
Een betere samenwerking 
leidt tot een betere 
beleving van de student 

Hoger onderwijs

DocuLounge

DocuLounge van Ricoh is een flexibele 
service, afgestemd op de behoeften van 
vooruitstrevende onderwijsinstellingen. 
De dienst omvat veel meer dan een 
traditionele repro afdeling of CRD, dankzij 
een modern design en geïntegreerde 
voorzieningen voor zowel studenten als 
personeel.



Deze trends worden gestimuleerd door de automatisering 
van klaslokalen, een toenemend aantal clouddiensten en 
steeds strengere voorschriften om de privacy van studenten te 
vrijwaren, gekoppeld aan kostenverlagingen en besparingen. 
Onderwijsinstellingen moeten superieure diensten en 
leermiddelen aanbieden om studenten en personeel aan te 
trekken. Ze moeten ook een geïntegreerde ondersteuning 
bieden voor het toenemend aantal mobiele apparaten dat 
op en buiten de campus wordt gebruikt.
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* Economist Intelligence Unit. Humans and machines: The role of people in technology-driven organisations. Gesponsord door Ricoh.

90% van de onderwijsspecialisten is dankzij technologie 
vindingrijker en creatiever op het werk*

80% van de onderwijsspecialisten stelt dat technologie 
hen heeft geholpen om productiever te zijn*

Een prijs voor onderwijs

Innovatieve oplossingen zoals DocuLounge van Ricoh 
overstijgen de klassieke repro afdeling en CRD en vormen 
een volledig documentcentrum met een modern karakter 
in caféstijl. De innovatieve omgeving ondersteunt en 
verbetert niet alleen het academisch leven van studenten, 
maar biedt tevens topvoorzieningen voor administratie- en 
faculteitsmedewerkers. 

Om optimaal in te spelen op algemene technologie- en 
onderwijstrends stimuleert de EU de modernisering en 
de groei van universiteiten, om zo het hoger onderwijs 
te versterken en een kenniseconomie van wereldniveau 
te ondersteunen. Bovendien willen studenten, die meer 
inschrijfgeld gaan betalen, ook een uitzonderlijke ervaring 
en hebben ze hoge verwachtingen van de voorzieningen 
en assistentie.

Trekt studenten en personeel aan 
en inspireert hen

Verlaagt de kosten en genereert 
inkomsten

Haal uw voordeel uit een volledig 
beheerde service  



Van formeel leren richting informeel leren en samenwerken

DocuLounge van Ricoh is een volledig documentcentrum binnen instellingen voor het hoger 
onderwijs, specifiek afgestemd op de behoeften van studenten en faculteitsmedewerkers. 

Dankzij een modern design en een op samenwerking gerichte stijl, wordt de DocuLounge door studenten 
en personeel gebruikt voor al hun printopdrachten die zij vanaf ieder mobiel of netwerkapparaat kunnen 
versturen. DocuLounge wordt door Ricoh-medewerkers op locatie bemand, zodat de gebruikers 
kunnen genieten van een omvangrijke ervaring en vakkennis. In vele gevallen is extra personeel 
vereist voor een DocuLounge, wat deel- en voltijd banen creëert voor studenten en afgestudeerden. 

Elke Lounge is een op maat gemaakte ruimte, specifiek afgestemd op de behoeften en middelen 
van elke instelling. Naast een ruime keuze aan kopieer-, afdruk-, scan- en afwerkingsservices kan 
elke DocuLounge worden geconfigureerd met caféachtige services zoals vergaderzones, een digitaal 
mededelingenbord en drankvoorzieningen. 

Dankzij DocuLounge kunnen organisaties mobiel printen eenvoudig invoeren en de allernieuwste 
aspecten van digitaal lesgeven en leren integreren, afgestemd op de behoeften van de moderne 
student. Naast het verlagen van de operationele, IT- en afdrukkosten, kan de samenwerking met 
Ricoh ook inkomsten genereren voor opleidingsinstellingen die geïnteresseerd zijn in een gedeeld 
kosten- en beloningsmodel. 

Met het oog op de toegenomen concurrentie is DocuLounge van Ricoh voor universiteiten, colleges 
en andere instellingen voor het hoger onderwijs een aantrekkelijke en innovatieve manier om zich 
innovatief te onderscheiden en zowel studenten als academisch personeel aan te trekken. 

Belangrijkste 
voordelen

•	 Volledige IT- en 
afdrukondersteuning, 
waardoor interne IT-
medewerkers minder 
worden belast 

•	 Onderwijsinstellingen 
kunnen van een 
ongebruikte of vrije 
ruimte op de campus 
een DocuLounge maken

•	 Organisaties kunnen 
de kosten verlagen 
en potentieel nieuwe 
inkomsten genereren

•	 Voorzieningen, 
technologie, hulpmiddelen 
en experts ter plaatse, 
zodat gebruikers hun 
eigen apparaten kunnen 
meebrengen
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1.   Zone voor mobiel en on-demand printen

2.   Receptie

3.   Verbruiksartikelen en opslag

4.    On-demand vergader- of 
videoconferentiezone

5.   Werkplekken met internet

6.   Draadloze werkplekken voor BYOD

7.    Zone voor een digitaal mededelingenbord / 
multimedia projectie

8.   Presentatie- / projectiezone

9.   Vergaderzone in caféstijl

10.   Creatieve / samenwerkingszone

11.   Verkoopzone

4 - Samenwerkingsruimtes verbeteren de ervaring van de studenten

www.ricoh-europe.com

De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen 
verschillen afhankelijk van individuele omstandigheden. Alle namen van bedrijven, merken, producten en services zijn eigendom van 
en geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. 
Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mogen niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of volledig worden 
gekopieerd en/of in andere werken worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.
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