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Bảng Tương Tác Thông Minh Ricoh Dòng A-Series 

A6500 A7500 A8600

65-inch 75-inch 86-inch

Giải pháp toàn diện hội họp và làm việc cộng tác
1. Xây dựng mô hình làm việc cộng tác kết hợp giữa văn phòng/địa điểm trung 

tâm kết nối các văn phòng làm việc khác và các nhân viên làm việc di động từ xa.

2. Các ứng dụng hội họp cộng tác làm việc kết hợp với các thiết bị đầu cuối phòng 
họp/cá nhân. Giải pháp hỗ trợ cho cuộc họp từ xa, làm việc nhóm, thuyết trình, 

hội họp, hội thảo, đào tạo.

3. Giải pháp phần mềm dịch vụ của Microsoft kết hợp các giải pháp phần cứng 
chuyên nghiệp cho phép mọi người tham gia cuộc họp đầy đủ từ mọi nơi, mọi lúc, 

trên mọi thiết bị.

Jabra PanaCast Series

PanaCast 20 PanaCast 50 PanaCast



AUTO

Thiết kế phần cứng mạnh mẽ với nhiều tính năng nâng cao
Ricoh IWB A-Series

4K Màn hình chuẩn 4k (3,840 x 2,160) mang 
lại hình ảnh sắc nét và chi tiết. Màn được 
trang bị một lớp Anti-glare chống chói 
để ngăn chặn sự phản chiếu của ánh 
sáng bên ngoài, giúp đôi mắt thoải mái 
khi làm việc và học tập.

Cho cảm ứng lên đến 20 điểm tiếp xúc 
cho phép nhiều người viết cùng một lúc 
và làm việc tích cực hơn. Máy có thể hoạt 
động trơn tru trên nhiều hệ điều hành 
như Windows, Android, Linux, Mac và 
Chrome.

Thiết kế mỏng & sành điệu - phù hợp 
cho mọi không gian.

Máy được trang bị một cặp loa 15W giúp 
đem lại âm thanh chất lượng cao.

Hỗ trợ một loạt các cổng kết nối như 
HDMI, USB và USB Type-C mới nhất. Với 
việc các cổng kết nối được đặt ở mặt 
trước, IWB có thể dễ dàng kết nối với 
thiết bị bên ngoài.

Các nút được gắn ở mặt trước cho 
phép thao tác trực quan cho mọi 
người dùng.

Tín hiệu video được tự động phát hiện 
và hiển thị trên bảng tương tác khi bạn 
kết nối thiết bị đầu vào bên ngoài. Điều 
này cho phép bạn nhanh chóng truyền 
màn hình PC của mình và bắt đầu làm 
việc mà không lãng phí thời gian.

Là sản phẩm được chứng nhận 
ENERGY STAR thân thiện với môi 
trường.



Jabra PanaCast Series
Sự hoàn hảo trong quan hệ đối tác

Phạm vi kết nối không dây
Không dây (Bluetooth)

Bộ chuyển đổi Bluetooth
Có dây (USB)
Môi trường

Cắm & chạy
Được chứng nhận cho Microsoft Teams

30m
•

•
•

1-4pax
•

30m
•

•
•

1-6pax
•

30m
•

•
•

1-6pax
•

•

•
1-15pax

•

Thời gian sử dụng pin

Speak 510

15hrs

Speak 710

15hrs

Speak 750

11hrs

Speak 810

Video

PanaCast 50PanaCast 20

Sử dụng cá nhân

Giải pháp cho sự cộng tác

Phòng họpSử dụng linh hoạt

PanaCast

Âm thanh

An toàn và bảo mật

Tính linh hoạt

Chất lượng hình 4K Ultra-HD

Camera 13 megapixel

Trường quan sát 90°

Intelligent Zoom

Tối ưu hóa đèn thông minh

Hình trong hình

Chất lượng ảnh 4K toàn cảnh

Camera 13 megapixel

Trường quan sát 180°

Thu phóng thông minh
Chế độ điều khiển ảo

Truyền trực tuyến video kép

Bảng trắng được nhúng

8 micrô tạo chùm tia

4 loa stereo mạnh mẽ

Âm thanh song công toàn phần

Thông tin chuyên sâu về an toàn

Cảnh báo an toàn trong phòng

Quản lý tài sản được chứng nhận SOC2

Thông tin chuyên sâu về sức chứa của phòng

Triển khai đơn giản

Siêu di động

USB cắm và chạy

Siêu di động

USB cắm và chạy

Tính năng AI trên thiết bị mạnh mẽ

Miếng che camera tích hợp

Quản lý tài sản được chứng nhận SOC2

Chất lượng ảnh 4K toàn cảnh

3 camera 13 megapixel

Trường quan sát 180°

Intelligent Zoom

Truyền trực tuyến video riêng lẻ

Tính năng bảng trắng trong ứng dụng

Âm thanh vượt trội cùng Jabra: 
Tai nghe chuyên nghiệp Evolve2

Loa hội nghị Speak 750

Âm thanh vượt trội cùng Jabra:
Tai nghe chuyên nghiệp Evolve2

Loa hội nghị Speak 750

Quản lý tài sản được 
chứng nhận SOC2

Jabra cung cấp các giải pháp thoại chất lượng cao 
nhất cho khách hàng – các giải pháp tích hợp liền 
mạch với nền tảng của Microsoft. Hãy để các sản 
phẩm dòng Jabra Speak và Jabra PanaCast nâng 
tầm cho các cuộc họp của bạn. Nhờ có quá trình 
tích hợp chuyên sâu, việc sử dụng các sản phẩm 
được chứng nhận của Jabra cùng ứng dụng Teams 
giúp toàn bộ trải nghiệm trở nên liền mạch và bạn 
thực sự thấy được tiềm năng của nền tảng.



DOC XLS PPT PDF
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Các điểm chính của giải pháp

1. Đi kèm với các ứng dụng plug-and-play trên Android

2. Chú thích trong cuộc họp / thuyết trình giúp trao đổi kết nối đa chiều dễ hiểu  và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

3. Làm cho một cuộc họp trở nên tương tác hơn, năng suất hiệu quả hơn và đưa ra các quyết định một cách nhanh 
hơn và suôn sẻ.

4. Hỗ trợ nhiều nền tảng ứng dụng hội nghị video.

5. Nhiều chế độ hiển thị phù hợp với phòng họp và số lượng người tham gia cuộc họp.

Trình chiếu không dây: Hiển thị 
không dây với mọi thiết bị, hiển 
thị đồng thời nhiều màn hình.

Màn hình IWB có thể đồng nhất 
hình ảnh với PC hoặc các thiết bị 
di động khác để bạn có thể xem 
nội dung từ thiết bị của mình một 
cách thoải mái.

Truy xuất dữ liệu từ dịch vụ lưu 
trữ đám mây để thực hiện cuộc 
họp không cần máy tính. Các tài 
liệu có thể được mở trực tiếp để 
xem, chú thích và chỉnh sửa ngay 
trên bảng tương tác.



QR codeUSBCloud

FILE

Bạn có thể nhanh chóng hiển thị trình duyệt web 
trong các cuộc họp, giờ học và ngay lập tức hiển thị 
kết quả tìm kiếm của bạn trên màn hình lớn.

Cửa hàng ứng dụng này cung cấp một cách thuận tiện 
để cài đặt phần mềm tốt nhất theo nhu cầu của bạn, 
chẳng hạn như những ứng dụng hội thảo, cuộc họp 
trực tuyến.

Bảng tương tác thông minh là một công cụ tuyệt vời để tối 
đa hóa sự cộng tác tại các cuộc họp và lớp học. Khả năng 
chụp màn hình thiết bị cá nhân hoặc thêm hình ảnh, video 
lên bảng trắng giúp cuộc họp diễn ra hiệu quả hơn. Khi cuộc 
họp kết thúc, bạn có thể lưu nội dung cuộc họp lên Cloud để 
sử dụng trong tương lai.

Nhiều phòng ban/bộ phận có 
thể thao tác đồng thời trên 
bảng tương tác.

Các chức năng khác nhau có thể 
được gán cho cả hai đầu của 
bút, cho phép nhiều người viết 
với các màu sắc khác nhau. 
Cũng có thể sử dụng lòng bàn 
tay của bạn để xóa các chi tiết.

Nội dung bảng trắng có thể được 
lưu trong bộ nhớ tích hợp hoặc 
bằng cách sử dụng mã QR. Ngoài 
ra, bạn cũng có thể lưu nó vào các 
dịch vụ đám mây như Google 
Drive và OneDrive để dễ dàng từ 
bất kỳ đâu.

Các điểm chính của giải pháp



Capture

Overlay
annotation

USB TYPE-C

DataPower supply Touchback

Cáp USB Type-C đi kèm cho phép bạn đồng thời 
gửi hình ảnh, chuyển quyền điều khiển và sạc 
nguồn cho thiết bị chỉ bằng một sợi cáp duy nhất. 
Sau khi kết nối, bạn có thể thoải mái thực hiện các 
thao tác trên PC của mình trực tiếp từ bảng tương 
tác.

Công cụ chú thích được cài đặt sẵn cho phép bạn 
chú thích trên bất kỳ hình ảnh nào được hiển thị. 
Bạn có thể dễ dàng chụp các chú thích trên hình 
ảnh hiển thị và sau đó dán hình ảnh lên bảng 
tương tác. Ảnh này, sau đó, có thể được lưu dưới 
dạng biên bản cuộc họp sau khi kết thúc các cuộc 
thảo luận.

Bằng cách truyền tín hiệu video 
lên màn hình lớn như máy chiếu, 
bài thuyết trình của bạn có thể 
“tạo tiếng vang” ngay cả trong 
một hội trường lớn. Bạn cũng có 
thể làm cho bản trình bày của 
mình thông minh hơn thông qua 
việc chia sẻ theo thời gian thực 
không chỉ hình ảnh mà còn cả nội 
dung bằng văn bản.

Chức năng chia nhỏ màn hình cho 
phép bạn chạy hai ứng dụng khác 
nhau hoặc hiển thị các hình ảnh 
khác cạnh nhau. Hiển thị nhiều 
nội dung khác nhau trên hai màn 
hình cùng một lúc có thể cải thiện 
đáng kể các cuộc họp và tiết học 
của bạn.

Chức năng Picture-in-Picture giúp 
các cuộc họp trở nên hiệu quả 
hơn. Bạn có thể hiển thị đồng 
thời cả ứng dụng đã cài đặt trên 
bảng tương tác và hình ảnh đầu 
vào bên ngoài.

Bảng điều khiển Windows OPS 
tùy chọn cung cấp khả năng sử 
dụng linh hoạt cho các ứng 
dụng khác nhau và đáp ứng 
các yêu cầu đặc biệt, như các 
chính sách bảo mật của doanh 
nghiệp.

RICOH Creative Collaboration 
là một giải pháp cộng tác tích 
hợp tất cả trong một. Nó cho 
phép bạn tham gia vào nhiều 
hội nghị video chỉ với một cú 
nhấp chuột và cho phép chia sẻ 
nội dung không dây mà không 
cần bất kỳ ứng dụng bổ sung 
nào.



Các lợi ích dành cho khách hàng

1. Tổ chức các cuộc họp thông minh, cộng tác 
sáng tạo, tổ chức Webinar hiệu quả.
2. Tiết kiệm chi phí đầu tư.

3. Làm việc cộng tác và họp trực tuyến mọi lúc, 
mọi nơi, trên mọi thiết bị.
4. Trao đổi và thảo luận tập trung giúp làm việc 
cộng tác đa chiều đồng thời hiệu quả cao nhất.
5. Chất lượng dịch vụ tốt và ổn định, đảm bảo 
an toàn nội dung.

6. Kết quả lợi nhuận ròng từ chi phí đầu tư các 
giải pháp toàn diện hội họp và làm việc cộng 
tác trên ba phần chính:
• Lợi nhuận khi duy trì hoạt động hệ thống: 
Giảm và tránh chi phí các phần cứng tốn kém.

• Lợi nhuận lâu dài: 

              + Định hình lại mô hình làm việc cộng 
tác toàn bộ doanh nghiệp.

              + Tạo ra các lợi thế cạnh tranh cao so với 
các đối thủ cạnh tranh.

• Lợi nhuận từ nâng cao năng suất: Đạt được 
hiệu quả cao làm việc cộng tác phục vụ kinh 
doanh. 

              + Tiết kiệm thời gian làm việc.

              + Cải tiến và nâng cao tốc độ và quy 
trình làm việc, kết quả có hiệu quả làm việc 
cao.

              + Nâng cao liên kết với khách hàng và 
chăm sóc Khách hàng tốt hơn.

              + Nâng cao chất lượng dịch vụ/sản phẩm 
dành cho khách hàng.

www.ricoh.com.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:
Lầu 12, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội 

CÔNG TY TNHH RICOH VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH: 
Tầng 17, Tòa nhà E.town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh 
SĐT: +84 28 3528 5252 - Fax: +84 28 3636 7211

Marketing@ricoh.com.vn

Để tìm hiểu Giải Pháp, vui lòng liên hệ:

+84 28 3528 5252

SĐT: +84 24 3971 1091 - Fax: +84 24 3971 1130


