RICOH
Creative
Collaboration
for Interactive Whiteboard

C ONCEITO

Os elementos mais importantes em qualquer reunião são as pessoas, por isso nos colocamos no lugar
do funcionário, projetando cada interação tendo sua experiência em mente, tornando-a o mais simples
e eficaz possível. Melhore a experiência de colaboração para a próxima geração de reuniões.

• Reduzir o desperdício de tempo no preparo da reunião
Benefícios

• Aumentar a produtividade durante a reunião
• Aumentar a adoção de tecnologia pelo usuário final

Compartilhamento Fácil de Conteúdo
Compartilhe conteúdo do laptop ou smartphone no quadro branco interativo e assuma o
controle direto do seu dispositivo pela tela. Isso é possível mediante conexão por um cabo
HDMI ou sem fio (sem qualquer aplicativo) via Miracast, Google Cast ou Apple Airplay.

T ELA

Tela de Ativação

Tela Dividida

Uma tela simples ajuda os usuários a escolher
facilmente o aplicativo a ser lançado.

Mostra vários dispositivos ao mesmo tempo, para debates mais
produtivos e colaborativos.

Interação por Toque

Quaisquer Aplicativos do Windows10

Opere seu dispositivo no modo sem fio pelo quadro branco
interativo, com a função touchback o usuário pode interagir
diretamente com o conteúdo compartilhado.

Personalize sua tela com qualquer aplicativo Microsoft Windows10.
Todos os aplicativos estarão sempre disponíveis na pasta do
aplicativo, para uma ativação simples e segura.

*Suporta apenas dispositivos Windows 10 e Android.

D ESENHO
Poderosa Tela Virtual
A colaboração no quadro interativo nunca foi
tão simples. Qualquer tipo de conteúdo estará
disponível no monitor (navegador da Internet,
vídeo, imagens, arquivos) em uma única tela virtual.
Essa tela pode ser compartilhada em seu dispositivo
pessoal usando um código QR, para que outros
usuários possam interagir simultaneamente.

Insira vários tipos de arquivos

Recapitulação E Limpeza

Vários tipos de arquivos, como apresentações, planilhas, PDF,
navegador da Internet e vídeo, etc. podem ser inseridos na tela
virtual. Uma vez que o arquivo esteja aberto, a anotação ainda está
disponível para os usuários desenharem em torno do arquivo ou

A recapitulação permite que os usuários selecionem as páginas e
arquivos a enviar por e-mail ou salvar em uma unidade USB ou na
nuvem. A limpeza excluirá dados e cookies e fechará todos os
aplicativos abertos e quaisquer informações usadas durante a
sessão, para deixar o sistema pronto para a próxima reunião.

da página da Internet também.
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Reconhecimento de Objetos e Caligrafia

Quadro Branco Remoto

Comece a desenhar à mão e depois use nossas ferramentas de autoreconhecimento (palavras, imagens e formas) para transformar suas
notas em conteúdo digital. Escolha em uma lista de cliparts sugeridos ao desenhar um objeto. Palavras manuscritas serão convertidas em texto digitado, para um aspecto mais profissional de
seus documentos.

Conecte seu laptop, dispositivo móvel ou outro quadro
interativo de qualquer lugar do mundo. Os usuários podem
interagir na tela virtual a partir de locais remotos simultaneamente, para uma comunicação clara entre a equipe e maximizar
a colaboração.

Participe de reuniões remotas facilmente

V

Seu quadro interativo lhe dá acesso à maioria dos sistemas de videoconferência do mercado. Basta um toque, para entrar facilmente na
sala virtual.

Pexip

IDEOCONFERÊNCIA

Cisco Webex
iAssistant

X

This meeting has a video conferencing

JoinMe

Zoom

Join now

Microsoft Teams

Suporte a Diversos Sistemas

Um Toque para Participar

Suporte à grande maioria dos sistemas de videoconferência do
mercado.
Skype for business | Microsoft Teams | Cisco Webex | GoToMeeting |
Google Cloud | Zoom | Pexip | Lifesize | Conx Video Meeting | Join me

Quando o link da reunião estiver incluído no convite, o assistente
virtual o notificará automaticamente para participar da videoconferência com um toque, independentemente do sistema de videoconferência que estiver sendo usado.

Assistência à sua reunião

A

SSISTENTE
VIRTUAL

Durante toda a reunião, um assistente virtual irá orientá-lo na
execução das principais atividades. Ele verificará e adaptará a
tecnologia do quadro interativo, de modo a garantir o melhor
conforto possível.

Extend
Meeting Time?

Ajuste Técnico
O assistente virtual oferece ajustes para uma reunião suave
e gerenciamento de dispositivos, quando necessário.

Saúde do Sistema
Aumentar o Volume
Participar da Reunião
Estender o Tempo de Reunião
X

iAssistant

Encerrar a Reunião

The volume is too low. Do you want to turn it up?
No, thank you.

Yes, fix it please

RICOH Creative Collaboration for Interactive Whiteboard

Requisitos
Técnicos

• TIPO DE QUADRO: D3210, D5530, D5520, D6520, D6510, D7510, D7500, D8600
• CONTROLADORA DO QUADRO: CONTROLADORA INTELIGENTE OP5 ou

OP10 (versão mínima do Microsoft Windows10: 1809)
•
•
• MICROFONE (é recomendado um com cancelamento de ruído)

Subsidiárias RICOH:

Revendas Autorizadas:

RICOH Argentina S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-ar

RICOH El Salvador, S.A. de C.V.
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

BRC Printing, Belize
http://brcprinting.com/

John Bull Business Center,
Bahamas

Cariburo, St. Martin (French)

RICOH Brasil, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
pt-br

RICOH Guatemala, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-gt

Copiadoras Ecuatoriana CIA
Ltda., Ecuador
http://www.ecuacopia.com/

Kirk Office Equipment,
Cayman Islands
http://www.kirkoffice.ky/

RICOH Chile, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cl

RICOH Mexicana, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-mx		

RICOH Colombia, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-co

RICOH del Perú S.A.C.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pe

RICOH Costa Rica, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-cr

RICOH Panamá, S.A.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pa

RICOH Dominicana, S.R.L.
www.ricoh-americalatina.com/
es-do

RICOH Puerto Rico, Inc.
www.ricoh-americalatina.com/
es-pr

D.O.S. 2009, Ltd, Jamaica
http://dosjm.com/

Microtech Sales and Service
Ltd., Bahamas

Dima Ltda, Bolivia
http://www.dima.com.bo/

Multipost, Curacao
(Netherland Antilles)
http://www.multipost.com/

Dimacofi S.A., Chile
http://www.dimacofi.cl/
Diplux de Venezuela C.A.,
Venezuela
http://www.diplux.com.ve/
Estratec S.A. de C.V., México
http://www.estratec.com/
External Market S.A., Argentina
http://external-market.com.ar
Hermoso y Vigil S.A., Nicaragua
http://www.hermosoyvigil.com.ni/

Centros de Distribuição:

RICOH Distribution Center
Panamá

Copy Solution International
S.A., Dom. Republic
http://www.grupocsi.com.do/

Amaranth Business Solutions
Limited Trinidad/Barbados/
Jamaica
http://www.
amaranthbusinesssolutions.com

RICOH Operations Center
Uruguay			
www.ricoh-americalatina.com/
es-uy

J. Fleischman y CIA, Paraguay
http://www.jfleischman.com/

Office Star, Haití
http://offistar.net/store/
Plus Ultra, Uruguay
http://www.plusultra.com.uy/
Sistemas Operativos
Argentinos S.A., Argentina
http://www.sistemas-operativos.
com.ar/
Suministros Técnicos S.A.,
Honduras
http://sumitec.hn.cp-34.
webhostbox.net/
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informações aqui contidas podem ser modificadas a qualquer momento, a critério da RICOH.
Abril de 2021

