
RICOH Interaktiv whiteboard

Tilläggstjänst 
till Offi ce 365

Förstärk mötets arbets-
fl öde med Ricohs  
interaktiva whiteboard 
och molnbaserad tilläggs-
tjänst till Offi ce 365

• Starta mötet genom att svajpa ditt kort och 
logga in på Offi ce 365

• Mötesdokument kan hämtas och presenteras utan 
att du behöver koppla upp din dator under mötet

• Öppna/läsa in/spara i din personliga 
OneDrive-mapp under mötet

• Anteckningar från mötet kan enkelt delas till alla 
deltagare via e-post eller OneDrive efter mötet

• Snabb och enkel start samt avslut, mötesanteckningar 
direkt till alla deltagare

Kort-
autentisering

OneDrive®

för företag Outlook®
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Kortautentisering 

Säker åtkomst garanteras genom kortautentisering.

Integrering med OneDrive för företag 

Mötesdokument i t.ex. Excel- eller PowerPoint hämtas 

från OneDrive och sparas i pdf-format. Senaste version 

kan öppnas direkt under mötet, anteckningar kan 

göras och därefter sparas på OneDrive igen. 

Integrering med Outlook Scheduler

Mötesdeltagare och 

fi ler kan hämtas från 

Outlook-kalendern vid 

inloggning; mötet kan starta 

direkt och effektivt utan 

administrativa problem.

Ricohs produkter/tjänster
Produkter/tjänster från 

tredjepart

Maskinvara

En interaktiv 
whiteboard från Ricoh med 

stöd för Ricoh IWB 
Controller typ 2

(fi rmware ver. 3.5 
eller senare)

IC-kortläsare
och IC-kort som stöds

Program-
vara

Plugin-program med Ricohs 
tilläggstjänst till Offi ce 365 
och interaktiva whiteboard

–

Licens
Licens för Ricohs 

tilläggstjänst till Offi ce 365 
och interaktiva whiteboard

Användarlicens för
Microsoft Offi ce 365

Integrering med Outlook Email

Alla deltagare som hämtas från Outlook-kalendern läggs 

automatiskt till i distributionslistan. Du behöver bara trycka 

på en knapp för att dela mötesanteckningarna efter mötet.

Nödvändiga komponenter


