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Apps para o Sistema de Comunicações Unificadas RICOH

Especificações

No cliente
(use tablet)

Na sala de reunião, na sede  
(use P3000)

Em casa
(use computador pessoal)

Nuvem

 

Fique Face a Face com Comunicações Móveis e Práticas 

Veja o que você está perdendo. Os Apps para o Sistema de Comunicações Unificadas (UCS) Ricoh permitem que os 

usuários desfrutem de colaboração visual clara e nítida com grande variedade de ouvintes, de qualquer local remoto.  

Estas inovadoras soluções complementam o Sistema de Comunicações Unificadas P3000 da Ricoh e integram em tem-

po real vídeo, áudio e arquivos de documentos, de forma que os participantes possam entrara na conversa a partir de um 

PC ou iPad®  Apple®.  Escolha esta solução de compartilhamento e comunicação móvel para dar poder a seus funcionários, 

enquanto ajuda a melhorar a produtividade e reduzir custos. 

Permaneça conectado ao se deslocar 
Ver para crer  a colaboração visual permite debates mais convincen-
tes. Seja a necessidade de seu escritório compartilhar informações crí-
ticas c om uma equi pe d e vendas espalhada, dar instruç ões ao chão d e 
fábrica ou trocar ideias com um cliente distante, os Apps para UCS  
RICOH permitem que usuários em diversos locais se vejam e comparti-
lhem dados*, áudio e vídeos em tempo real. Basta aplicar as ferramen-
tas que você já utiliza, para conectar-se com rapidez e eficácia.  
*Usuários de iPad podem ver arquivos compartilhados, mas não podem iniciar um compartilhamento. 

Desfrute de economia real, em tempo real  
Atenda às demandas exclusivas da força de trabalho móvel em rápida 
expansão, sem pesar nos recursos de TI ou no seu bolso. Qualquer um 
com os Apps para UCS RICOH e uma assinatura paga pode conectar-
se ao poderoso e intuitivo sistema de compartilhamento de dados e 
videoconferência da Ricoh sem adquirir nenhum equipamento ou 
hardware especial. Participar de conferências, sessões de treinamento 
e reuniões é tão fácil quanto fazer uma ligação telefônica, com o im-
pacto visual de estar na mesma sala. E o mais importante, permite que 
os usuários permaneçam produtivos estejam onde estiverem, sem in-
correr em desnecessários custos de viagem. 

 

Descubra a liberdade das comunicações móveis 

Os Apps para UCS RICOH funcionam de forma transparente com o 
sistema UCS P3000 RICOH.  Os usuários conectam-se e entram em 
uma reunião em qualquer lugar do mundo, em segundos. A resolução 
e a taxa de quadros por segundo são controladas automaticamente 
com base no estado de carga da rede, para garantir vídeo mais suave, 
sem pulos nem interrupções.  Além disso, todos os dados de vídeo são 
criptografados para ajudar a garantir que todos os participantes pos-
sam compartilhar livremente, sem comprometer a integridade de infor-
mações confidenciais. 

Os Apps para o UCS P3000 portátil RICOH e para o UCS Móvel RICOH usam tecnologia base-
ada em nuvem, para garantir que usuários em diversos locais possam participar de videoconfe-
rências e compartilhar dados com incríveis facilidade e praticidade, e baixo custo.  

 

 

 

Sistema de Comunicações Unificadas RICOH para Windows® 
Sistema de Codificação da 

Imagem 
H.264/SVC 

Sistema de Codificação do 
Áudio 

SPEEX wideband/ITU-T G.711/ITU-T G.722 
Enviar/Receber Vídeo Resolução Máx: de vídeo (Envio): 720p/30fps 

Resolução Máx: de vídeo (Recepção): 720p/30fps 
Protocolo de Comunicação Procedimento Exclusivo 
Velocidade de Transmissão 500 Kbps a 2 Mbps 
SOs Suportados Windows XP Professional (32bit) SP3 
 Windows Vista Business (32bit/64bit) SP2 
 Windows Vista Enterprise (32bit/64bit) SP2 
 Windows 7 Professional/Enterprise (32bit/64bit) SP1 
 Windows 8/Windows 8 Pro/Windows 8 Enterprise x86/x64 
CPU Intel®      Core 2 Duo 2 GHz ou mais 
Memória 2 GB ou mais 
Disco Rígido 40 MB de espaço livre no disco 
Máx. de Sites Conectados Max. 20 sites (combinação de usuários dos Apps para unidades UCS 

RICOH e UCS RICOH P3000)   
Máx. de Sites Mostrados 9 (incluindo o próprio site) 
-  O Software pode ser baixado do website da Ricoh. 

-  É preciso um assinatura paga para utilizar o software. Consulte seu representante de vendas. 

-  É preciso ter acesso à Internet (mínimo 500 Kbps para upload/download, recomendado 1Mbps) 

-  Requer webcam interna ou externa A webcam externa precisa ser compatível com UVC. 

-  A função de cancelamento de eco é necessária para o microfone externo. 

-  A função painel de toque do Windows 8 não é suportada. 

 
Para informações mais recentes sobre o ambiente operacional recomendado, verifique no website da Ricoh.  

 

Sistema de Comunicações Unificadas RICOH para iPad 
Sistema de Codificação da 

Imagem 
H.264/SVC 

Sistema de Codificação do 
Áudio 

SPEEX wideband/ITU-T G.711/ITU-T G.722 
Enviar/Receber Vídeo Resolução Máx: de vídeo (Envio): 480x270/15fps;  

Resolução Máx: de vídeo (Recepção): 720p/30fps 
Protocolo de Comunicação  Procedimento Exclusivo     
Velocidade de Transmissão 500 Kbps a 2 Mbps 
Conexões de Rede 3G/4G ou Wi-Fi 
SOs Suportados iOS6 ou mais 
Hardware Suportado iPad2, iPad (3ª geração), iPad (4ª geração), iPad mini 
Máx. de Sites Conectados Max. 20 sites (combinação de usuários dos Apps para unidades UCS 

RICOH e UCS RICOH P3000)  
Máx. de Sites Mostrados 4 (além do próprio site) 
- É preciso ter uma assinatura paga para utilizar o app. Consulte seu representante de vendas. 

- É preciso ter acesso à Internet (mínimo 500 Kbps para upload/download, recomendado 1) 

 
Para informações mais recentes sobre o ambiente operacional recomendado, verifique no website da Ricoh. 

 
 As fotos utilizadas são imagens simuladas. 

 Especificações do produto e outras aspectos particulares sujeitos a alterações sem aviso prévio. 

 Microsoft, Windows, Windows Vista e Internet Explorer são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft 

Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. 

 O nome oficial do Windows é  

 Intel®   Core 2  Duo é marca comercial registrada ou marca comercial da Intel Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. 

 Apple e  iPad são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou outros países.. 

 iOS é marca comercial registrada da Cisco nos Estados Unidos e/ou outros países e usada sob licença. 

 Wi-Fi is é marca comercial ou marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance. 

 

Ricoh Latin America, Inc. 
Ricoh®  e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Americas Corporation. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. ©2012 Ricoh Americas Corporation. Todos os 
direitos reservados. O conteúdo deste documento, as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso 
prévio. Os produtos são mostrados com os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode garantir que sejam precisas, 
completas ou adequadas, e não poderá ser responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar, dependendo do uso dos produtos e serviços e das 
condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas garantias dos produtos e serviços Ricoh são as constantes nos termos expressos de garantia que os acompanham.
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