
Sustainability 
Management 
Services

Diensten, producten en productfuncties

Ontdek ons complete portfolio met oplossingen 
die de invloed op het milieu minimaliseren en 
een productievere en aangenamere werkplek 
creëren.
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Duurzaamheid als norm 

Duurzaamheidsinitiatieven staan al geruime tijd op de zakelijke 
agenda. Bedrijfslocaties, de productieketen en productie 
worden ingericht om efficiënt gebruik van grondstoffen en 
kostenbesparingen te realiseren. Duurzaamheid blijft echter 
een gunstig bijproduct of de eenvoudige beweegreden 
die noodzakelijk is om verandering teweeg te brengen. 
Tegenwoordig moeten bedrijven vanaf het begin juist handelen 
door duurzame praktijken te implementeren. Alleen zo kunnen 
ze zich uitbreiden en nog meer klantentrouw behalen om 
verantwoordelijke, doelbewuste merken op te bouwen. 

De bedrijven die duurzaamheid zien als bron van innovatie, 
hun bedrijfsmodellen veranderen om deze beginselen te 
implementeren en uit te breiden en daarnaast hun producten 
opnieuw ontwerpen om werkelijke verandering te realiseren, 
zullen de vruchten plukken en permanente resultaten zien. 
Verbeterde nettowinst en handhaving van best practices worden 
dan onderdeel van het bedrijfsresultaat. Internationale CEO’s 
wiens meningen in de hele wereld weerklinken, erkennen de 
noodzaak om doelstellingen en resultaten met betrekking 
tot duurzaamheid vast te leggen als iets fundamenteels en 
strategisch, om te zorgen voor positieve veranderingen.

In de huidige nieuwe werkomgevingen levert Ricoh oplossingen 
en diensten die klanten helpen bij het opnieuw organiseren 
van hun afdrukomgeving en het herinrichten van essentiële 
informatiestromen om efficiëntie en hoge prestaties te realiseren. 
Maar vooral ook om een echte duurzame werkomgeving te 
bewerkstelligen. Wij van Ricoh beschikken over de middelen en 
kennis die nodig zijn om u te helpen duurzaamheidsinitiatieven 
te integreren in elk aspect van uw bedrijf.

Ons portfolio met producten, diensten en productfuncties 
biedt onze klanten de mogelijkheid om duurzaamheid en 
best practices proactief te verankeren in hun dagelijkse 
werk. Onze programma’s zijn uitgebreid getest en helpen 
klanten hun duurzaamheidsdoelstellingen te ontdekken, 
veranderen en beheren om zo concrete resultaten te zien. 
Vertrouw op onze teams met de juiste kennis en benodigde 
middelen om uw werkplek compleet te veranderen en 
bereid uw organisatie zo voor op duurzame bedrijfsgroei.

Sinds de oprichting van het bedrijf is 
milieubescherming voor Ricoh altijd 
een manier van zakendoen geweest, 
met duurzame ontwikkeling als 
essentieel onderdeel van economische 
welvaart. De oorsprong van Ricoh 
ligt in de filosofie dat het beperken 
van onze invloed op het milieu niet 
voldoende is. We willen dat onze 
activiteiten het niveau bereiken waarop 
de zelfherstellende mogelijkheden van 
de aarde toereikend zijn. We zetten 
ons in voor energiebesparing, het 
voorkomen van opwarming van de 
aarde en vervuiling, het recyclen van 
grondstoffen en het behouden van de 
biodiversiteit van de wereld.
Hier ziet u onze resultaten:
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Levenscyclusanalyse van een  
gemiddeld Ricoh-product

sustainability 
themes 

Resource Conservation – 
Reduce, Reuse and Recycle

Human Well-Being – 
social sustainability,  
user comfort, well-being 
and security

Energy Efficiency 
– energy-efficient
products and energy-
efficient usage
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We hebben onze doelen vastgesteld, maar duurzaamheid is allesomvattend en in tegenstelling tot wat men vaak denkt, wordt de 
grootste negatieve invloed op het milieu niet altijd veroorzaakt door de productiefase. 

Uit een levenscyclusanalyse (LCA) blijkt dat, gedurende de levensduur van een gemiddeld Ricoh-product*, de grootste invloed (meer 
dan 60%) plaatsvindt tijdens de gebruiksfase, waarbij papier goed is voor 78%. Vanouds ligt de gebruiksfase volledig in handen van 
klanten, maar zo schuiven we de verantwoordelijkheid wel heel gemakkelijk af.

Ricoh neemt juist de verantwoordelijkheid. We zetten ons in om klanten te helpen hun infrastructuur en investering te optimaliseren en 
maximaal te benutten. Bovendien helpen we ze om te werken met een duurzaam en innovatief bedrijfsmodel in een duurzame maatschappij.

Transparantie van de invloed op het milieu

* Gebaseerd op een MP C4503SP-apparaat.
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Ricoh Sustainability Management Services biedt een gericht portfolio van duurzame diensten, producten en productfuncties voor het 
realiseren van energie-efficiëntie, behoud van grondstoffen en verbeterd welzijn van mensen op uw werkplek, ongeacht het 
formaat van het machinepark in uw thuiskantoor, bedrijf of drukkerij. We kunnen uw huidige infrastructuur optimaliseren voor efficiënt 
gebruik van energie en grondstoffen, maar ook CO2-neutrale afdrukdiensten realiseren, op afstand monitoren en diagnoses uitvoeren, 
zorgen voor afvalbeperking, de veiligheid van gebruikers garanderen, afgeschreven apparatuur recyclen en nog veel meer.

Onze uitgebreide ervaring met duurzaamheid en brede duurzaamheidsportfolio, bieden nieuwe mogelijkheden voor de aanpak van  
de meest complexe duurzaamheidsuitdagingen op uw werkplek, in uw werkstijl. Verderop in deze brochure kunt u meer lezen over 
de duurzaamheidsoplossingen van Ricoh.

Ricoh’s portfolio met duurzame diensten, producten en productfuncties 
ontdekken

De energie-efficiënte producten van Ricoh dragen 
bij aan het verlagen van uw energieverbruik en 
bedrijfskosten. Met de C02-neutrale diensten kunt 
u de resterende en onvermijdbare CO2-uitstoot 
compenseren, zodat u de kleinst mogelijke 
ecologische voetafdruk behaalt.

Met Ricoh’s "Reduce, Re-use, Recycle" 
aanbod kunt u bijdragen aan efficiënt beheer 
van grondstoffen op uw werkvloer. Het 
aanbod ondersteunt uw organisatiedoelen 
voor behoud van grondstoffen of praktische 
initiatieven voor afvalbeperking.

Naast onze milieu-initiatieven, ondersteunen we 
ook de sociale behoeften binnen uw organisatie. 
Ons aanbod richt zich op inclusiviteit, welzijn van 
eindgebruikers en verandering van de werkstijl 
om de nieuwe manier van werken te verbeteren. 

Hoe Ricoh klanten 
kan helpen

Hoe Ricoh klanten kan 
helpen

Hoe Ricoh klanten kan 
helpen

energie-efficiënter en CO2-neutraal 
te worden

klantenwelzijn te verhogen

om slimmer om te gaan met 
grondstoffen
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Producten

Energie-efficiënte producten: dankzij innovaties 
zoals de snelle opstarttechnologie, slaapstand met laag 
energieverbruik, een korte hersteltijd van slaapstand naar 
actieve modus en een verlaagd fusiepunt van toners, 
behoren veel van onze producten tot de hoogste klasse 
van energie-efficiëntie, zowel met betrekking tot TEC-
waardes1 zoals vastgesteld in het ENERGY STAR-programma 
en de daadwerkelijke waardes van stroomverbruik. 

Tools en software voor energiebeheer: het merendeel van 
onze MFP’s en printers zijn compatibel met @Remote, de tool 
voor diagnoses op afstand. De milieustatistieken van @Remote 
bieden u een uitstekend overzicht van de duurzaamheidsprestaties 
van de Ricoh-apparatuur. Onze deskundigen kunnen 
inzichten delen over de duurzaamheidsprestaties van elk 
apparaat en zelfs de daadwerkelijke apparaatprestaties per 
maand vergelijken met de gestelde uitgangsdoelen. Op basis 
hiervan kan er regelmatig worden ingegrepen, bijvoorbeeld 
voor correcties, replicaties en het opnieuw kalibreren van 
het apparaat, zodat de prestaties up-to-date blijven.

Functies

Veel van onze producten zijn voorzien van functies om 
energie-efficiëntie te stimuleren. De meest energie-efficiënte 
instelling van uw MFP of printer is de EcoMode. Deze 
wordt geactiveerd door de zeer korte instelling van de timer 
voor automatische uitschakeling. Hierdoor beperkt u uw 
stroomverbruik, bedrijfskosten en CO2-voetafdruk. Dankzij 
de snelle hersteltijd heeft deze stand geen invloed op uw 
productiviteit. Enkele printers uit het lagere segment hebben 
een econachtsensor die het apparaat in slaapstand zet dankzij 
een sensor die duisternis detecteert. De wekelijkse timer op 
onze multifunctionele producten zorgt ervoor dat het apparaat 
‘s avonds en in het weekend wordt uitgeschakeld. Indien nodig 
kunnen de apparaten binnen enkele seconden eenvoudig 
weer worden opgestart. Sommige nieuwere apparaten zijn 
tevens uitgerust met een innovatieve bewegingssensor, die 
opmerkt wanneer een gebruiker nadert, door de verschillen 
in lichaamstemperatuur in vergelijking met de omgeving te 
detecteren. Binnen een seconde schakelt het systeem over van 
slaapstand naar actieve modus. Het bedieningspaneel wordt 
ingeschakeld, zodat het systeem klaar is voor het uitvoeren 
van taken wanneer de gebruiker bij het apparaat aankomt.

Producten en diensten om uw energiegebruik te optimaliseren en  
CO2-neutraal te worden

Ricoh biedt diverse producten en diensten om energiegebruik te optimaliseren en CO2-uitstoot 
en bedrijfskosten te beperken:

Actieve modus Stand-bymodus Slaapstand

3 energieniveaus

Eco- 
Mode

van energie- 
efficiëntie

Ricoh  
MFP's 
printers 

& 

Hoogste 
klasse

 1 TEC staat voor Typical Electricity Consumption (gemiddeld stroomverbruik), zoals gerapporteerd door OEM'ers overeenkomstig het ENERGY STAR®-programma. De TEC- 
testprocedure komt overeen met een gemiddelde werkweek en is niet bedoeld om echte bedrijfswerkzaamheden, die per klant kunnen verschillen, precies na te bootsen. 
TEC wordt over het algemeen gebruikt om het relatieve energiegebruik van printapparatuur te vergelijken.
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Diensten

In het kader van ons duurzaamheidsportfolio van producten en 
diensten voor energie-efficiëntie, bieden we het Sustainability 
Optimisation Programme. In dit programma werken we 
met een adviserende aanpak om u te helpen een meetbare 
verlaging van uw CO2-uitstoot te realiseren. Dit doen we door 
uw documentproductie te optimaliseren en uw exploitatiekosten 
tijdens de gebruiksfase te verlagen.

Het Sustainability Optimisation Programme toont de invloed 
op het milieu tijdens de gebruiksfase en is transparant vanaf 
het begin. Daarnaast biedt het programma inzicht in de CO2-
voetafdruk van uw Ricoh-kantoorapparatuur in de fases van het 
winnen van grondstoffen, productie en montage en distributie 
naar de leveringsbestemming. Dit is de fase vóór gebruik2.

Sustainability 
Optimisation 
Programme

Analyseren Ontwerpen Implementeren Beheren Neutraliseren

Onze aanpak bestaat uit vijf stappen die u helpen uw CO2-uitstoot 
en exploitatiekosten te verlagen met respectievelijk 34% en 29%. 
Om volledig CO2-neutraal te worden, houden we ons bezig met 
analyseren, ontwerpen, implementeren, beheren en neutraliseren.
Dit programma is gebaseerd op uitgebreide ervaring met 
analyse en implementatie. Sinds de start zijn er meer dan 
10.000 groene audits uitgevoerd bij zowel mkb'ers als grote 

Het Sustainability Optimisation Programme is erkend door de SGS 
in naleving van ISO-normen. Daarnaast wordt het programma 
beschouwd als manier om de uitstoot van broeikasgassen 
bij het afdrukken van documenten op een transparante en 
reproduceerbare manier te meten.

Carbon Balanced Production Printing: een adviserende aanpak 
van drie stappen die drukwerkleveranciers, van gespecialiseerde 
reprografiebedrijven tot printafdelingen binnen een grotere 
organisatie, helpt bij het analyseren, optimaliseren en neutraliseren 
van CO2-uitstoot.

ondernemingen in heel Europa. Met behulp van deze inzichten 
hebben we gezorgd voor constante innovatie en evolutie om 
te voldoen aan de behoeften van onze klanten. We hebben 
onze productlijnen van duurzame hardware verbeterd, software 
op maat ontworpen om workflows te optimaliseren, afval 
en overschot beperkt en veranderingsmanagement tot stand 
gebracht door met onze oplossingen milieubewustzijn te creëren.

2 De gegevens van vóór gebruik zijn gebaseerd op het EcoLeaf-milieulabel van de Japanse overheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van de LCA-methode om milieugegevens 
van producten kwantitatief weer te geven voor diverse fases van de levenscyclus, van het winnen van grondstoffen tot productie/montage, distributie, gebruik en weggooien/
recyclen, in overeenstemming met de ISO-normen 14040/14044 http://www.jemai.or.jp/

Voordelen

minder 
exploitatiekosten

minder CO2-uitstoot

29%



Portfolio Sustainability Management Services - 7

Producten

Hergebruikte apparaten, onderdelen en materialen zijn 
ontworpen voor circulariteit, om de stroom van materialen en hun 
toegevoegde waarde zo lang mogelijk te behouden en idealiter 
bijna geen restafval te produceren. Met GreenLine gaat Ricoh 
verder dan slechts recyclen. We blazen multifunctionele producten 
nieuw leven in. Met tal van herzienings- en testprocedures 
zorgen we ervoor dat elk gecertificeerd Ricoh GreenLine-apparaat 
betrouwbare, productieve en efficiënte dienstverlening biedt, 
zoals u zou verwachten van een gloednieuw Ricoh-apparaat. 
Deze producten zijn zeer zuinig en het recirculatieproces van 
grondstoffen heeft gezorgd voor minder invloed op het milieu.

Milieuvriendelijk stuurprogramma Print & Share: een 
uitstekende innovatie die de nieuwe standaard vormt voor 
verantwoordelijk gebruik van grondstoffen en tegelijkertijd 
kosten en tijd bespaart. Klanten kunnen met slechts één klik hun 
papiergebruik verminderen en papierafval vermijden:

• Maakt een einde aan ongewenste afdrukken, zoals pagina’s 
met enkel een URL, of blanco pagina’s

• Beoordeelt de inhoud en zorgt ervoor dat deze past op 
minder pagina’s

• Verlaagt het papiergebruik, bijvoorbeeld door meerdere 
pagina’s op één blad af te drukken, witruimtes samen te 
voegen en tal van andere functionaliteiten

Print & Share kan worden geïnstalleerd naast andere Ricoh-
stuurprogramma’s op elke MFP en printer van Ricoh.

Software-oplossingen om papierafval te voorkomen en 
geheimhouding te waarborgen. Met de overstap van papier naar 
digitaal kunt u uw papieruitvoer optimaliseren en uw invloed op 
het milieu beperken. Het uitgebreide softwareportfolio van Ricoh 
maakt het mogelijk om slimmer om te gaan met grondstoffen, 
zonder al te veel moeite. Hier volgen een aantal voorbeelden:

• We kunnen u ondersteunen bij het overzetten van 
uw gegevens op papier of in oudere digitale systemen 
naar de cloud. De documentconversie-oplossingen 
van Ricoh gebruiken optische tekenherkenning. 
Zo heeft u sneller toegang tot uw gegevens en 
bespaart u op kosten van verbruiksartikelen en 
energieverbruik door papierloze processen.

• eSignature-technologie helpt bij een soepele overgang 
van documentatie op basis van papier naar een 
milieuvriendelijk systeem voor het verzamelen 
en verifiëren van digitale handtekeningen.

Ricoh-papier voor kantoor- en productiedrukwerk biedt 
enkele duidelijke voordelen voor het milieu:

• De fabrieken die papier voor Ricoh produceren, gebruiken 
grondstoffen uit duurzaam onderhouden bossen.

• De papierfabrieken zijn erkend met de ISO-norm 14001 
en het Europees Ecolabel.

• Ricoh-papier heeft FSC- en PEFC-certificeringen.

Bovendien presteren Ricoh-apparaten optimaal met gerecycled 
papier. Zo voldoen deze aan de criteria van de EN12281-norm.

Producten en diensten die u helpen slimmer om te gaan met grondstoffen

Het duurzaamheidsaanbod van Ricoh omvat een uitgebreid portfolio met "Reduce, Re-
use, Recycle" producten en diensten. Hiermee kunt u uw afvalbeheer en (her) gebruik van 
waardevolle grondstoffen optimaliseren en uw kosten en schade aan het milieu beperken:

EMEA

Hergebruikte
producten onderdelen en materialen

GreenLine-
kwaliteit

BS 8887:220- 
norm voor  

herfabricage

Materialen 
na verbruik

Draagt bij 
aan groene 

inkoop

EMEA

stuurprogramma
Groen  

• Optimaliseer papiergebruik
• Maak een einde aan 

papierafval
• Bespaar tot 75% op papier 

met slechts één klik



Portfolio Sustainability Management Services - 8

Functies

De nieuwste MFP’s van Ricoh zijn kleiner en lichter. De kleurenprinter MP C6004 is meer dan 65% lichter en 37% kleiner in afmeting 
dan voorgaande modellen in die klasse3.

Gebruik van alternatieve materialen: sommige nieuwere multifunctionele producten zijn nog efficiënter ontworpen, omdat er steeds 
meer gebruik wordt gemaakt van alternatieve grondstoffen. We gebruiken bijvoorbeeld staalschroot voor mainframes van MFP's, plastic 
van drinkflesjes uit huishoudelijk afval voor de tonerafvalflessen van Ricoh, of plantaardige bioplastics voor enkele externe onderdelen 
van onze kantoor- en productieprinters.

Andere efficiënte functies zijn: standaard snel dubbelzijdig printen, nietloze afwerking voor het nieten van maximaal vijf pagina's zonder 
gebruik van een metalen nietje. Onze nieuwste apparaten zijn voorzien van een milieuvriendelijke widget op het "Smart Operation Panel". 
De widget stuurt gebruikers tips voor het besparen van papier en geeft aan hoeveel papier u bespaart wanneer u ‘groen’ afdrukt.

Diensten

End-of-Life beheer: gebruikte verbruiksartikelen en onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt in onze herfabricagecentra, 
kunnen klanten van onze kantoor- en productieprinters eenvoudig inleveren.

3 Op basis van de kleurenprinter Ricoh MP C6004 in vergelijking met MP C6001

dan eerdere modellen in die klasse3

lichter
kleiner in 
afmeting

65%

Productontwerp met       
 slim grondstoffengebruik

kleinere en lichtere 
apparaten 37%

beheer
End-of-Life

Eenvoudige 
ophaaldienst

Webportaal 
Smart Return 
www.ricoh-return.com

Milieuvriendelijkheid widget 
op het Smart Operation Panel



Portfolio Sustainability Management Services - 9

Producten

Ricoh biedt een portfolio van hardware voor innovatie van de werkstijl 
op uw kantoor. Hiermee kunt u zorgen voor verbeterde efficiëntie, 
samenwerking en balans tussen werk en privéleven. Tegelijkertijd 
beperkt u uw reiskosten en CO2-voetafdruk. Met behulp van de 
Unified Communication Systems van Ricoh kunnen gebruikers 
op afstand deelnemen aan videovergaderingen, zodat u uw 
bedrijfsdoelstellingen kunt bevorderen zonder schade aan het milieu te 
veroorzaken. De interactieve whiteboards van Ricoh helpen u uw 
vergaderingen, workshops en lezingen te moderniseren. Geavanceerde 
tools, zoals de mogelijkheid om handschrift naar tekst om te zetten, 
bieden u een handig presentatieplatform voor eenvoudige bewerking 
en opmaak, zonder overvloedig gebruik van grondstoffen. Ricoh's 
oplossingen voor mobiel afdrukken ondersteunen gebruikersgemak. 
Gebruikers kunnen vanuit de cloud overal afdrukken via hun eigen 
apparaat (BYOD, Bring Your Own Device).

Welzijn van gebruiker/beheerder: gebruikers van de MFP's en printers van Ricoh voor kantoor en drukkerijen zullen geen 
gezondheidsproblemen ervaren als gevolg van toners en uitstoot, mits de producten worden gebruikt zoals bedoeld en goed worden 
onderhouden en schoongemaakt. De printproducten en tonerformules die Ricoh momenteel aanbiedt, zijn onderworpen aan diepgaande 
interne en externe product- en kwaliteitsinspecties en voldoen aan alle wetten inzake gezondheid en veiligheid op werk.

Ricoh biedt ook latexinkt voor grootformaatseries die niet alleen milieuvriendelijk zijn, maar ook een verminderde invloed op de 
gezondheid van de gebruiker hebben, omdat er geen geuren vrijkomen en ze een lage uitstoot van vluchtige organische stoffen hebben.

Functies

Allesomvattend ontwerp en toegankelijkheidsoplossingen om 
te voldoen aan de eisen van elke eindgebruiker: de MFP's van 
Ricoh zijn uitgerust met diverse toegankelijkheidsoplossingen 
om een allesomvattende werkplek te garanderen. Tot deze 
functies behoren een draaibaar bedieningspaneel, normale en 
omgekeerde handgrepen op eenvoudige schuiflades, toegankelijk 
handvat en nog veel meer. Nieuwe MFP's kunnen ook worden 
uitgebreid met de Accessibility-app, die slechtziende mensen 
helpt om MFP's van Ricoh te bedienen met behulp van speciaal 
ontworpen schermen en terugpraattechnologie.

Diensten

Dankzij een combinatie van veilige hardware, software en 
technische kennis, kunnen we onze klanten helpen hun 
veiligheid en geheimhouding van afdrukken te verbeteren. 
De consultants van Ricoh evalueren de veiligheidsrisico’s voor 
afdrukken bij klanten systematisch door de bedreigingen en 
kwetsbaarheden van de informatie van de klant te begrijpen. Via 
deze evaluaties kunnen Ricoh-consultants de veiligheid van het 
documentbeheer analyseren en optimaliseren. Het eindresultaat is 
een optimale afdrukinfrastructuur in harmonie met de
kantooromgeving en de beveiligingsrichtlijnen van de klant. 
Als laatste stap bieden we de Full Data Cleansing Service 
aan het einde van het contract. Zo zorgen we ervoor dat alle 
klantgegevens worden verwijderd en niet meer kunnen worden 
hersteld, op elke geheugenmodule van een apparaat.

Producten en diensten voor een veilige, productieve en duurzame werkplek

Ricoh's oplossingen voor menselijk welzijn omvatten producten en diensten voor inclusiviteit 
en welzijn, comfort en veiligheid van eindgebruikers:

Virtuele 
vergaderzalen

Ultieme oplossing om 
de 'nieuwe werkstijl' 

te verbeteren

Minder reizen 
en kosten

Verbeterde 
balans tussen 

werk en 
privéleven

Papierloos

slechtziende  
gebruikers

Ricoh Print Security 
Optimisation Service

Speciaal 
ontwerp Terugpraatfunctie

Persoonlijke 
verificatie

Eenvoudiger aan 
te passen

Accessibility- 
app voor



Ricoh is altijd een leider geweest op het gebied van duurzaam 
productontwerp. Al in 1994 hebben we onze Comet Circle-
filosofie voor recirculatie van materialen aangekondigd. De Comet 
Circle geeft richtlijnen voor het ontwerp, de productie, het 
gebruik en hergebruik van Ricoh-producten, die ons begeleiden 
op weg naar een circulair economisch bedrijfsmodel. Uw Ricoh-
producten beschikken over verbeterde functionaliteit en prestaties. 
Ze doen meer, verbruiken minder stroom en grondstoffen tijdens 
de productie en het gebruik en zijn eenvoudig opnieuw te 
gebruiken en te recyclen.

Alle Ricoh-producten voldoen aan de lokale, nationale en 
internationale wetten voor gezondheid en veiligheid. We 
verstrekken veiligheidsgegevens en milieu-informatie voor 
producten die we op de markt brengen. Naast lage waardes 
voor Typical Electricity Consumption (TEC) met het ENERGY 
STAR®-programma, hebben Ricoh-apparaten ook het hoogste 
aantal EPEAT® Gold-waarderingen. Ricoh heeft als doel te blijven 
voldoen aan de Europese standaarden voor efficiënt gebruik van 
energie en grondstoffen, zoals de Blue Angel-certificatie.

Ricoh wordt steeds opnieuw erkend door CDP met hoge 
scores voor klimaatpublicaties en -prestaties. Ricoh's praktische 
benadering van duurzaamheid in de productieketen is positief 
beoordeeld in het duurzaamheidsonderzoek van EcoVadis.

De duurzaamheidstechnologie van Ricoh biedt u de mogelijkheid 
om uw werkstijl te innoveren en tegelijkertijd verantwoordelijk 
om te gaan met het milieu, op allerlei manieren. Profiteer van ons 
unieke duurzaamheidsaanbod om besparingen te realiseren en 
uw bedrijf te onderscheiden als duurzame leider.

Duurzaamheid bij Ricoh
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De uitdaging

Om de invloed die hun printomgeving op het milieu heeft te 
beperken, is Vodafone een Green IT-initiatief begonnen voor 
minder papier op kantoor, met als doel het volgende te behalen:

Vodafone's Green IT-initiatief voor afdrukken.

• Kleinere CO2-voetafdruk

• Lagere exploitatiekosten 

• Verbeterde levering van diensten

• Verbeterde veiligheid

• Beheerde, algemene afdrukdienst
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De Ricoh-oplossing

Ricoh heeft een milieuvriendelijke afdrukomgeving ontwikkeld ter 
ondersteuning van de flexibele werk- en mobiliteitsstrategie van 
Vodafone, met onder andere:

De resultaten

Algemene rationalisatie en normalisatie hebben de verhouding medewerkers/apparatuur verhoogd met 300% (van gemiddeld 20:1 
naar 60:1), hebben papierverbruik verlaagd met tot wel 75% in bepaalde regio's en hebben geleid tot gemiddeld 50% minder jaarlijkse 
afdrukkosten per gebruiker. Daarnaast heeft het bedrijf aanzienlijke en duurzame verlagingen van de CO2-voetafdruk behaald, met bijna 
3 miljoen kilogram per jaar.

• Milieu-enquête voor een groen kantoor 

• Internationaal/lokaal projectmanagement

• Genormaliseerde, best 

passende technologie

• Speciale ondersteuning op locatie

• Gedetailleerde internationale/

lokale verslaggeving



De feiten en cijfers die in deze brochure vermeld staan, hebben betrekking op specifieke businesscases. De resultaten kunnen 
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