
Giúp công ty của bạn đạt được tối đa năng suất hoạt

động, đồng thời tiết kiệm đáng kể ngân sách và tài 

nguyên môi trường với dòng sản phẩm máy photocopy

đa chức năng RICOH® GreenLine.
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xuất tại nhà máy của Ricoh



Nếu tổ chức của bạn giống như hầu hết các tổ chức khác, liên tục gặp khó khăn trong việc tìm ra những giải 

pháp mới để tối đa hóa ngân sách, tối ưu hóa chi tiêu cho công nghệ và giảm tác động đến môi trường. 

Những mục tiêu này hoàn toàn đúng khi đánh giá và mua những thiết bị in ấn. Làm thế nào tổ chức của bạn 

có thể đáp ứng những mục tiêu này mà không phải đánh đổi hiệu suất và hiệu quả quy trình làm việc?

Câu trả lời rất đơn giản và giải pháp dễ thực thi đó là: chọn thiết bị Ricoh GreenLine Series.

Dòng Ricoh GreenLine cung cấp cho các công ty các tính năng như khi quyền truy cập vào các máy in đa 

chức năng mới với lợi ích bổ sung là tiết kiệm chi phí và môi trường so với việc mua thiết bị mới hoàn toàn.

Tối ưu chi phí, bảo vệ môi trường

Bền vững. Đáng tin cậy. Mang

đến kết quả ngoài mong đợi.

Mỗi sản phẩm cung cấp trong MFP GreenLine

được chứng nhận đều đã được lựa chọn cẩn thận,

thử nghiệm, khôi phục và kiểm tra lại để đảm bảo

một hiệu suất tuyệt vời khi đưa đến khách hàng

trong tương lai một cách lâu dài. Đội ngũ kỹ sư

Ricoh có tay nghề cao thực hiện mọi công đoạn

trong quy trình tái sản xuất - từ kiểm tra ban đầu

trước khi tân trang đến cài đặt chương trình cơ sở

cập nhật và làm sạch ổ cứng bên trong. Do đó

mang đến một kết quả cuối cùng với các hệ thống

chất lượng cao với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ

so với các sản phẩm mới, đồng thời mang đến một

tuyên bố rõ ràng, cụ thể về cam kết đối với một môi

trường bền vững.

Đây được xem là một giải pháp thân thiện với môi

trường, hiệu quả về chi phí, góp phần tạo nên lợi

nhuận cuối cùng của Quý Công ty mà không phải

đánh đổi chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu

suất hoạt động.

Với các tiêu chuẩn tái sản xuất nghiêm ngặt và quy

trình đã được kiểm chứng tại chỗ, thiết bị Ricoh

GreenLine Series của được thiết kế để hoạt động

như sản phẩm mới và được bảo dưỡng bởi các kỹ

thuật viên Ricoh.

Chứng chỉ ISO 9001 và ISO 14001 giúp bạn yên

tâm về chất lượng và mọi thứ đã được sẵn sàng

để hoạt động.

Làm mới quy trình làm việc của

bạn với hệ thống in lý tưởng.

Một số tổ chức yêu cầu công nghệ tiên tiến nhất, hiện

đại nhất của Ricoh để thành công và đưa công ty lên

một cuộc đua cạnh tranh trên thị trường. Ngược lại,

những tổ chức khác chỉ đơn giản là cần đầu ra đáng tin

cậy và chi phí bỏ ra thấp. Bằng cách chọn các sản

phẩm dòng GreenLine, bạn có thể giải phóng ngân sách

để mua những thiết bị mới ở những quy trình cần thiết

nhất.

Điều thú vị hơn nữa trong việc mang đến năng suất cho

công ty bạn là cơ hội tận dụng lợi thế của việc tiết kiệm

chi phí đáng kể - so với thiết bị mới - và nâng cấp máy

in lên máy photo đa chức năng hoặc từ in trắng đến

thành in màu. Thay thế các thiết bị lỗi thời với một chi

phí nhỏ có thể mang lại cho văn phòng của bạn lợi thế

cạnh tranh cần thiết để đạt được thành công lớn hơn

trên chặng đường phát triển.

Đã đến lúc cập nhật tài liệu, thiết bị in ấn tài liệu của bạn

với mục tiêu: đảm bảo nhân viên có thiết bị và công

nghệ phù hợp để làm việc hiệu quả nhất với chi phí thấp

nhất. Nhờ phần mềm và chương trình cơ sở được cập

nhật, việc tích hợp máy in đa chức năng Ricoh

GreenLine vào hệ thống in ấn của bạn mang đến một

cách tiếp cận mới kết hợp khả năng đầu ra phù hợp với

các nhóm làm việc phù hợp và tận dụng tối đa ngân

sách.



Một giải pháp tốt tiết kiệm chi phí

và Môi trường xanh sạch hơn.

Mặc dù công ty của bạn được hưởng lợi từ hiệu suất

đáng tin cậy và đầu ra chất lượng cao, nhưng những nỗ

lực bền vững của bạn cũng mang lại hiệu quả rất lớn.

Tái sử dụng tài nguyên tạo ra đóng góp sinh thái lớn

nhiều cho công ty của bạn hơn là tái chế đơn thuần. Tái

sử dụng mang lại giá trị ròng cao nhất của tài nguyên và

mang lại lợi tức cao hơn cho năng lượng đã tiêu tốn cho

quá trình sản xuất ban đầu.

Không có cách nào tốt hơn để chứng minh với nhân

viên, nhà đầu tư và khách hàng rằng bạn nghiêm túc

với các hoạt động kinh doanh bền vững bằng cách

chọn các sản phẩm Ricoh GreenLine.

Hãy nói về những sự kết hợp hoàn

hảo cho tương lai của doanh nghiệp.

Chúng tôi rất vui khi được hỗ trợ trong hành trình nỗ lực của

công ty bạn nhằm nâng cấp một hệ thống công nghệ bền

vững, không những đáp ứng các mục tiêu về môi trường mà

còn đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất. Hãy liên hệ chúng tôi

để biết cách các sản phẩm Ricoh GreenLine có thể giúp

doanh nghiệp của bạn đạt được nhiều thành tựu trong việc

tiết kiệm ngân sách, và tiết kiệm nguồn tài nguyên quý giá.

Chúng tôi khắc phục mọi

chi tiết để đảm bảo các

sản phẩm Ricoh GreenLine

luôn hoạt động như mới.

Trước khi có thể tái sản xuất, mọi thiết bị Ricoh 

đều phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về 

những điều kiện khác nhau. Đối với các máy được 

chọn, kỹ thuật viên được chứng nhận sẽ hoàn tất 

quy trình sau:

Tháo rời và làm sạch

• Thiết bị được tháo rời 

khỏi khung ban đầu

• Các cụm thiết bị được tháo, 

làm sạch và kiểm tra

• Các bộ phận và nguồn điện

được kiểm tra và sửa chữa 

hoặc thay thế

• Cập nhật chương trình cơ 

sở

Xây dựng lại và Tiến hành kiểm tra

• Thiết bị được lắp ráp và thử 

nghiệm, với quy trình thử 

nghiệm cuối cùng được thực 

hiện bởi các kiểm tra viên 

một cách độc lập.

Kiểm soát chất lượng

• Thiết bị cũng trải qua quá 

trình thử nghiệm an toàn và 

đạt tiêu chuẩn.

Sau khi hoàn thành đầy đủ các bước, sản

phẩm được đóng gói theo tiêu chuẩn thiết bị

mới và vận chuyển.

Để biết thêm thông tin hoặc xem toàn bộ dòng sản

phẩm Ricoh GreenLine của chúng tôi, hãy truy cập

Website Ricoh Vietnam (ricoh.com.vn) hoặc liên hệ với

bộ phận tư vấn ngay trong hôm nay.
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Sự phát triển mạnh mẽ trong việc nghiên cứu và phát triển

của chúng tôi là cơ sở để cung cấp cho khách hàng những

sản phẩm góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường

trong quá trình sử dụng, cho phép chúng ta đồng thời thực

hiện cả việc giảm thiểu tác động đến môi trường và việc tạo

ra giá trị kinh tế bền vững, hiệu quả - luôn đúng với chính

sách môi trường bền vững.

Kể từ khi Ricoh thành lập, các chiến lược bảo vệ môi trường

của chúng tôi đã là một phần mạnh mẽ trong quá trình phát

triển và cung cấp sản phẩm. Ricoh tiến hành hoạt động kinh

doanh của mình với trọng tâm đồng thời là con người, Sự

thịnh vượng và cả vì môi trường. Đó là cách chúng tôi hiện

thực hiện hóa hệ thống giá trị doanh nghiệp của mình và xác

định các giải pháp mà công ty chúng tôi có thể cung cấp. 

Ricoh cam kết hỗ trợ các Mục tiêu Phát triển bền vững của

Liên hợp quốc (SDGs). Là một phần của các sáng

kiến SDGs này, chúng tôi lưu ý đến trách nhiệm của mình

với tư cách là một doanh nghiệp - phát triển các công nghệ

mới để hỗ trợ các khu vực và cộng đồng phát triển bền

vững, đồng thời cung cấp các sản phẩm thân thiện với môi

trường để hỗ trợ tiêu dùng và sản xuất một cách có trách

nhiệm. Và Ricoh đã được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong

việc Hành động vì Khí hậu toàn cầu trong việc giải quyết vấn

đề biến đổi khí hậu.

Mục tiêu của Ricoh là đạt được mức xả thải khí nhà kính

(GHG) bằng không vào năm 2050. Mục tiêu tạm thời của

chúng tôi là giảm 63% lượng khí thải của chính mình vào

năm 2030 (so với mức năm 2015). Chúng tôi đã giảm tổng

lượng khí thải CO2 lên đến 428.000 tấn từ năm 2015 đến

năm 2019.

Ricoh tập trung giảm thiểu tác

động đến môi trường trong mỗi

hoạt động.
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Hỗ trợ về dòng sản phẩm GreenLine

*Văn phòng Hà Nội: +84 24 3971 1091
*Văn phòng HCM: +84 28 3528 5252

www.ricoh.com.vn sales@ricoh.com.vn


