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A  transformación digital começa
com o documento em papel…
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A transformação
da impressão hoje

43%
dos funcionários, ao
retornar ao escritório,
esperam imprimir a mesma
quantidade de documentos
que imprimiram na
pré-pandemia.*

É um fato que as empresas
não apenas imprimirão a
mesma quantidade de
documentos, mas também
terão acesso a menos
dispositivos com mais
capacidade de digitalização
e colaboração em fluxos de
trabalho automatizados.

Atualmente, é vital estar conectado a informações que estão
sempre disponíveis, e não se trata apenas de informações digitais.

As estatísticas mostram que a aceleração das iniciativas de trabalho
flexível nas empresas, combinando documentos em papel com
informações digitais em um ambiente seguro e automatizado para
facilitar o trabalho híbrido, é a chave para os próximos anos, pois
procuramos impactar a produtividade das pessoas.

Neste sentido, a impressão não vai desaparecer, ela será
transformada, como parte de um ecossistema digital integrado
composto de hardware, software e serviços. Tudo integrado com o
único objetivo de racionalizar os processos e garantir a
continuidade dos negócios.

Este é conhecido como o modelo "As A Service" (Como Serviço).

*Quocira report – Print Industry Trends, 2022
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Tendência: 
Soluções como um serviço 
(XaaS)

30%
das organizações estão
liderando esse caminho
na adoção do XaaS e o
consideram como vital
para o sucesso de seus
negócios e uma grande
vantagem
competitiva**

As empresas esperam que seus fornecedores proporcionem a melhor solução para
atender todas as suas necessidades de informação, armazenamento seguro de
documentos físicos e digitais, bem como controle sobre a segurança de seus
dispositivos em qualquer lugar, em qualquer momento.

É por isso que os tomadores de decisão estão cada vez mais procurando Soluções
como Serviço ou "As A Service" como a melhor alternativa para se adaptar às novas
mudanças, pois a capacidade de personalizar e alcançar uma infraestrutura de TI
sólida em todos os seus componentes (hardware, software e serviços) permite às
empresas economizar tempo e custos, bem como aumentar sua eficiência e responder
melhor às demandas de seus clientes.

Você pode imaginar reduzir seus custos, tempo e recursos de TI com uma solução
personalizada como modelo de serviço para sua empresa através de um único
fornecedor de serviços?

**XaaS leaders playbook | Deloitte Insights 
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Transforme seu 
ecossistema digital 

Em resposta a esta necessidade, nós da Ricoh expandimos nossa oferta "As A Service",

com a qual chegamos ao mercado equipando organizações para:

Aumentar as capacidades
comerciais, da impressão aos

serviços digitais

Simplificar a complexidade com
infraestruturas tecnológicas

robustas e eficientes

Construir serviços 
globais através da 

integração de 
tecnologias e cultura

a impressão aos fluxos de
trabalho inteligentes e digitais
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Dispositivos gerenciados

RICOH gerencia e
mantém seus
dispositivos atualizados
de forma eficaz.

Processos 
simplificados

Estruturar dados,
automatizar tarefas
e reduzir o tempo
para maior
agilidade.

Decisões baseada em

dados

Compreender e
analisar o
comportamento de
seus usuários.

Esta é a chave para a sua          
transformação digital. 
A Solução de Serviços Gerenciados oferece um portfólio abrangente
de serviços de impressão gerenciada, fluxos de trabalho com
segurança de ponta a ponta e ferramentas analíticas baseadas em
nuvem.

Além disso, a Ricoh integra consultoria para otimização da frota de
impressão e integração em ecossistemas digitais para um ambiente
de trabalho mais eficiente, inteligente e integrado com menos
dispositivos.

Automatize, agilize e melhore as tarefas para economizar tempo

Sempre produtivo em qualquer lugar
com RICOH Managed Printing Services

43%
das empresas dizem que
MPS, Managed Printing
Services, será muito
importante para sua
transformação digital a partir
de 2022*.

Capturar e armazenar     
na nuvem

Transforme seus 
documentos em papel em 
documentos digitais para 
acesso quando e onde 
você precisar deles. 

* Quocira report – Print Industry Trends, 
2022
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Obtenha agilidade e eficiência
com RICOH Apps Solutions

Como automatizar tarefas e ser mais ágil a
partir de sua Multifuncional Inteligente RICOH?
Baixe os aplicativos que você precisa para personalizar sua multifuncional inteligente tão
facilmente quanto você faz em seu dispositivo móvel. Atinja a digitalização e automação de
processos para agilidade, produtividade e economia de custos.

El nuevo estilo de trabajo inteligente inicia aquí:

Digitalize e economize tempo

Converta seus documentos
para os formatos PDF, Excel
ou Word.

Melhore seus fluxos de 
trabalho

Fluxos avançados de
digitalização para múltiplos
destinos e uso do código QR.

Integração total

Escaneie para seus arquivos
na nuvem. Imprima a partir
da nuvem.
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Armazene na nuvem 
Docuware

Tenha acesso às
informações em qualquer
momento e facilite a
automatização das tarefas.

Ter sempre a mais recente 
tecnologia

ACT Technology (Always
Current Technology) mantém
seus equipamentos sempre
atualizados.

Imprima sem tocar

Libere seus documentos para
impressão, sem tocá-los com
a multifuncional inteligente
RICOH.

A Ricoh te apóia na migração do papel para os fluxos digitais

Migração progressiva das informações no papel para o digital, com o objetivo de estabelecer

economias consideráveis para sua empresa a médio prazo. 
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HARDWARE
SOFTWARE

RICOH 
DaaS

NOC FIELD SERVICE 
Suporte no
campo

Dispositivos

Serviço remoto

Simplifique a complexidade
de TI e reduza custos

Com Device As A Service
Somos pioneiros e uma referência** no modelo de serviços de impressão gerenciada, na região
da América Latina temos capacidades e uma estrutura de serviços única (incluindo: certificações
Microsoft, CompTIA A+, Network+ e ITIL entre outras), o que permite expandir o modelo de
serviços gerenciados para outros dispositivos como laptops e PCs, integrando tecnologias
próprias e de terceiros para fornecer um serviço completo chamado Ricoh Device-as-a-Service.

** Harvard Business Review, The transformative Business Model (HBR Oct 2016).
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*Cost of a Data Breach Report 2021 (ibm.com)

38% 
representa a perda de negócios em
2021 como parte do custo total
médio geral de uma violação de
dados.

$ 2.56M 
é o custo total médio de uma
violação de dados na América
Latina.

Bloqueio do equipamento se a segurança
for comprometida na ativação e
criptografia das informações.

Criptografia de dados para manter a
integridade das informações que estão
sendo comunicadas ponto a ponto.

Impressão de segurança protegida por
senha ou PIN definido pelo usuário.

Proteja suas informações
comerciais
A segurança está em nosso DNA
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Depoimentos de
nossos clientes na 
América Latina...
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"A qualidade do equipamento RICOH
tem estado acima dos requisitos mínimos

estabelecidos para o projeto e, em
termos de execução, a experiência tem

sido muito agradável porque eles
entregaram chave na mão". 

"Em tempo recorde, e com o apoio da

Ricoh, implementamos ferramentas que

nos permitiram adaptar-se rapidamente às

condições de teletrabalho." 
Rodrigo Espinosa
Chefe do Departamento de Transformação |
Gerente Adjunto de Tecnologia e Produção
Grupo Security – Chile 

"Como instituição de saúde, somos gratos à 
Ricoh por sermos um parceiro próximo. 
Graças a eles, conseguimos fornecer um 
serviço rápido e de qualidade aos nossos 
pacientes". 

Dr. Luis Cruz
Responsável pela Clínica e Fundação Cruz Jiminian
República Dominicana

Cliente do Setor Governamental 
Peru
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Descubra com
que mais 
podemos lhe
ajudar
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RICOH Graphics 
Communications
RICOH Graphics Communications equipa as
empresas do setor de artes gráficas com
hardware, software e serviços para
proporcionar experiências inesquecíveis aos
clientes.

RICOH Data Center 
& Network
RICOH Data Center é a resposta às necessidades
de nossos clientes com soluções de nuvem,
infraestrutura, segurança e recuperação de dados
para PMEs e grandes empresas.
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RICOH El Salvador, S.A. de C.V. 
www.ricoh-americalatina.com/
es-sv

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

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

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

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

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

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

Cariburo, St. Martin (French)

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

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

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

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

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/

J. Fleischman y CIA, Paraguai 
http://www.jfleischman.com/RICOH Distribution Center 

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

Distribuidores Autorizados:Subsidiarias RICOH:

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

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

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

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

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

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

Centros de distribuição:

John Bull Business Center, 
Bahamas

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

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

Microtech Sales and Service 
Ltd., Bahamas

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

Office Star, Haití 
http://offistar.net/store/

Plus Ultra, Uruguai 
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/

Entre em contato conosco:
www.ricohamericalatina.com/pt




