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I dagens tilkoblede verden trenger du et videokonferansesystem 

som legger til rette for kommunikasjon uavhengig av 

hvor du er. Vår tjeneste revolusjonerer den tradisjonelle 

modellen for lokalbasert video, med en ny løsning 

som er klar til bruk og mye mer kostnadseffektiv. 



UCS Advanced er en global videosamarbeidstjeneste 

som sikrer interoperabilitet ved hjelp av et virtuelt 

møterom (VMR). Brukerne kan få tilgang til 

den nettbaserte møteplassen fra en rekke ulike 

enheter og kommunikasjonsplattformer. Den er 

tilgjengelig døgnet rundt og har plass til opptil 

50 deltakere. Takket være det brukervennlige 

grensesnittet med tilgang til bedriftens 

globale adressebøker med kun ett klikk, kan 

du gå rett inn i møtet og begynne å jobbe.

Vårt globale system har 16 datasentre som lokaliserer 

videotrafikken for å unngå flaskehalser

Virtuelle møterom for alle i organisasjonen 

med video, lyd og samhandling for en brøkdel 

av prisen til tradisjonelle løsninger

Fullstendig kompatibel med WebRTC og de vanligste lyd- og 

video-konferansesluttpunkter, inkludert Skype for Business

Allsidige muligheter for deltakelse: oppringing 

med lokale telefonnumre, lyd-, video- og 

dokumentdeling via Internett, nettbrett, interaktive 

tavler eller videokonferansesluttpunkter
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Den eneste 
videoplattformen 
du behøver

P3500M - Ricohs bærbare  

videokonferanseenhet.



UCS Advanced tilbyr ulike lisensabonnementer. Hvert av dem har en fleksibel utforming slik at 

du kan legge til ekstra funksjoner og skreddersy videokonferansetjenester til organisasjonens 

behov. Det er så enkelt at du alltid vil føle at det er du som styrer møtet. Du kan velge mellom:

Utvidet bedriftslisens (EWA) 

EWA er den perfekte videokonferanseløsningen for organisasjoner  

som har behov for at alle ansatte har tilgang til sine egne virtuelle 

møterom til enhver tid. Dette er det mest kostnadseffektive 

abonnementet. Det dekker behovene til bedrifter av alle størrelser,  

og interoperabilitetsfunksjonen betyr at du aldri trenger å bekymre  

deg for videokonferansekrav, slik at du heller kan konsentrere deg  

om forretningsutvikling. 

Sluttbrukerlisens (EUL)

EUL tilbyr det antall virtuelle møterom du trenger, fra én 

enkelt brukerlisens opp til så mange som er nødvendig.  

Den er ideell for organisasjoner der ikke alle ansatte trenger 

et virtuelt møterom, eller for eksterne fagfolk eller frilansere. 

De virtuelle møterommene er tilgjengelige døgnet rundt 

og på alle enheter som er koblet til Internett. Du har full 

fleksibilitet til å bestemme hvordan du skal fordele dem. 

Sluttpunktsabonnement (EPS) 

Endepunktsabonement til P3500M gjør den kraftfulle Ricoh-

enheten i stand til å koble seg til UCS Advanced. Dersom 

din organisasjon allerede har et videkonferansesystem 

på plass, tilbyr Ricoh en EPS pluss lisens. Denne lar deg 

bruke eksisterende systemer og løsninger, og kobler seg 

enkelt mot disse, slik at du sikrer tidligere investeringer og 

i tillegg flytter din kommunikasjon sømløst mot skyen. 

Domeneabonnement

For å sikre at det virtuelle møterommet 

imøtekommervirksomhetens retningslinjer og stil tilbyr vi også 

tilpasning av tjenesten. Ved å kombinere domeneabonnementet 

med EUL eller EWA kan du få det virtuelle møterommet tilpasset  

etter bedriftens identitet, inkludere lenker til nettsteder og la  

ansatte bruke bedriftens e-post for å få tilgang til tjenesten. Dette 

tillegget betyr at det virtuelle møterommet ser profesjonelt ut og  

sikrer en sømløs og helhetlig opplevelse. 

Hvem som helst. Hvor som helst. På hvilken 
som helst enhet. Kom i kontakt 

VIDEOSYSTEM

NETTLESER

TELEFON
LYDKONFERANSE

SkypeTM for bedrifter

*Skype er et varemerke for Microsoft

NETTBRETT

PC/MAC
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Effektiv kommunikasjon 
til lav pris 
For å etablere sikker kommunikasjon i sanntid bruker 

P3500M kryptering for lyd og video. Enheten er også en 

skalerbar løsning som tilbyr en rimelig førstegangsinvestering 

uten ekstra kostnader til infrastruktur, fordi den er 

skybasert og har lave totale eierskapskostnader. 

Tar liten plass og har 
kraftige funksjoner
P3500M er den bærbare enheten som muliggjør og utfyller UCS 

Advanced. Den er ideell for gruppekonferanser i bedriftsmiljø og 

passer til organisasjoner i alle størrelser. Det 125-graders HD-

kameraet (720p) gjør at du kan få folk til å føle at de er i rommet. 

Enheten som kobler 
alle sammen 
Hvis du leter etter videokonferanseløsning som kan inkludere 

alle i organisasjonen, er kombinasjonen av P3500M og UCS 

Advance svaret. De virtuelle møterommene sikrer interoperabilitet, 

og du trenger ikke en lik enhet for å koble til et sluttpunkt.


