

ČB

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

new

new
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Outstanding 25-ppm 
Copier MFP

Buyers Lab  
2017 Pick

Nízké provozní náklady

Rychlý náběh

Rychlý tisk první strany

Snadná obsluha

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 27 str./min

Gramáž papíru 52–105 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–105 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Rozlišení tisku 600 × 600 dpi

Vstupní kapacita papíru 600–1600 listů

Rychlost skenování 18 str./min.

Rozměry základní jednotky 587 × 581 × 560 bez ARDF / 
5817 × 581 × 639  mm

Hmotnost základní jednotky 39 kg (verze bez ARDF 34 kg)

A6–A3

SD/USB

105 g/m²

Wi-Fi

ECO

600 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

Skener

ČB

Mimořádná spolehlivost

Snížená spotřeba energie

Jednoprůchodový podavač (verze ASP)

Rozšířené možnosti zabezpečení dat

Zpracování širokého spektra medií

MP 2555(A)SP / 3055(A)SP / 3555(A)SP

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 25 / 30 / 35 str./min

Gramáž papíru 60–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–4700 listů

Rychlost skenování 80 str./min / 180 str./min (ASP)

Rozměry základní jednotky 587 × 680 × 913 mm

Hmotnost základní jednotky 71 kg

A6–A3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tiskRychlý start

Tisk z mobilu

Android Skener

ČB

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

new

M2700(1) / IM 2702
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Ovládací panel Android

Vysoká vstupní kapacita

Profesionální dokončovací příslušenství

Jednoprůchodový podavač

Vysoké rozlišení tisku i skenování

Mimořádná spolehlivost

Snížená spotřeba energie

Jednoprůchodový podavač (verze ASP)

Rozšířené možnosti zabezpečení dat

Zpracování širokého spektra medií

MP 6503SP / 7503SP

MP 4055(A)SP / 5055(A)SP / 6055SP

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 40 / 50 / 60 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Délka tiskového média 330–458 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–4700 listů

Rychlost skenování 80 str./min / 180 str./min (ASP)

Rozměry základní jednotky 587 × 680 × 913 mm

Hmotnost základní jednotky 71 kg

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 65 / 75 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Délka tiskového média 140–432 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 4300–8300 listů

Rychlost skenování 220 str./min

Rozměry základní jednotky 690 × 803 × 1161 mm

Hmotnost základní jednotky 200 kg

Wi-Fi 
(7503SP)

A6–A3

A6–A3

SD/USB

SD/USB

300 g/m²

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

ECO

1200 dpi

1200 dpi

Dotyk. displej

Dotyk. displej

Bezpečná data

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Důvěrný tisk

Rychlý start

Rychlý start

Tisk z mobilu

Tisk z mobilu

Android

Android

Skener

Skener

ČB

ČB

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
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Ovládací panel Android

Vysoká vstupní kapacita

Profesionální dokončovací příslušenství

Jednoprůchodový podavač

Vysoké rozlišení tisku i skenování

MP 9003SP

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 90 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Délka tiskového média 140–432 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 4300–8300 listů

Rychlost skenování 220 str./min

Rozměry základní jednotky 690 × 803 × 1161 mm

Hmotnost základní jednotky 200 kg

A6–A3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tiskRychlý start

Tisk z mobilu

Android Skener

ČB

ČERNOBÍLÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

Snadná integrace do sítě

Podpora WiFi

Podpora mobilního tisku

Vysoké rozlišení

Efektivní a hospodárný provoz

4.3‘‘ dotykový panel

M C250FW / M C250FWB

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 25 str./min

Gramáž papíru 60–163 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–90 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 501–751 listů

Rozměry základní jednotky 420 × 493 × 473 mm

Hmotnost základní jednotky 30 kg

CMYK A6–A4

SD/USB

163 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

Skener

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

new
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Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 30 str./min / 40 str./min

Gramáž papíru 60–220 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 350–1350 listů

Rychlost skenování 30 str./min

Rozměry základní jednotky 510 × 588 × 505 mm

Hmotnost základní jednotky 46 kg

Ovládací panel Android

Procesor Intel

HDD s ochranou dat

Jednoprůchodový skener 

Široké spektrum zpracování papíru

MP C307SP(F) / 407SPF

CMYK A6–A4

SD/USB

220 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

AndroidSkener

7“ dotykový displej

Připojení přes AirPrint

Mopria, Wi-Fi direct

Interní paměť 2 GB

SP C360SFNw(SNw) / SP C361SFNw

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 30 str./min

Gramáž papíru 56–220 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 300 listů

Rychlost skenování 20 str./min

Paměť 2 GB

Rozměry základní jednotky 420 × 540 × 547 mm

Startovací toner 900 stran

Hmotnost základní jednotky 41,5 kg

CMYK A6–A4

SD/USB

220 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

Skener

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA
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Nízké pořizovací náklady

Dotykové ovládání

Úsporný provoz

Zpracování širokého spektra médií

MP C2011SP

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 20 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 52–169 g/m²

Formát výstupu A6–A3

Délka tiskového média 330–458 mm

Rozlišení tisku 4800 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–2300 listů

Rychlost skenování 54 str./min

Rozměry základní jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnost základní jednotky 90 kg

CMYK A6–A3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

Skener

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

Zvýšená efektivita a spolehlivost

Vstupní kapacita až 2300 listů

Nízká spotřeba energie

Kompaktní vnitřní finišer (verze SR)

MP C401SP (SRSP)

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 40 str./min

Gramáž papíru 52–256 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 60–163 g/m²

Formát výstupu A6–A4

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 650–2300 listů

Rychlost skenování 30 str./min

Rozměry základní jednotky 550 × 570 × 600 mm

Hmotnost základní jednotky 80 kg

A6–A4

SD/USB

256 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Tisk z mobilu

Skener

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

CMYK

Rychlý start

Outstanding 
Achievement in 

Energy Efficiency

Outstanding A4 
Color MFP for 

Mid-Size to Large 
Workgroups

Buyers Lab  
2015 Pick
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Outstanding 20-ppm 
Colour Copier MFP, 

Summer 2019

Buyers Lab  
2019 Pick

Outstanding 
Achievement 
in Innovation

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award

Ovládací panel Android

Procesor Intel u všech modelů

Senzor přítomnosti obsluhy

Bannerový tisk

Rozšířené dokončovací funkce

IM C2000(A) / IM C2500(A)

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 20 / 25 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Délka tiskového média 148–1260 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–2300 listů

Rychlost skenování 120 str./min / 240 str./min (A)

Rozměry základní jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnost základní jednotky 91 kg

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

AndroidSkener

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

new
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2019 PICK

Outstanding 
Achievement 
in Innovation

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award

Ovládací panel Android

Procesor Intel u všech modelů

Senzor přítomnosti obsluhy

Bannerový tisk

Rozšířené dokončovací funkce

IM C3000(A) / IM C3500(A)

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 30 / 35 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Délka tiskového média 148–1260 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–4700 listů

Rychlost skenování 120 str./min / 240 str./min (A)

Rozměry základní jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnost základní jednotky 103 kg

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

AndroidSkener

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

new
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Outstanding 45-ppm 
Color Copier MFP

Outstanding 
Achievement 
in Innovation

2019 PICK

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award

Ovládací panel Android

Procesor Intel u všech modelů

Senzor přítomnosti obsluhy

Bannerový tisk

Rozšířené dokončovací funkce

IM C4500(A) / IM C5500(A)

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

AndroidSkener

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 45 / 55 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Délka tiskového média 148–1260 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–4700 listů

Rychlost skenování 120 str./min / 240 str./min (A)

Rozměry základní jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnost základní jednotky 103 kg

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

new
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Outstanding 
Achievement 
in Innovation

2019 PICK

Keypoint 
Intelligence – Buyers 

Lab Recognizes 
Ricoh as the Leader 
in the MFP Cloud 
Ecosystem Arena

BLI 2019–20 
PaceSetter 

Award

Ovládací panel Android

Procesor Intel u všech modelů

Senzor přítomnosti obsluhy

Bannerový tisk

Rozšířené dokončovací funkce

Ovládací panel Android

Vysoká rychlost tisku a skenování

Vysoká kvalita tisku

Profesionální dokončovací funkce

Podpora nestandardních formátů papíru

IM C6000(A)

MP C6503SP / MP C8003SP

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 60 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 64–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Délka tiskového média 148–1260 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 1200–4700 listů

Rychlost skenování 120 str./min / 240 str./min (A)

Rozměry základní jednotky 587 × 685 × 913 mm

Hmotnost základní jednotky 103 kg

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 65 str./min / 80 str./min

Gramáž papíru 52–300 g/m²

Gramáž pro oboustranný tisk 52–256 g/m²

Formát výstupu A6–SRA3

Délka tiskového média 330–1250 mm

Rozlišení tisku 1200 × 4800 dpi

Vstupní kapacita papíru 3500–8100 listů

Rychlost skenování 220 str./min

Rozměry základní jednotky 750 × 880 × 1225 mm

Hmotnost základní jednotky 250 kg

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

AndroidSkener

CMYK A6–SRA3

SD/USB

300 g/m²

Wi-Fi

ECO

1200 dpi

Dotyk. displej

Bezpečná data

Důvěrný tisk

Rychlý start Tisk z mobilu

AndroidSkener

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

BAREVNÁ  
MULTIFUNKČNÍ TISKÁRNA

new
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Velkoformátové 
tiskárny

28
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Tisk, kopírování a barevné skenování na jednom stroji. 
Určeno pro střední objemy s rychlostí tisku až 6,7 A1/min 
(na šířku). Dotykový panel v českém jazyce zjednodušuje 
nastavení stroje a každodenní práci.

Paměťová média USB/SD lze použít pro tisk 
a skenování nebo k ukládání dat. Kompaktní design, 
robustní provedení, ovládání zepředu. Lze doplnit 
automatickým skládacím systémem.

MP W6700SPVELKOFORMÁTOVÁ 
TISKÁRNA

914 mm600 dpi

PostScript

Pevný disk

LAN

Technická specifikace

Rychlost tisku 402 A1/h LEF

Gramáž papíru 51–134 g/m²

Max. šířka role 914 mm

Délka tisku max. 15 m

Banner. prodl. formát (volitelně) 33 m (kopírování), 44 m (tisk) /  
pro formáty š. 841 mm a 914 mm

Rozlišení tisku 600 × 600 dpi

Počet rolí max. 2 

Tisková technologie laser

Rozměry základní jednotky 1250 × 755 × 1215 mm

Vysoká produktivita

VGA LCD displej pro snadnou 
obsluhu

ČB

Skener SD/USBWi-Fi

ECO

Dotyk. displej

Bezpečná data

Energy Star

Windows

134 g/m²

Java
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Multifunkční černobílý stroj s rychlostí tisku až  
10 A1/min (na šířku) je svou produktivitou určený 
pro velké objemy tisku. Vysoká kvalita obrazu díky 
nové technologii RICOH. 

Dotykový ovládací panel v českém jazyce, robustní 
provedení, 2 role/archový papír (volitelně), ovládání 
zepředu. Lze doplnit automatickým skládacím systémem.

MP W7100SPVELKOFORMÁTOVÁ 
TISKÁRNA

914 mm600 dpi

Pevný disk LAN

Technická specifikace

Rychlost tisku 600 A1/h LEF

Gramáž papíru 51–134 g/m²

Max. šířka role 914 mm

Banner. prodl. formát (volitelně) 33 m (kopírování), 44 m (tisk) /  
pro formáty š. 841 mm a 914 mm

Rozlišení tisku 600 × 600 dpi

Počet rolí max 2 + 2 / 2 + arch

Tisková technologie laser

Rozměry základní jednotky 1250 × 755 × 1215 mm
Možnost oddělit skener od tiskárny

Online finishing (volitelně)

ČB

Skener SD/USBWi-Fi

ECO

Dotyk. displejBezpečná data

Energy StarWindows
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Multifunkční černobílý stroj s rychlostí tisku až   
14 A1/min. (na šířku) je svou produktivitou určený 
pro vysoké objemy tisku. Vysoce kvalitní tisk díky 
nové technologii RICOH. 

Dotykový ovládací panel v českém jazyce, kompaktní 
robustní provedení, 2 + 2 role / 2 + archový papír 
(volitelně), ovládání zepředu. Lze doplnit automatickým 
skládacím systémem. 

MP W8140SPVELKOFORMÁTOVÁ 
TISKÁRNA

Maximální výkon (produkce)

Vysoká kvalita tisku

914 mm600 dpi

Pevný disk

LAN

ČB

Skener SD/USBWi-Fi

ECO

Dotyk. displej

Bezpečná data

Energy StarWindows

Technická specifikace

Rychlost tisku 840 A1/h LEF

Gramáž papíru 51–134 g/m²

Max. šířka role 914 mm

Banner. prodl. formát (volitelně) 33 m (kopírování), 44 m (tisk) /  
pro formáty š. 841 mm a 914 mm

Rozlišení tisku 600 × 600 dpi

Počet rolí (max) 2 + 2 / 2 + arch

Tisková technologie laser

Rozměry základní jednotky 1250 × 755 × 1215 mm

134 g/m²

32 Velkoformátové tiskárny Ricoh



Tisk, skenování a kopírování – vše v plné barvě při 
rychlosti až 3,8 str./min. (A1). Skenování nejen 
do e-mailu, ale také na SD/USB. Intuitivní multifunkční 
dotykový ovládací panel v českém jazyce usnadňuje 
obsluhu stroje a přináší spoustu benefitů. 

Voděodolný tisk umožňuje produkovat krátkodobé 
POP tisky bez nutnosti laminace, stejně tak přináší benefit 
i v plánografii – výtisky pro stavebnictví.

MPC W2201SPVELKOFORMÁTOVÁ 
TISKÁRNA

Technická specifikace

Rychlost tisku BW/CMYK 228 / 126 A1/h

Gramáž papíru 51–200 g/m²

Max. šířka role 914 mm

Rozlišení tisku 1200 × 1200 dpi

Počet rolí (max) 1 (2)

Tisková technologie gel

Rozměry základní jednotky 1384 × 660 × 1214 mm
Voděodolný tisk

Ostré detaily a přechody

Nízká spotřeba gelu

CMYK

Rychlý start Tisk z mobilu

Důvěrný tisk914 mm1200 dpi

Pevný disk LAN

Skener SD/USBWi-Fi

ECO

Dotyk. displejBezpečná data

Android

Energy StarWindows

200 g/m²
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Produkční 
a kontinuální 
tiskárny
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Tato technologie přináší širokou škálu využití – potisk 
prodloužených formátů až do délky 1260 mm, tisk 
na klasická nebo natíraná média až do gramáže  
360 g/m², tisk na strukturovaná média.

Rozsáhlá knihovna médií, uživatelské nastavení tlaku 
a teploty fixační jednotky, vylepšená předozadní 
registrace, bezokrajový tisk (až 3 strany), nový 
přenosový pás obrazu, využití technologie VCSEL pro 
zdokonalení tisku barevných ploch, nový finišer brožur 
až do formátu SRA3, dotykový panel Cheetah G2 jako 
volitelný, možnost připojení výkonného profesionálního 
dokončování od RICOH – Plockmatic – GBC děrovačka, 
využití ORU kitů pro maximální dobu provozu, EFI Colour 
Controller E-24B/E-44B.

Pro C5200s / C5210sBAREVNÁ DIGITÁLNÍ 
PRODUKČNÍ TISKÁRNA

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 65–80 str./min

Gramáž papíru 52–360 g/m²

Formát výstupu (min./max.) A6–SRA3,  
max. 330 × 487 (1260 mm)

Délka tiskového média 458–1260 mm

Gramáž pro oboustranný tisk 52–300 g/m²

Rozlišení tisku 4800 × 1200 dpi

Vstupní kapacita papíru 3850–8250 listů

Rychlost skenování 220 (jednoprůchodové) str./min

Tisková technologie laser

Rozměry základní jednotky 799 × 880 × 1648 mm

Vysoká kvalita obrazu na strukturách

Volitelné tiskové kontrolery

Flexibilní fixační pás

CMYK Důvěrný tisk1260 mm4800 dpi

Skener SD/USB

ECO

Dotyk. displej Bezpečná data

Windows

360 g/m²

PostScriptPevný disk LAN

Rychlý start

Energy Star

Java

Fiery
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Tento nový stroj vychází z velmi úspěšného modelu 
Pro C7100–C7110 /SX a je dodáván ve dvou kategoriích. 
Řada „Light“, kde se k vytvoření tisků využívá nové 
generace toneru CMYK a Graphic Art, mohou zákazníci 
využít tzv. páté barvy, se kterou mohou vytvářet přidané 
hodnoty tiskových výstupů. 

S novým strojem přichází i nový kontrolér, který rozšíří 
stávající portfolio. Vynikající kvalitu obrazu zajišťuje nový 
grafický procesor a způsob přenášení barev na tiskové 
materiály včetně strukturovaných. Novinkou je možnost 
přehození stanic černá „K“ a bílá „W“ čímž docílíme tisku 
s bílou na jeden průjezd. 17“ dotykový displej zjednodušuje 
nastavení celé technologie. Rozsáhlá integrovaná knihovna 
médií s dynamickým nastavením hodnot. Široká škála 
dokončovacích zařízení + podpora dokončování třetích 
stran. MMT – nástroj pro správu a sdílení médií mezi 
zařízeními. Certifikováno na možnost využití tisků 
v potravinovém průmyslu.

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 85 / 95 str./min

Gramáž papíru 52–360 g/m²

Formát výstupu A5–1260 mm

Max. potisknutelná oblast 323 × 480 mm / 323 × 1252 mm

Gramáž pro oboustranný tisk 52–360 g/m² / 700 mm

Rozlišení tisku 2400 × 4800 dpi

Barevná kombinace Pro C7200–7210S /SL: CMYK
Pro C7200X–7210SX: CMYK + 1
Pro C7200e: CMYK, možný upgrade 
na CMYK + 1

Tisková technologie VCSEL (plošně vyzařující lasery)

Front End DFE EFI E-45A, E-85A /  
TotalFlow print Server R-62A

Rozměry základní jednotky 1320 × 910 × 1218 mm

Hmotnost max. 580 kg (základní modul)

Pro C7200–C7210/SX (Light/GA)5BAREVNÁ DIGITÁLNÍ 
PRODUKČNÍ TISKÁRNA

Pátá barva: bílá / čirá / neonová 
žlutá / neonová růžová / 
neviditelná červená

Kvalita srovnatelná s ofsetem

Přesná předozadní registrace 
s automatickou kontrolou 
kvality tisku 

Vakuové podávaní tiskových 
materiálů

CMYK+1

Důvěrný tisk

1260 mm4800 dpi

Skener

Server R-62A

SD/USB

ECO

Dotyk. displej Bezpečná data

Windows

700 mm duplex 360 g/m²

PostScriptPevný disk LAN

Rychlý start

Energy StarFiery

Prohlášení o shodě s požadavky  
Nařízení (ES) č. 1935/2004 a (EU) 
č. 10/2011, ve znění pozdějších předpisů
Prohlášení č.: 17A11J2334

RICOH Pro C7210 Series with 
E45A Fiery Controller

Outstanding Mid-Volume 
Colour Production Device

Buyers Lab  
2019 PRO Award
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Tato modelová řada sestává z výkonných produkčních 
multifunkcí (kopírka, tiskárna, skener – s označením „s“) 
a výkonných produkčních tiskáren. Robustní konstrukce 
umožňuje vysoce kvalitní, spolehlivý a všestranný tisk.

Nové modely přinášejí další vylepšení a podporu mnoha 
typů médií až do gramáže 350 g/m² včetně potahovaného, 
texturovaného a samopropisovacího papíru, obálek apod.  
Dále byla vylepšena funkce vyprazdňovací jednotky pro 
automatické obnovení tisku při chybném podávání papíru. 
Vylepšené zažehlování, kratší doba tisku, uživatelsky 
měnitelné jednotky a díly (ORU), LED signalizace zásobníků 
papíru a indikátor stavu tiskárny přinášejí minimalizaci 
prostojů. Kontroler EFI EB-35 zjednodušuje správu souborů 
a workflow úloh pro maximální efektivitu. Použitá inovativní 
technologie VCSEL (plošně vyzařující lasery) zaručuje tisk 
v HD kvalitě s rozlišením až 2400 × 4800 dpi a trvale 
vysokou kvalitou obrazu i při velmi objemných tiscích. Nová 
řada špičkového dokončovacího příslušenství umožňuje 
proniknout do nových oblastí trhu, od specializovaných 
knih přes profesionální nabídky až po příručky, 
učebnice, plakáty apod.

Pro 8300s / 8310 / 8310s / 8320 / 8320sČERNOBÍLÁ DIGITÁLNÍ 
PRODUKČNÍ TISKÁRNA

Měsíční zatížení max.: 
4 mil. stran (Pro 8320s/8320) 
3,3 mil. stran (Pro 8310s/8310) 
2,9 mil. stran (Pro 8300s)

Rychlost čb tisku až 136 str./min.

17“ dotykový ovládací panel

Barevný skener

Technická specifikace

Rychlost tisku 96 / 111 / 136 str./min.

Gramáž papíru 40 –350 g/m²

Šířka médií 100 –330,2 mm

Délka médií 139,7 – 700 mm

Rozlišení tisku max. 4800 × 2400 dpi

Max. vstupní kapacita 12 600 listů (8500 lis. Pro 8300s)

Max. výstupní kapacita 14 500 listů (3000 lis. Pro 8300s)

Rychlost skenování 220 str./min. duplexně

Tisková technologie (čb) VCSEL (plošně vyzařující lasery)

Rozměry základní jednotky 1141 × 900 × 1735 / 1558 mm

Důvěrný tisk700 mm4800 dpi

Barev. skener

ECO

17“ ovl. panel Bezpečná data Windows

350 g/m²

PostScript

LAN

ČB

Energy StarFiery

Základní modul

Plná konfigurace
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Nová generace nejvyšší řady produkčního stroje přináší 
svým uživatelům spoustu benefitů a novinek. Vylepšená 
kvalita obrazu srovnatelná s ofsetovou, zvýšená podpora 
médií s vysokou gramáží a zdokonalená registrace nejen 
pro prodloužené formáty. Duplexní mód až do formátu 
1030 mm, simplex až 1260 mm. 

17“ dotykový panel umožňuje jednoduché a intuitivní 
nastavení integrované knihovny papíru, stejně tak i celé 
tiskové technologie. Systém automatické kontroly kvality 
tisku během produkce. Nově integrované LED v dráze papíru 
zjednoduší diagnostiku. 

MMT (Media Management Tool) nástroj pro správu a sdílení 
médií mezi zařízeními. Operátorské nastavení NIP (velikost 
kontaktní plochy fixace). Fixační pás umožňující variabilní 
šířku tiskových médií. Vylepšená kvalita stohování (Stacker) 
pomocí vzduchových trysek. Podpora dokončovacích zřízení 
třetích stran (Plockmatic / GBC eWire Binder / BDT banner 
sheet stacker). Certifikováno na možnost využití tisků 
v potravinovém průmyslu.

Pro C9200 – C9210BAREVNÁ DIGITÁLNÍ 
PRODUKČNÍ TISKÁRNA

Technická specifikace

Rychlost tisku/kopírování 115 / 135 str./min

Maximální rychlost tisku pro
všechna podporovaná média

ano

Gramáž papíru 60–470 g/m²

Maximální tloušťka média 600 µm

Formát výstupu (min./max.) A5–1260 mm

Rozlišení tisku 2400 × 4800 dpi

Tisková varianta CMYK

Duplexní mód 1030 mm

Max. vstupní kapacita 17600 listů

Tisková technologie VCSEL

Rozměry základní jednotky 2520 × 990 × 1500 mm

Konstruováno na objemy  
1 750 000 stran/měsíc

Mimořádná kvalita tisku

Široká podpora médií

Auto Color Diagnosis

Nová generace registrace papíru

Zvýšená produktivita a gramáž médí

CMYK Důvěrný tisk1260 mm4800 dpi

ECO

Bezpečná data Windows

470 g/m²

PostScript

Pevný disk LAN

Energy Star

17“ dotyk. 
displej

Fiery

Prohlášení o shodě s požadavky  
Nařízení (ES) č. 1935/2004 a (EU) 
č. 10/2011, ve znění pozdějších předpisů
Prohlášení č.: 17A11J2334

Server R-62

RICOH Pro C9200 with E85A 
Fiery Controller

Outstanding Fleet & Output 
Management Solution

Buyers Lab  
2019 PRO Award
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Vysokorychlostní, plnobarevná inkoustová tiskárna 
určená pro transakční tisky, komerční tisk, tisk knížek. 
Vysoká pružnost a variabilita tiskových aplikací 
s vysokou kvalitou tisku.

Kompaktní a uživatelsky nenáročný systém s mimořádnou 
spolehlivostí, nízkou spotřebou inkoustu s vysokou 
produktivitou tisku. Dostupné ve třech možných variantách 
GP – General / MP – Multiporpouse / VP – Volume.

InfoPrint 5000BAREVNÁ KONTINUÁLNÍ 
PRODUKČNÍ TISKÁRNA

520 mm 160 g/m² 720 dpi PostScript

Pevný disk LAN

CMYK

Technická specifikace

Rychlost tisku (dle modelu) 64–220 m/min

Gramáž papíru 40–160 g/m²

Podporovaná šířka médií 6,4"–20,4" (165–520 mm)

Rozlišení tisku až 720 × 720 dpi

Tisková technologie InkJet (CMYK dye/pigment) –  
Dynamic Variable Drop Size

Rozměry základní jednotky (dle typu 
konfigurace)

1910 × 1766 × 2186 mm

Papír vstup/výstup role–role / stoh–stoh – 8250 listů

Podpora materiálů s nízkou a vysokou 
gramáží

Tiskový jazyk PDF, PS datastream, AFP, IPDA

Duplexní mód rozložení „L“ nebo „Inline“

Dokončovací zařízení podpora široké škály řešení  
třetích stran

Java
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Inkoustová kontinuální tiskárna s Ricoh piezo 
elektrickými hlavami (10 PH na jednu barvu).

Nová generace inkoustů s označením SLI umožňuje 
tisk na offsetové koutované a nekoutované materiály, 
digitální IJ tiskové materiály s dosažením vyšší 
rychlosti tisku s větším rozlišením a tiskem plných 
ploch ve vysoké kvalitě.

Větší barevný gamut. Možnost parkování CMY hlavy při 
ČB tisku, funkce RIP and PRINT, jednoduché ovládání, 
na dotykovém panelu. Možno dodávat i s Inkoustem 
I. generace (nutno instalovat UC800)

Variabilní finishing (Roll to roll, Roll to stack, Book 
production, Newspaper line, atd.) podtrhuje široké využití 
této tiskové technologie.

VC 60000BAREVNÁ KONTINUÁLNÍ 
PRODUKČNÍ TISKÁRNA

520,7 mm 250 g/m² 1200 dpi

PostScript

Pevný disk

LAN

CMYK

Technická specifikace

Rychlost tisku 150 m/min (600 × 600 dpi) 
100 m/min (1200 × 600 dpi) 
50 m/min (1200 × 1200 dpi)

Gramáž papíru 40–250 g/m²

Podporovaná šířka médií až 520,7 mm

Délka tiskového média 101,6–1371,6 mm

Rozlišení tisku až 1200 × 1200 dpi

Tisková technologie InkJet (CMYK) – Dynamic Variable  
Drop Size; 10 Ricoh Print Heads per  
colour; Piezo Drop on Demand

Rozměry základní jednotky 4920 × 2369 × 2195 mm

Papír vstup/výstup role–role / stoh–stoh – 8250 listů

Podporovaná media Plain, General Offset Coated  
and Uncoated, IJ coated, IJ treated,  
Ground-Wood, Recycled

Tiskový jazyk PDF (APPE), PDF/VT, AFP/IPDS, Post Script

TotalFlow R600A Digital Front 
End;. OS – Linux

Duplexní mod rozložení „L“ nebo „Inline“

Dokončovací zařízení podpora široké škály řešení  
třetích stran

Modul koutingu UC800 duplexní koutovací modul pro 
ofsetový  
papír, vytváření krycí vrstvy proti  
rozmazání/vodě

Parkování hlav při černobílém tisku

Direct mail, manuály, knihy, 
katalogy, noviny
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Pro V20000 / V20100 MONOCHROMATICKÁ 
INKJET DUPLEXNÍ 
TISKÁRNA

250 g/m²600 dpiČB

540 mm Pevný disk LAN

Duplexní tisk v jednom modulu

Malá prostorová náročnost

Knihy, farmaceutické přílohy léků, 
transpromo

Nová řada produkčních kontinuálních tiskáren vyniká 
jednoduchou obsluhou, velkým výkonem a duplexním 
módem v jednom print enginu.

Vysoká kvalita tisku díky pigmentovým inkoustům (water 
based) a piezoelektrickým tiskovým hlavám umožňuje tisk 
aplikací v segmentu knižním / farmaceutickém /  
transpromo / direct mailu.

Variabilní rychlost tisku dle zpracování dat. Možnost 
pozastavení tisku bez zakrytí tiskové hlavy, různá velikost 
tiskové kapky. Podpora předtištěných tiskových materiálů. 
Podpora materiálů „pin feed“.

Technická specifikace

Tisková technologie Piezo PH „Drop on Demand“  
Ink jet

Rychlost tisku až 150 m/min, Full Duplex

Rozlišení 600 × 600 dpi 

Podporovaná šířka médií 200–540 mm / 2 A4 up (1/1)

Gramáž papíru 45–250 g/m²

Tiskový jazyk PDF / IPDS/AFP

Finishing podpora široké škály řešení  
třetích stran

Rozměry (print engine) 4,3 m²

Hmotnost max. 2500 kg

Napájení 3L–400 V/100 A

Stlačený vzduch 8–10 bar (přípojka)
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Nová generace kontinuální technologie Ricoh přináší 
uživatelům mnoho benefitů.

Patentovaná fixační jednotka umožňuje tisk plných barevných 
ploch při vysoké rychlosti a rozlišení. Díky řízení teplot v různé 
fázi sušení nedochází k rozmazávání tisku ani ke zvlnění 
tiskového materiálu. Nová generace inkoustů (SLI) umožňuje 
využití široké škály nenatíraných tiskových materiálů. Díky 
Ricoh piezoelektrickým hlavám dochází k velmi přesnému 
řízení tiskové kapky, což umožňuje snížit náklady na inkoust 
a mít ostrý tisk i v nejmenším detailu.

Modul kontroly kvality tisku umístěný přímo ve stroji 
na výstupu z tiskárny (volitelné) kontroluje kvalitu tisku v plné 
rychlosti. Podpora široké škály dokončovacích modulů. Plná 
konektivita Ricoh workflow software k efektivní správě 
tiskových technologií.

VC 70000BAREVNÁ KONTINUÁLNÍ 
PRODUKČNÍ TISKÁRNA

Technická specifikace

Rychlost tisku 150 m/min (600 × 600 dpi), 100 m/min  
(1200 × 600 dpi), 50 m/min (1200 × 1200 dpi)

Gramáž papíru 40–250 g/m²

Podporovaná šířka médií až 520,7 mm

Délka tiskového média 101,6–1371,6 mm

Rozlišení tisku až 1200 × 1200 dpi

Tisková technologie InkJet (CMYK) – Dynamic Variable  
Drop Size; 10 Ricoh Print Heads per  
colour; Piezo Drop on Demand

Rozměry základní jednotky 4290,5 × 2478 × 200 mm

Papír vstup Role / stoh

Podporovaná media Plain, General Offset Coated and Uncoated,  
IJ coated, IJ treated, Ground-Wood, Recycled

Tiskový jazyk PDF (APPE), PDF/VT, IPDS, Post Script

Zušlechťující / ochranné Coat /Undercout – volitelně

TotalFlow R600A Digital Front End;. OS – Linux

Duplexní mod rozložení „L“ nebo „Inline“

Dokončovací zařízení podpora široké škály řešení třetích stran

Software Support Ricoh Proces director, TotalFlow BatchBuilder,  
InfoPrint manager for AIX, Print Service  
Facility for AIX

Patentovaná fixační jednotka

Plné barevné plochy bez zvlnění 
papíru

Vysoká kvalita tisku bez nutnosti 
koutingu

520,7 mm 250 g/m² 1200 dpi

PostScript PDF/VT

Pevný disk

LAN

CMYK

new
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Mac OS XSD/USB

Wi-Fi

Tiskárna pro přímý tisk na textil pro kohokoliv a kdekoliv. 
Nejmenší z řady tiskáren ze segmentu DTG – přímý tisk 
na textil, přináší nové možnosti tisku (CMYK) pro všechny, 
kteří dokáží být jen trochu kreativní. 

Díky kompaktním rozměrům (tiskárna a fixační jednotka 
se dají uložit na sebe) a softwaru Easy designer, lze jednoduše 
připravovat a aranžovat tisky. Stejně tak lze tisknout 
i fotografie z chytrého telefonu. Nástavce textilu jsou 
ve formátech A4/A5. Automatické nastavení výšky podstavce 
zajišťuje tiskovou kvalitu a chrání tiskovou hlavu před otěrem. 
Automatický i poloautomatický režim čištění tiskových hlav.

Ri 100TISKÁRNA NA PŘÍMÝ 
POTISK TEXTILU

1200 dpi

Technická specifikace

Tisková technologie Ricoh piezoelektrické hlavy

Inkoust CMYK pigmentový ink. na vodní bázi

Rychlost tisku rychlý režim 80 s 
režim kvality 150 s

Rozlišení 600 × 600 dpi (1200 × 1200 dpi)

Max. velikost obrazu 291 × 204 mm

Operační systém WIN Vista a vyšší; Mac OS × 10.9+

Obslužný SW Ricoh Design Software

Rozhraní USB 2.0 / Ethernet / WiFi

Typ látky 100% bavlna nebo směs 
s min. 50% obsahem bavlny

Typ oděvů trička, tašky, mikiny, polokošile,  
povlečení

Tloušťka látky max. 4 mm

Příkon max. 27,5 W

Ricoh Rh fixační jednotka – bezkontaktní

Příkon max. 1300 W

Teplota fixace max. 180° C

Formáty souborů JPEG/PNG, max. 10 MB / 5 ks

Rozměry (š × h × v) 399  × 698  × 293 mm

Hmotnost 25 kg

291 × 204 mm LAN

Windows

Tisk ve vysoké kvalitě

Velmi jednoduchá obsluha

Rychlá návratnost investic

Rozmanité využití

A5

A4

CMYK
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Plnobarevná tiskárna umožňující přímý potisk směsi bavlny 
a polyesteru a 100% bavlny ve třech základních krocích:
• vytvoření a nahrání jednoduchého grafického návrhu

• zobrazení náhledu na dotykovém panelu (7‘‘) + 
nastavení pozice tisku

• přímý tisk na textil s následnou tepelnou fixací (tepelný lis)

Jednoduchá a rychlá obsluha, robustní konstrukce, 
piezoelektrické tiskové hlavy Ricoh a jedinečný výkon tiskárny 
řadí tuto technologii do produkčního segmentu.

Využitím různých nástavců (volitelné) je možno potisknout 
trička, čepice, tašky, ponožky, rukavice, rukávy atd.

Plnobarevný dotykový panel maximálně zjednodušuje 
a zkracuje dobu potřebnou na přípravu tisku.

Automatické laserové nastavení výšky podstavce umožňuje 
bezproblémový potisk materiálů se zipy. 

Systém automatického čištění a údržby tiskových hlav.

Ri 6000 TISKÁRNA NA PŘÍMÝ 
POTISK TEXTILU

356Í457 mm 600 dpi

LAN

CMYK-white

Technická specifikace

Tisková technologie Ricoh piezoelektrické hlavy (GEN 5)

Inkoust pigmentový na vodní bázi  
(CMYK + bílá)

Rychlost tisku 51 s / 27 s (režim rychlého tisku)

Max. velikost obrazu 356 × 457 mm

Rozlišení 600 × 600 dpi

Operační systém Win 7/8/10 (32/64 bit)

Obslužný SW AnaRip + AnaRip TrueView

Rozhraní Ethernet, USB 2.0

Formáty souborů TIFF, PNG, JPG, PDF, PSD, AI, BMP

Rozměry (š × h × v) 1118 × 1074 × 503 mm

Hmotnost max. 81,6 kg

USBPevný disk

Dotyk. displej Windows

Tisk přímo na textil bez využití 
transferového média

Průmyslové zatížení

Volitelné podstavce pro různé 
typy textilií

Tisk na různé barvy textilu
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Wi-Fi

Nový model tiskárny umožňující potisk textilu všech 
barev v maximálním rozlišení až 1200 DPI. Potisknutelné 
materiály jsou 100% bavlna, 50% bavlna a směsi, 
100% light polyester. 

Tento nový model přináší svým uživatelům spoustu benefitů 
v podobě většího tiskového nástavce, většího rozlišení, 
vyšší rychlosti tisku a detailu, funkci automatického čištění 
a údržby. Pomocí dotykového panelu operátor ví aktuální 
teplotu, vlhkost okolí, aktuální životnost uživatelských dílů, 
čas do provedení údržby. Ruční nastavení výšky tiskového 
nástavce zjednodušuje a urychluje práci se strojem. Funkce 
parkování bílé barvy (tiskových hlav) umožňuje zákazníkům, 
kteří nepotřebují tisk bílou barvou, tzv. „zaparkovat 
tiskové hlavy s pomocí servisní kapaliny“ a tím se vyhnout 
problémům se zasycháním či nekvalitním tiskem.

Ri 1000TISKÁRNA NA PŘÍMÝ 
POTISK TEXTILU

1200 dpi

new

406 × 508 mm LAN

Windows

Tisk ve vysoké kvalitě

Velmi jednoduchá obsluha

Rychlá návratnost investic

Rozmanité využití

Parkování bílé hlavy

Technická specifikace

Tisková technologie Ricoh piezoelektrické hlavy (GEN 5)

Inkoust pigmentový na vodní bázi  
(CMYK + bílá)

Rychlost tisku 48 s / 28 s (světlá látka 254 × 203 mm)

Max. velikost obrazu 406 × 508 mm

Tloušťka látky max. 30 mm

Rozlišení 1200 × 1200 dpi

Operační systém Windows 7, 8, 10, 24 bit

Obslužný SW AnaRip (Color Gate)

Rozhraní Ethernet 10/100 BASE-T, USB flash drive

Formáty souborů TIFF, PNG, JPG, PDF, BMP

Tiskové nástavce malý: 266 × 330 mm, střední  
320 × 457 mm, velký 406 × 508 mm

Rozměry (š × h × v) 862 × 1325 × 480 mm

Hmotnost 110 kg

Napájení 220–240V, 50/60Hz, 1,1 A (100W/stb. 
20 W)

CMYK-white

Pevný disk Dotyk. displej
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Ri 1000
DTG technologie od Ricoh podpoří vaši 
kreativitu a umožní dynamicky reagovat 
na požadavky zákazníků
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eCopy ShareScan je nákladově efektivní řešení pro 
střední a velké společnosti, které chtějí mít dostupné 
nejčastěji používané funkce skenování včetně 
rozpoznávání textu (OCR) na všech svých zařízeních: 
bezpečné skenování do e-mailu, skenování do PC, 
skenování do souboru a konverzi do prohledávatelných 
a vysoce komprimovaných PDF souborů. 

Celé řešení je postaveno na vysoce škálovatelné, otevřené, 
modulární a na zařízení nezávislé platformě typu klient-
server. Aplikace ShareScan Elements přináší možnost 
snadného nasazení do provozu a zároveň rychlou 
návratnost investic (ROI). Profesionální řešení pomocí 
Nuance eCopy ShareScan umožňuje splnit všechny 
požadavky na integraci.

Řešení GlobalScan NX zajišťuje veškeré požadavky 
na skenování. Dokumenty můžete odeslat e-mailem, 
poslat do síťových složek, na faxový server, do svého 
domovského adresáře nebo dokonce do systému správy 
dokumentů. Díky MFP doplňku GlobalScan NX se stává 
z multifunkčního zařízení síťový skener. Volitelný 
zásuvný modul OCR dokonce umožňuje skenování 
v různých formátech.

Jeden GlobalScan NX server dokáže obsloužit 
až 750 multifunkčních zařízení. Flexibilní skenování 
a probíhá pomocí nastavitelných ikon, které je možno 
konfigurovat podle požadovaného formátu dokumentu 
a cíle. Výsledkem je jednoduché jednotlačítkové skenování. 
Pro bezpečnost nabízí GlobalScan NX ověření uživatele proti 
adresářovým službám přímo od multifunkčního zařízení.

eCopy ShareScan

GlobalScan NX

SOFTWARE /  
DISTRIBUCE DOKUMENTŮ

SOFTWARE /  
DISTRIBUCE DOKUMENTŮ

Přesné OCR

Maximální komprese souborů

Integrace s nejrozšířenějšími 
systémy souborů a emailů

IT efektivita

Vytěžování dat

OCR

Tvorba workflow
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MyQ je jednoduchý a přehledný serverový systém pro 
sledování a účtování tiskových i kopírovacích úloh, 
umožňující navíc zabezpečený tisk, automatickou 
modifikaci tiskové úlohy, tvorbu reportů, správu 
tiskových úloh a další. Díky funkci follow-me usnadňuje 
realizaci veškerých tiskových požadavků uživatelů. Jeho 
základem je databáze obsahující informace o uživatelích, 
skupinách uživatelů a tiskových zařízeních. 

Na základě těchto údajů umožňuje MyQ identifikaci 
uživatelů a sleduje množství tisku a kopírování. Uživatel 
je identifikován přihlášením na terminálu u tiskového 
zařízení pomocí karty nebo čipu. Pro správu systému 
je součástí MyQ WWW rozhraní, kde vedoucí a správci 
mohou generovat přesné statistiky s údaji o objemu 
tisku a míře využití tiskových zařízení. Všechny tyto 
výhody využije jak malá firma, tak i instituce s rozsáhlou 
organizační strukturou.

Systém Card Authentication Package dovolí využívat 
všech výhod sdílených multifunkčních zařízení pro 
snižování nákladů při zachování vysoké důvěrnosti.  
Jednoduše se integruje s již existujícím kartovým systémem 
a přidá k němu zabezpečení důležitých dokumentů 
a díky kompatibilitě s vaším stávajícím kartovým 
systémem není potřeba žádná další správa uživatelů nebo 
hesel. Card Authentication Package je dostupný jako 
serverové i bezserverové řešení.

MyQ

Card Authentication Package

SOFTWARE / ŘÍZENÍ  
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SOFTWARE / ŘÍZENÍ  
TISKŮ A ZABEZPEČENÍ

Přímý tisk

Zabezpečený tisk

Správa uživatelů 

Zabezpečení 
multifunkčních zařízení
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Rozšíření Enhanced Locked Print NX zvyšuje zabezpečení 
a efektivitu při tisku. Bezpečně ponechává dokument 
na pevném disku multifunkčního zařízení a umožňuje 
jeho odemčení a tisk pouze ověřeným uživatelům. I zde 
jsou varianty řešení serverové i bezserverové, což z něj 
činí ideální volbu pro organizace všech velikostí.

Print & Copy Tool umožňuje dávkový tisk několika 
souborů jako jednu tiskovou úlohu (i dokumentů 
Microsoft® Office). Další možnosti zahrnují výběr 
souborů, nastavení preference tisku, automatická volba 
výstupního zařízení, ukládání a načítání tiskových úloh, 
dotisk vytištěných úloh a časové razítko.

Print & Copy Tool podporuje tisk široké škály formátů, 
včetně HP-GL2, RTL, TIFF, PDF, Calcomp, WMF, BMP, 
JPEG, CALS, PCX i formátu Autodesk AutoCAD DXF, 
DWF a to včetně nativního formátu DWG. Máte nyní 
možnost tisknout svoje AutoCAD data zcela bez nutnosti 
vlastnit tento program.

Enhanced Locked Print NX

Print & Copy Tool 

SOFTWARE / ŘÍZENÍ  
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SOFTWARE / ŘÍZENÍ  
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Zabezpečený tisk

Správa tiskových 
a skenovacích úloh 
pro velkoformátová 
zařízení
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Tiskové řešení SafeQ slouží k zabezpečení přístupu 
k multifunkčnímu zařízení či tiskárně a vytištěným 
dokumentům. HW zařízení – SafeQ terminál, umožňuje 
rovněž funkci zabezpečeného tisku. Ta spočívá v tom, 
že se úloha vytiskne uživateli až po jeho autorizaci 
na terminálu (pinem či identifikační kartou). Dalším 
úkolem SafeQ je rozúčtování nákladů spojených 
s tiskem a kopírováním na jednotlivé uživatele, 
oddělení či účtovací kódy. 

Využití má smysl v místech, kde jsou ve větší míře využívány 
síťové tiskárny a kopírky. SafeQ dokáže monitorovat 
veškeré náklady spojené s tiskem (spotřeba papíru, toneru, 
opotřebení) a tyto náklady dále rozdělit. Mezi další funkce 
SafeQ patří i možnost správy kreditů pro jednotlivé uživatele 
(včetně nabíjení, účtování, výpisů z účtu, atd.), evidence 
množství duplexních tisků, nastavování přístupových práv 
až na úroveň uživatelů, odhadování pokrytí stránky tonerem 
a vytváření tiskových clusterů.

Streamline NX je soubor aplikací pro správu dokumentů, 
které vám díky bezešvé integraci umožní udržet kontrolu 
nad celkovým tokem dokumentů. Scan and Fax Manager 
umožňuje skenování z libovolného MFP a následné 
odeslání faxem, e-mailem nebo uložení do centrálního 
úložiště. Automatizací tohoto procesu a snížení závislosti 
na fyzických kopiích tak lze zvýšit produktivitu a omezit 
riziko lidských chyb. Secure Print Manager zajišťuje 
bezpečnost tiskových úloh. 

Tyto jsou uloženy k vytištění na serveru s tím, že je může 
vytisknout jen osoba, která je odeslala. Authentication 
and Accounting Manager je integrovaný systém pro 
identifikaci uživatelů se schopností řídit přístup k funkcím 
multifunkčních zařízení. Mohou být použity i existující 
identifikační karty uživatelů. Report Generator poskytuje 
dokonalý přehled o tom, co bylo tištěno, kdy, kým, kolik 
a na kterém zařízení. Takovéto statistiky lze pak využít 
pro další optimalizaci a úspory nákladů. Administration 
Manager umožňuje celkovou kontrolu nad všemi 
připojenými tiskárnami a MFP z jediného rozhraní. Sledování 
zařízení, dávkové konfigurace a aktualizace tak lze provádět 
centrálně pomocí politik. 

Y Soft SafeQ

StreamLine NX
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Zabezpečený tisk

Monitoring

Embedded terminál

Správa tisku a tiskových 
zařízení

Reporting

Skenovací workflow
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@Remote je technologií, která má za cíl optimalizovat 
vaše prostředí. @Remote dovoluje řídit a sledovat 
všechny aspekty používání strojového parku tiskových 
zařízení a podrobných informací o stavu jednotlivých 
částí stroje. Např. sledování trendu vývoje tisků/kopií 
včetně rozdělení dle výrobce, lokace a segmentu. 
Díky @Remote lze snadno zjistit, která zařízení jsou 
přetěžována a která naopak nevytěžována. 

Snadno pak můžete zařízení přemisťovat za účelem 
dosažení optimálního chodu vašich tiskových strojů. Pro 
zlepšení vašeho pohodlí, @Remote přináší celou řadu 
novinek a nových funkcionalit. Plně automatický monitoring 
úrovně zásoby toneru nebo objednání nových náplní 
je zcela samozřejmý. Servisní volání či zásahy jsou rovněž 
indikovány automaticky, což v praxi znamená zvýšení doby 
provozuschopnosti tiskových zařízení. 

Device Manager NX je rodina produktů pro správu 
tiskových zařízení. Provedení Lite umožňuje sledovat 
a spravovat až 250 tiskových zařízení. Klientská 
PC aplikace poskytovaná zdarma informuje správce 
o stavu toneru, papíru a ostatních základních funkcích 
zařízení. Další údaje, jako jsou počty tisků a kopií 
a použití černobílého nebo barevného výstupu je možné 
shromažďovat pro zařízení RICOH. Verze Pro dokáže 
spravovat až 5000 zařízení. 

Díky nástrojům v Device Manager NX Pro můžou pracovníci 
IT centrálně spravovat velkou skupinu tiskových zařízení, 
a to včetně zařízení třetích stran a zařízení připojených 
pomocí USB. Jednoduché uživatelské rozhraní usnadňuje 
řízení výkonu, funkčnosti a hromadnou konfiguraci. 
Provedení Enterprise pak lehce zvládá i ty největší flotily 
tiskových zařízení. Reporting a aplikace politik přístupu 
může být prováděn centrálně a umožňuje tak soustředit 
se na optimalizaci a údržbu. 

@Remote

Device Manager NX
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Maximální 
provozuschopnost vašich 
tiskových zařízení

Hromadná správa tiskových zařízení
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FusionPro je modul plug-in pro Adobe Acrobat™ 
nabízející mnoho možností přizpůsobení a sadu nástrojů 
pro nastavení v rámci existující a známé aplikace.

Pomocí aplikace FusionPro můžete vytvářet personalizované 
a cílené výstupy, které klientům pomáhají získat vyšší míru 
odezvy a propojit online obsah prostřednictvím knihovny 
QR kódů. PDF šablony se kombinují se zákaznickými daty, 
aby bylo možné vytvořit optimalizované výstupy připravené 
k tisku v celé řadě formátů, doplněné o ořezové značky, 
barevné pruhy a další prvky.

FusionPro® VDPSOFTWARE /  
SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

Variabilni data pod kontrolu

Produkční tisková prostředí jsou továrnami, kde 
vznikají tiskoviny všeho druhu. Ať už se jedná 
o lettershop, komerční tiskárnu či reprografické 
středisko, každý provoz chce mít jasný a okamžitý 
přehled o svých zakázkách. 

To je úloha pro řešení rodiny TotalFlow – řízení procesu, 
automatizace rutinních operátorských činností, sdružování 
zakázek podle společných rysů a provozní reporting. 
Ztracené soubory, nesplněné SLA, neefektivita a chaos jsou 
tak odsouzeny na smetiště minulosti.

TotalFlow BatchBuilderSOFTWARE /  
PRODUKČNÍ TISK

Řízení produkčního 
tiskového prostředí
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TotalFlow Production Manager nabízí kompletní 
řešení správy úloh pro tiskové provozy, kde je potřeba 
spravovat a řadit do fronty úlohy pro výstup napříč více 
platformami nebo kde se zpracovává velké množství 
úloh s přesně danými termíny dokončení.

TotalFlow Production Manager umožňuje spravovat stav 
úloh, prioritu úloh a knihovny médií pomocí jediného 
řešení. Nechybí ani volitelná možnost pokročilé předtiskové 
přípravy. TotalFlow Production Manager a TotalFlow Prep 
lze použít s celou řadou DFE serverů, včetně Ricoh GWNX, 
TotalFlow Print Server a EFI Fiery. Uživatelské rozhraní navíc 
nabízí možnost připojení k řešením třetích stran.

TotalFlow Production ManagerSOFTWARE /  
PRODUKČNÍ TISK

Tiskové workflow a správa tisku

TotalFlow Prep poskytuje velmi funkční, snadno

použitelné řešení pro vyřazování dat v rámci 
předtiskové přípravy.

TotalFlow Prep nabízí výkonné nástroje pro práci 
s dokumenty. Opakující se úlohy lze automatizovat 
prostřednictvím snadno přístupných složek. Všechny 
úpravy jsou okamžitě dostupné v náhledu, což zrychluje 
práci a eliminuje chybovost. Vaše data jsou v okamžiku 
připravena pro výstup.

TotalFlow PrepSOFTWARE /  
PRODUKČNÍ TISK

Vyřazování a příprava tiskových dat
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Server MetaServer běží jako služba na pozadí pro provádění několika automatických procesů  jako jsou:

• importujte soubory PDF ze složek a podsložek,
• sledujte e-mailové schránky a importujte přílohy PDF,
• oddělte, zpracovávejte a organizujte dokumenty založené na pravidlech,
• automatické rozpoznání typu PDF: Extrahujte data, která zpřístupňují text elektronického PDF bez nutnosti 

procházení OCR nebo automaticky používají OCR, pokud je PDF pouze obraz,
• kompletní data s validací pomocí externí databáze,
• zkontrolujte platnost dat pomocí validačních pravidel,
• výsledek exportu do jednoho nebo více vybraných umístění.

MetaServer

Více než kdy jindy dokumenty přicházejí ve formátu 
PDF jako příloha e-mailu nebo jsou skenovány pomocí 
zařízení MFP (multifunkční tiskárny / digitální kopírky).

Zařízení MFP nejsou přímo připojeny k počítači koncového 
uživatele, jako je tradiční skener, ale síťové zařízení 
skenuje dokumenty jako soubory ve formátu PDF 
do složek nebo e-mailů.

MetaServer je vyvinut s ohledem na tento nový trend. Může 
sledovat složky a současně e-mailové schránky a zpracovává 
dokumenty formátu PDF bez ohledu na vstup. Dynamicky 
je pojmenuje a organizuje do složek pomocí extrakce textu 
a snadno nastavitelných pravidel.

Automaticky přepíná mezi extrakcí textu z PDF dokumentu 
a extrakcí OCR v případě naskenovaného obrazu.

Organizace obvykle používají své multifunkční zařízení 
ke generování souborů PDF s náhodným jménem 
generovaným samotným zařízením. Uživatelé musí 
najít soubor PDF, přejmenovat ho a umístit do správné 
struktury adresáře. Tento proces je vhodný pro občasné 
skenování, ale pokud musíte zpracovat více dokumentů, 
je to zdlouhavé a náchylné k chybám.

Proto je tu softwarové řešení MetaServer. Prostě skenujete 
dokumenty, to je vše! Relevantní data se automaticky 
extrahují a používají k uspořádání souborů PDF do složek 
a pro každé PDF použijí smysluplný název.

new

Snadná práce 
s elektronickými 
PDF dokumenty
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Efektivní dávkové skenování

Díky aplikaci Kofax Express firmy získají kontrolu nad 
dokumenty, které do jejich společnosti přicházejí. Aplikace 
Kofax Express převádí složky a stohy papírů na využitelný 
a uspořádaný elektronický firemní obsah, který lze 
ukládat a archivovat.

Aplikace Kofax Express je jednoduchá pro začátečníky 
a flexibilní pro pokročilé specialisty na zpracování 
dokumentů a představuje ucelený skenovací software, 
který přináší funkce pro optické rozpoznávání znaků (OCR), 
soubory PDF, čárové kódy a pokročilé zpracování obrazu. 
Ještě významnější je to, že aplikace Kofax Express dokáže 
automatizovat indexaci a tagování dokumentů, a snížit tak 
čas potřebný pro archivaci obchodních dokumentů a také 
náročnost tohoto procesu.

Dokumenty a data zaznamenaná aplikací Kofax Express lze 
předat k archivaci do aplikací Microsoft SharePoint či Kofax 
Capture nebo do jiných firemních systémů.

Možnosti rozšíření

V aplikaci Kofax Express je možné přidávat další pracovní 
stanice pro indexaci, rozpoznávání a exportování. Díky 
této flexibilitě mohou zákazníci nasadit další pracovní síly 
a pracovní stanice na zpracování dokumentů, a zvýšit tak 
kapacitu svého systému.

Intuitivní a uživatelsky přívětivé rozhraní

Aplikace Kofax Express používá stejné rozhraní jako 
Microsoft Office 2007, přičemž většina běžně používaných 
příkazů a funkcí je snadno dostupná díky minipanelu 
nástrojů, umístěném při horním okraji obrazovky. Obsluha 
skenování tak může neustále sledovat prováděnou práci 
a snadno používat velké množství funkcí aplikace Kofax 
Express jediným kliknutím myši, což vede k rychlejšímu 
osvojení a k vyšší efektivitě.

Nejvyšší kvalita obrazu

Inovativní technologie SmoothView™ umožňuje 
jednoduchou manipulaci s více obrazy dokumentů. 
Aplikace umožňuje vyhledat, nahradit, shromáždit, 
přiblížit, rozdělit, otočit, zaměnit, seřadit a umístit obrazy 
dokumentů způsoby, které si lze jen těžko představit 
u papírových dokumentů. Díky přiložené technologii 
Kofax VRS budou obrazy navíc vypadat lépe nežli papírové 
originály, aniž by bylo nutné dokumenty před skenováním 
připravovat nebo manipulovat s ovládacími prvky skeneru.

Kofax Express
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Nejmodernější aplikace 
pro dávkové skenování, která 
usnadňuje snímání a archivaci 
dokumentů pro firmy.

Integrace s aplikací SharePoint a dalšími systémy

Díky těsné integraci s aplikací Microsoft SharePoint může 
aplikace Kofax Express indexovat, třídit dokumenty 
a dodávat je do aplikace SharePoint pro snadné a rychlé 
zpětné dohledání. Aplikace Kofax Express také podporuje 
přímou integraci s aplikací Kofax Capture a poskytuje 
API pro export v případech personalizovaného nebo 
pokročilého využití.

SOFTWARE /  
DIGITALIZACE

Produkt MetaTool je nadstavba pro software Kofax 
Express, která přináší mnoho dodatečných funkcionalit 
pro inteligentní zpracování dat a úpravy obrazu. 

Nabízí možnost automatizace indexování s OCR, 
anonymizaci dokumentů, třídění dokumentů dle klíčových 
slov, vytvářet výstřižky obrazu atd. Validaci dat můžete 
snadno provádět pomocí klávesových zkratek, ručně 
nastavit rozpoznávání znaků metodou OCR, využít rychlé 
volby seznamů či databázi k dokončení nebo opravě 
skenovaného dokumentu. Vytěžená data a obrazy jsou 
dále exportovány do emailu, cloudu a dalších systémů pro 
správu a oběh dokumentů.

MetaTool

Jednoduché ovládání a testování pravidel 
na jedno kliknutí

Snadné ovládání shodné s Kofax Express

Vše konfigurační bez nutnosti vývoje

Třináct dodatečných funkcí nad rámec 
základní funkcionality Kofax Express

new

Vytěžování dat a editace obrazu
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TreeINFO

Poskytneme vám integrovanou ECM nadstavbu 
TreeINFO pro SharePoint, která přináší hotová řešení 
zaměřená na specifika procesů práce s dokumenty 
nebo na konkrétní typy dokumentů a formulářů, včetně 
možnosti rychlého vývoje dalších řešení na míru.

Pomůžeme vám na platformě SharePoint vytvořit 
plnohodnotné ECM řešení a podpořit sdílení informací, 
dokumentů či formulářů mezi zaměstnanci.

Budete moci snadno spravovat a automaticky zpracovávat 
firemní dokumenty od jejich vstupu do firmy, zajištění 
jednoznačné evidence, digitalizace a OCR zpracování, přes 
elektronickou archivaci dle platné legislativy, řízený oběh 
a schvalování ve workflow až k přenosu do ERP nebo jiných 
ekonomických systémů.

Hlavní přínosy nasazení TreeINFO pro SharePoint:

• efektivní podpora vašich interních procesů, správy a oběhu 
dokumentů i formulářů,

• usnadnění práce uživatelů v prostředí Microsoft SharePoint 
– intuitivní ovládání bez nutnosti školení uživatelů,

• rychlá implementace díky připraveným agendám,
• snížení nákladů na provoz aplikace – po ukončení projektu 

spravují aplikaci Vaši zaškolení administrátoři,
• využití celosvětově podporované a ověřené 

platformy Microsoft, která zajišťuje garanci stability 
a dlouhodobé podpory.

Rychlá implementace díky připraveným agendám

Faktury

Automatizované zpracování přijatých faktur v SharePoint - 
naskenování, elektronická archivace, vytěžení potřebných 
údajů, jejich validace a přenos do ERP či ekonomických 
systémů, oběh a řízené schvalování ve workflow 
a následné zaúčtování.

Smlouvy

Správa smluvní dokumentace po celou dobu životního cyklu 
v SharePoint. Podpora spolupráce při vytváření a ukládání 
smluv ve formě spisů, připomínkování, schvalování a změny 
formou dodatků. Automatická kontrola platnosti smluv 
a jejich prodlužování. 

Spisová služba pro komerční organizace

Kompletní řešení pro elektronickou evidenci a archivaci 
veškeré přijaté a odeslané pošty v SharePoint, včetně 
zpracování zpráv z datových schránek. Řešení je navrženo 

 authorized partner

new

60 Software Ricoh



tak, aby přijaté dokumenty a záznamy měly vazbu 
na dokumenty napříč celým systémem.

Interní dokumentace (ISO)

Kompletní řešení elektronického zpracování 
dokumentace jakosti v SharePoint včetně elektronické 
podpory procesů schvalování dokumentace a podpory 
seznamování se s informacemi.

Žádanky

Elektronické zpracování, schvalování a archivace 
vnitrofiremních žádostí v SharePoint. Součástí řešení 
jsou předpřipravené nejčastěji využívané žádanky, 
jako např. schválení služební cesty, dovolené, 
služebního vozidla a další. 

Přední vlastnosti nadstavbových řešení pro SharePoint:

Přímá integrace s Active Directory (uživateli stačí přihlášení 
na pracovní stanici).

Přístup k datům odkudkoli pomocí známého prostředí 
internetového prohlížeče.

Dynamická správa přístupových práv 
k dokumentům a informacím.

Univerzální rozhraní pro import informací z různých zdrojů 
(př. skenovací programy, poštovní servery apod.).

Rozhraní pro komunikaci s informačními a ekonomickými 
systémy, které umožní oboustrannou výměnu dat.

Grafický návrhář workflow procesů, kterým lze nastavit 
i provedení systémových kroků, jako např. tvorba reportů, 
odeslání, notifikací, eskalační management apod.

Grafický návrhář pro tvorbu formulářů.

Fulltextové vyhledávání s možností nastavení přesných 
kritérií pro export výsledků jako podklad pro BI.

Mobilní přístup k informacím a možnost zpracování 
workflow prostřednictvím chytrého telefonu..

Integrovaná ECM nadstavba 
pro SharePoint
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RICOH INOVIOSOFTWARE /  
SPRÁVA DOKUMENTŮ

Jedná se o sofistikovaný a jednoduchý systém pro řízení 
dokumentů. Slouží pro bezpečné nakládání s dokumenty 
a sdílení informací či samotných dokumentů, jejich 
elektronický oběh nebo specifické nastavení pracovních 
postupů a přístupových práv.

Proč implementovat RICOH INOVIO:

• zajištění efektivní a centralizované správy 
dokumentů v digitální podobě,

• bezpečné a dlouhodobé uložení (digitální archiv),
• automatizace procesů spojených se zpracováním dokumentů,
• zpřehlednění a sjednocení zpracování vašich 

dokumentových agend,
• rychlé nalezení požadovaného dokumentu,
• vzájemná integrace řešení,
• správa dokumentů napříč organizací,
• integrace se stávajícími systémy organizace.

Schéma toku dokumentů RICOH INOVIO:

Skenujte

Vytěžujte

Schvalujte,
zpracujte

Exportujte
do vašeho systému

• elektronické schvalování dokumentů,
• směrnice a ostatní závazné dokumenty,
• automatizovaná sazba dokumentů,
• řízení zakázek,
• call centrum,
• reklamační řízení, stížnosti,
• digitální archiv účetních dokladů,
• inspector – vytěžování dokumentů.

Přehled všech modulů RICOH INOVIO:

• elektronické schvalování faktur došlých,
• elektronické schvalování 

pokladních výdejů, pokladny,
• elektronická fakturace 

a schvalování faktur vydaných,
• elektronické schvalování objednávek,
• contract management,
• pošta došlá a datové zprávy,
• úspěšný obchodník,
• zákaznická podpora (běžná, ITIL, facility),
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Výkonný systém pro správu dokumentů

Potýkáte se s trvalým nárůstem dokumentů, které 
je třeba zpracovat a poté bezpečně uložit? Potřebujete 
digitalizovat papírové dokumenty a mít k nim 
okamžitý přístup? Zjistěte, jak vám systém pro správu 
dokumentů může pomoci.

Klíčové vlastnosti:

• správa dokumentů v elektronické podobě,
• přístup k dokumentům 24/7 prostřednictvím 

internetového prohlížeče,
• procesní zpracování dokumentů a řízení 

jejich životního cyklu,
• bezpečnost,
• propracovaný systém práv, uživatelů a skupin,
• integrace a rozšiřitelnost,
• zapojení dalších modulů.

Tvorba dokumentů:

• nové dokumenty lze vytvářet dle předdefinovaných šablon,
• správa verzí,
• podpora souborů v různých formátech (MS Office, 

Open Office, PNG, PDF apod.),
• podpora přímé editace souborů 

z uživatelského rozhraní systému,
• transformace souborů do jiných formátů 

(např. ODT na DOC či PDF).

Zpracování obrazových dat:

• skenování,
• podpora čárových kódů,
• podpora OCR prostřednictvím produktů třetích stran.

Indexace a vyhledávání dokumentů:

• automatická klasifikace dokumentů 
prostřednictvím metadatových údajů,

• manuální klasifikace,
• fulltextová indexace popisných údajů a souborů,
• vyhledávání dokumentů na základě popisných údajů,
• fulltextové vyhledávání.

SAFESOFTWARE /  
SPRÁVA DOKUMENTŮ

Přínos:

• centrální uložení 
dokumentů a jejich správa,

• úspora času 
a finančních nákladů,

• optimalizace procesů,
• zabránění ztrátám dokumentů,
• dlouhodobé 

a bezpečné uložení dokumentů.
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Vynikající kvalita obrazu

Nízká hmotnost

Snadná obsluha

Kompaktní rozměry

Nízká hmotnost

Vysoký kontrastní poměr (u HD 3D ready)

S2440 / WX2440 / X2440

X5461 / WX5461/ HD5451

PROJEKTOR

PROJEKTOR

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 3000 / 3100 / 3000 lm

Projekční vzdálenost 1,2–12 m / 1–10 m / 1,2–12 m

Projekční poměr 1,95–2,15 / 1,95–2,15 / 
1,56–1,72

Velikost úhlopříčky obrazu 30–300“

Rozlišení obrazu projekce 800 × 600 / 1280 × 800 /  
1024 × 786 px

Kontrast 2200 : 1 / 8000 : 1

Životnost lampy 5000–6000 h

Rozměry základní jednotky 298 × 237 × 105 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 2,6 kg

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 4000 / 4100 / 3800 lm

Projekční vzdálenost 1,3–8,5 / 1,3–7,2 / 1,3–7,2 m

Projekční poměr 1,391–1,9 / 1,113–1,52 /  
1,06–1,54

Velikost úhlopříčky obrazu 40–300“

Rozlišení obrazu projekce 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 2200 : 1 / 8000 : 1

Životnost lampy 3000 h

Rozměry základní jednotky 314 × 223,5 × 92 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 3,2 / 3,2 / 3 kg

USB

USB

LAN
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Snadná instalace a obsluha

Prezentace přes LAN, WiFi a USB

Rychlý start a vypnutí

3D ready (WX3351N)

Interaktivní sada (WX3351N)

Snadná instalace a obsluha

Prezentace přes LAN, WiFi a USB (WX4241N)

Rychlý start a vypnutí (WX4241N)

3D ready (WX4241N)

Interaktivní sada (WX4241N)

PJ WX3351N / X3351N

PJ X4241N / WX4241N

PROJEKTOR

PROJEKTOR

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 4000 / 4100 / 3800 lm

Projekční vzdálenost 1,3–8,5 / 1,3–7,2 / 1,3–7,2 m

Projekční poměr 1,391–1,9 / 1,113–1,52 /  
1,06–1,54

Velikost úhlopříčky obrazu 40–300“

Rozlišení obrazu projekce 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 2200 : 1 / 8000 : 1

Životnost lampy 3000 h

Rozměry základní jednotky 314 × 223,5 × 92 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 3,2 / 3,2 / 3 kg

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 3300 lm

Projekční vzdálenost 0,59–5,08 / 0,61–4,38 m

Projekční poměr 0,58 / 0,47

Velikost úhlopříčky obrazu 50–400 / 60–400“

Rozlišení obrazu projekce 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 13 000 : 1

Životnost lampy 3500–5000 h

Rozměry základní jednotky 297 × 235 × 100 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 3,1 kg

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 3500 / 3500 lm

Projekční vzdálenost 0,77–12,23 / 0,68–14,42 m

Projekční poměr 1,11–1,73 / 0,89–1,4

Velikost úhlopříčky obrazu 40–400 / 30–400“

Rozlišení obrazu projekce 1280 × 800 / 1024 × 768 px

Kontrast 13 000 : 1

Životnost lampy 3500–5000 h

Rozměry základní jednotky 297 × 235 × 100 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 3 kg

USB

USB

Wi-Fi

Wi-Fi

Rychlý start

Rychlý start

LAN

LAN
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Vysoká životnost

Mobilita

Provoz na baterie

Ultra krátká projekční vzdálenost

Kompaktní rozměry a nízká hmotnost

Možnost připojení LAN i WiFi (modely N/NI)

Možnost použití interaktivní sady (model NI)

PJ WXC1110

PJ WX4152 / WX4152N / WX4152NI

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 3500 lm

Projekční vzdálenost 0,18–0,31 m

Projekční poměr 0,11–0,14

Velikost úhlopříčky obrazu 48–80“

Rozlišení obrazu projekce 1280 × 800 px

Kontrast 13000 : 1

Životnost lampy 3500–5000 h

Rozměry základní jednotky 257 × 144 × 221 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 3 kg

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 600 lm

Projekční vzdálenost 0,43–3,44 m

Projekční poměr 0,8

Velikost úhlopříčky obrazu 25–200“

Rozlišení obrazu projekce 1280 × 800 px

Kontrast 600 : 1

Životnost lampy 20 000–30 000 h

Rozměry základní jednotky 112 × 50 × 105 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP – RGB LED

Hmotnost 0,45 kg

USB

USBWi-Fi 
(modely 

N/NI)

Wi-Fi 
(volitelně)

LAN 
(modely 

N/NI)

PROJEKTOR

PROJEKTOR
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Wi-Fi 
(volitelně)

Vysoký jas i kontrastní poměr

Flexibilní možnosti instalace

Možnost projekce přes WiFi

PJ X5580 / WU5570

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 6000 / 5500 lm

Projekční vzdálenost 1–13,5 m

Projekční poměr 1,2–2,1 / 1,3–2,2

Velikost úhlopříčky obrazu 30–300“

Rozlišení obrazu projekce 1024 × 768 / 1920 × 1200 px

Kontrast 9000 : 1

Životnost lampy 3000 h

Rozměry základní jednotky 424 × 356 × 150 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 6,4 kg

USB LAN

PROJEKTOR

XL4540 / WXL4540
PROJEKTOR

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 3000 / 3200 lm

Projekční vzdálenost 0,71–1,25 / 0,78–1,12 m

Projekční poměr 0,617 / 0,521

Velikost úhlopříčky obrazu 56–100 / 69–100“

Rozlišení obrazu projekce 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 13 000 : 1

Životnost lampy 20 000 h

Rozměry základní jednotky 383 × 308 × 85 mm

HDMI rozhraní ne

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 5,5 kg

Vysoký kontrastní poměr

Dlouhá životnost lampy

Nízká hmotnost

Snadná obsluha
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PROJEKTOR

Vysoký výkon a kvalita

Bezúdržbové provedení

Rychlý start do 10 s

Jednoduchá instalace

Konektivita HDBaseT, HDMI, HDMI/MHL

Podpora AMX, Creston a PJ Link

USB

PJ WXL5670 / PJ WUL5670

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 5200 / 5200 lm

Projekční vzdálenost 1,35–9,63 / 1,29–9,17 m

Projekční poměr 1,26–2,24 / 1,2–2,13

Velikost úhlopříčky obrazu 30–300“

Rozlišení obrazu projekce 1280 × 800 / 1920 × 1200 px

Kontrast 100 000 : 1

Životnost lampy 20 000 h

Rozměry základní jednotky 405 × 387 × 136 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP / Laser

Hmotnost 11,4 kg

PROJEKTOR

Vysoce kvalitní projekce

Vertikální posun objektivu a 1,6× zoom

Výkonné reproduktory 2 × 12 W

Bezdrátové propojení HDMI, MHL přes HDMI dongle

Kompatibilita s Crestron, AMX, Extron

PJ X5770 / PJWX5770

USB LAN

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 5000 / 5100 lm

Projekční vzdálenost 1,3–11,2 / 1,3–9,5 m

Projekční poměr 1,84–2,94 / 1,47–2,45

Velikost úhlopříčky obrazu 22–300“ / 26–300“

Rozlišení obrazu projekce 1024 × 768 / 1280 × 800 px

Kontrast 8000 : 1

Životnost lampy 3000 h

Rozměry základní jednotky 396 × 294 × 132 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 4,7 kg
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PJ WUL6280 / WXL6280

Laserová technologie

Okamžitý náběh

Výměnné objektivy

Bezúdržbový provoz

Projekce na zakřivené plochy

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 6000 lm

Projekční vzdálenost v závislosti na použitém objektivu

Projekční poměr v závislosti na použitém objektivu

Velikost úhlopříčky obrazu v závislosti na použitém objektivu

Rozlišení obrazu projekce 1280 × 800 / 1920 × 1200 px

Kontrast 10 000 : 1

Životnost lampy 20 000 h

Rozměry základní jednotky 484 × 509 × 185 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie DLP

Hmotnost 18 kg

USB Rychlý startLAN

PROJEKTOR

PROJEKTOR

Nová technologie High Lumen Density HLD

Vysoká životnost světelného zdroje

Ultra krátká projekční vzdálenost

Reproduktory 2 × 10 W

Kompatibilita s Crestron, AMX, Extron, PJ link

WXC4660 / WUC4650

Technická specifikace

Světelný tok vyjádřený v lumenech 4000 / 3000 lm

Projekční vzdálenost 0,43–0,8 m

Projekční poměr 0,27–0,29

Velikost úhlopříčky obrazu 70–130“

Rozlišení obrazu projekce 1280 × 800 / 1920 × 1200 px

Kontrast 2 500 000 : 1

Životnost lampy 20 000 h

Rozměry základní jednotky 449 × 425 × 151 mm

HDMI rozhraní ano

Zobrazovací technologie 3LCD

Hmotnost 10,9 kg

USB LAN

new
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CHYTRÝ 
TELEFON

WEBOVÝ
PROHLÍŽEČ

PC / MAC

AUDIO
KONFERENCE

TABLET

VIDEO SYSTÉM

Snadná instalace a obsluha

Propojení až 8 jednotek

Podpora mobilních aplikací

Vícedotykový displej

Integrované služby UCSA, prohlížeč, Skype

IWB D5520INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD

UNIFIED 
COMMUNICATION

Technická specifikace

Velikost úhlopříčky obrazu 55“

Rozlišení 1920 × 1080

Zobrazovací technologie LCD

Podpora barev 16,7 milionu

Rozhraní VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Připojení Gigabit Ethernet, WiFi, USB 2,0/3,0

Rozměry základní jednotky 1360 × 125 × 830 mm

Hmotnost základní jednotky 43 kg

UCS Advanced je globální řešení pro služby sjednocené 
komunikace. Cloudová služba virtuálních zasedacích 
místností je dostupná odkudkoli 24 hodin denně a každá 
místnost může hostit až 30 účastníků.

Služba je provozována na standardech WebRTC 
a je kompatibilní s nejpoužívanějšími komunikačními 
platformami jako je Skype for Business a všemi koncovými 
zařízeními, používajícími protokol H.323 a SIP. Umožňuje 
audio přístup pomocí lokální telefonní sítě, sdílení 
dokumentů přes web a přístup pro všechna zařízení 
s internetovým prohlížečem.

Díky široké kompatibilitě umožňuje využít stávající 
videokonferenční systémy a chrání tak předchozí investice. 
Vzhledem k nulovým nákladům na infrastrukturu 
a flexibilnímu licenčnímu modelu je služba nákladově 
mnohem efektivnější, než tradiční systémy.

UCSA

SD/USBWi-FiLAN55“ Dotyk. displej
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Technická specifikace

Velikost úhlopříčky obrazu 32“

Rozlišení 1920 × 1080

Zobrazovací technologie LCD

Podpora barev 16,77 milionů

Rozhraní VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Připojení Gigabit Ethernet, WiFi, USB 3,0

Rozměry základní jednotky 789 × 480 × 70 mm

Hmotnost základní jednotky 15 kg

Snadná instalace a obsluha

Propojení až 8 jednotek

Podpora mobilních aplikací

Vícedotykový displej

Integrované služby UCSA, prohlížeč, Skype

Možnost instalace na výšku i do desky stolu

Také v černém provedení

IWB D3210INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD

SD/USBWi-FiLAN32“ Dotyk. displej

new
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SD/USBWi-Fi

Snadná instalace a obsluha

Propojení až 8 jednotek

Podpora mobilních aplikací

Vícedotykový displej

Integrované služby UCSA, prohlížeč, Skype

LAN75“ Dotyk. displej

Technická specifikace

Velikost úhlopříčky obrazu 75“

Rozlišení 3840 × 2160

Zobrazovací technologie LCD

Podpora barev 1070 milionů

Rozhraní VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Připojení Gigabit Ethernet, WiFi,  
USB 2,0/3,0

Rozměry základní jednotky 1783 × 198 × 1055 mm

Hmotnost základní jednotky 90 kg

Snadná instalace a obsluha

Propojení až 8 jednotek

Podpora mobilních aplikací

Vícedotykový displej

Integrované služby UCSA, prohlížeč, Skype

IWB D7500

IWB D6510

Technická specifikace

Velikost úhlopříčky obrazu 65“

Rozlišení 3840 × 2160

Zobrazovací technologie LCD

Podpora barev 1070 milionů

Rozhraní VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Připojení Gigabit Ethernet, WiFi,  
USB 2,0/3,0

Rozměry základní jednotky 1546 × 154 × 888 mm

Hmotnost základní jednotky 57 kg

SD/USBWi-FiLAN65“ Dotyk. displej

INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD

INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD
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IWB D8600

SD/USBWi-Fi

Snadná instalace a obsluha

Propojení až 8 jednotek

Podpora mobilních aplikací

Vícedotykový displej

Integrované služby UCSA, prohlížeč, Skype

LAN86“ Dotyk. displej

Technická specifikace

Velikost úhlopříčky obrazu 86“

Rozlišení 3840 × 2160

Zobrazovací technologie LCD

Podpora barev 1070 milionů

Rozhraní VGA, HDMI, DVI-D,  
Display Port

Připojení Gigabit Ethernet, WiFi, USB 2,0

Rozměry základní jednotky 2006 × 1200 × 126 mm

Hmotnost základní jednotky 125 kg

INTERAKTIVNÍ  
WHITEBOARD

new
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Ricoh Business Solution (RBS)
SLUŽBY A ŘEŠENÍ

SLUŽBY A ŘEŠENÍ

Dokumentové služby (Ricoh Business Solution) pomáhají 
zákazníkům optimalizovat tok tištěných a digitálních 
informací a přináší tak účinnější a jednodušší 
dokumentové procesy. Nabízíme základní portfolio 
služeb a další navazující služby:

• řešení pro anonymizaci,
• služby podatelny a výpravny,
• archivace a skartace,
• digitalizace a vytěžování dokumentů,
• centrální reprografie,
• pokročilé skenování – Workflow dokumentů.

Analýza a návrh optimalizace tiskového prostředí

Trvalé snížení nákladů

Snížení odpadů a spotřeby energií

Implementace tiskového prostředí

Zabezpečení tisku

Mobilní a cloudové řešení

Servisní zajištění provozu

On-site podpora

Managed print services (MPS)
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SLUŽBY A ŘEŠENÍ

SLUŽBY A ŘEŠENÍ

Využijte služby našich Transpromo středisek a proměňte 
své faktury a jiné transakční dokumenty ve významný 
marketingový nástroj. Pomůžeme vám dokumenty 
personalizovat tak, abyste vždy oslovili vaše zákazníky 
s relevantní a cílenou reklamou či nabídkou.

• Off-site střediska se vzájemnou zastupitelností,
• integrace na systémy zákazníka,
• personalizace dokumentů,
• analýza a třídění dat,
• bezpečné zpracování dat,
• kompozice dokumentů a tvorba šablon,
• kombinovaná distribuce dokumentů (papír, e-mail),
• produkční tisk a obálkování,
• optimalizace nákladů na distribuci dokumentů,
• kontrola procesu zpracování přes on-line portál,
• reporting.

Trans promo služby  
a služby produkčního tisku

Fyzická archivace

Aktivní režim uložení:

• časté potřeby vyhledání celých složek či dokumentů,
• časté potřeby dokládání do již existujících složek,
• evidence na úrovni dokumentů/složek,
• nutnosti přiřadit skartační lhůtu až po uzavření, 

(vyřízení) dokumentů/složek. 

Typické formy živých složek:

• složky běžných účtů,
• složky úvěrových účtů,
• personální složky,
• složky pojištění.

Pasivní režim uložení:

• jen občasné potřeby vyhledávání v dokumentech,
• velký objem již nepotřebných dokumentů,
• evidence na úrovni krabic/šanonů,
• jasně stanovená skartační lhůta. 

Typické formy pasivních dokumentů

• faktury, dodací listy,
• ukončené smlouvy,
• provozní dokumenty,
• složky bývalých zaměstnanců.

Služba je určena pro společnosti, které nemají dostatečné 
skladovací prostory nebo zabezpečení skladu kvůli 
ochraně uložených dokumentů. A také pro firmy, které 
nerady ztrácejí svůj čas a potrpí si na pořádek. Naším 
řešením je bezpečná a spolehlivá archivace a správa 
dokumentů v moderně vybavených prostorech komerční 
spisovny za optimálních vlhkostních a teplotních 
podmínek pod trvalým dohledem bezpečnostních 
systémů EZS, EPS pro maximální bezpečnost dokumentů.
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SLUŽBY A ŘEŠENÍ
Služby IT infrastruktury

V dnešním zrychlujícím se digitálním světě zvyšujeme 
svůj podíl na trhu IT Služeb a z poskytovatele 
standardizovaných dodávek IT se stáváme vysoce 
důvěryhodným partnerem pro komplexní spolupráci 
v oblasti IT infrastruktury. Inovativní IT řešení 
poskytujeme společnostem všech velikostí přímo 
na míru. Díky po desetiletí budovaným zkušenostem 
s hardwarem, softwarem a podporou poskytovatelů 
a inovátorů pomáháme zákazníkům s mnoha výzvami, 
které před ně staví dnešní uspěchaný svět.

• Vyšší výkon IT infrastruktury,
• snížení provozních nákladů,
• flexibilní IT dodávky a podporu,
• zjednodušení prostřednictvím plně 

integrované Ricoh podpory.

Portfolio IT Služeb Ricoh:

Služby a správa v oblasti koncových zařízení 
a uživatelském prostředí
• PC/NTB, tablety, chytrá zařízení, servery, sítě, atd.,
• bezpečnost IT a související atributy,

• fyzická bezpečnost,

• kybernetická ochrana (ransomware, phishing, spam, 
pokročilé hrozby, atd.),

• audity a penetrační testy,

• bezpečnostní dohled a služby s ním spojené 
(monitoring, analýzy),

• identifikace rizik pro společnost z pohledu 
ztráty dat (únik, krádež).

• vzdělávání lidských zdrojů v různých oblastech IT.

Naše služby jsou zákaznicky orientované s cílem přinést 
co nejvíce benefitů pro:

• snížení ekonomických nákladů,
• včasná a rovnoměrná obměna a využití IT infrastruktury,
• sjednocení dodávek a služeb od jednoho 

ověřeného dodavatele,
• design řešení s ohledem na konkrétního 

zákazníka a jeho potřeby,
• získání vyváženého a plně funkčního 

a kompatibilního vybavení,
• flexibilní dodávky IT i dalších služeb včetně 

plnohodnotné podpory,
• využívání HelpDesku v režimu 24/7,
• zabezpečení záruční i pozáruční podpory.
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SLUŽBY A ŘEŠENÍ

Propojením produktů firmy Ricoh z oblasti komunikační 
techniky s dalšími technologiemi vznikají flexibilní 
řešení pro jakoukoli zasedací místnost. Podpora  pro 
prezentace, sdílení obsahu, porady a videokonferencing 
může fungovat jako jeden celek, kde je prioritou 
jednoduchost obsluhy a schopnost integrace 
do firemní infrastruktury.

Interaktivní whiteboardy a projektory Ricoh společně 
se systémy Crestron, Barco nebo Cisco promění zasedací 
místnost v moderní pracoviště, splňující nejvyšší nároky 
na moderní způsoby komunikace. Rezervační systémy 
zabrání konfliktům při plánování schůzek a pomohou 
efektivně využívat nákladné kancelářské prostory.

• Flexibilní plánování schůzek,
• efektivní vedení porad a meetingů,
• úspora cestovních nákladů,
• optimální využití kancelářských ploch,
• jednoduchá obsluha 

a dostupnost služby pro každého.

Zasedací místnosti

new

Využijte služeb našeho sdíleného střediska pro 
digitalizaci a vytěžování dokumentů. RICOH v oblasti 
digitalizace papírových dokumentů a vytěžování dat 
nabízí komplexní profesionální služby, které pokryjí celý 
životní cyklus vašich dokumentů.

Mezi běžné agendy digitalizace patří tyto oblasti:

• faktury a jiné finanční dokumenty,
• smlouvy a související dokumenty,
• HR dokumentace,
• výkresy a jiná stavební dokumentace,
• formuláře,
• příchozí pošta a jiné firemní dokumenty. 

Mezi naše standardy patří:

• zpracování dat a dokumentů v souladu s GDPR,
• vysoká garance kvality služby a vytěžených dat,
• flexibilita,
• špičkové technologické vybavení pracoviště,
• zkušený personál.

Digitalizace dokumentů
SLUŽBY A ŘEŠENÍ

Od jednoduché digitalizace 
papírových dokumentů 
po sofistikované vytěžování dat

Klasifikace dokumentů podle 
mnoha kritérií

Dlouhodobá archivace či skartace 
dokumentů
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RICOH Czech Republic s.r.o.

Jihlavská 1558/21 
140 00 Praha

Tel.: +420 841 116 117

E-mail: info@ricoh.cz 

www.facebook.com/RicohCzechRepublic 
www.linkedin.com/company/ricoh-czech-republic-s-r-o-

www.ricoh.cz

Variabilita

Bezpečnost

Udržitelnost

Jednoduchost


