
Ricoh Interactive Whiteboard

Aanvullende service  
voor Office 365

Verbeter uw vergadering 
workflow met Ricoh’s  
cloud-gebaseerde Interactive 
Whiteboard add-on service 
voor Office 365
• Begin de vergadering door uw badge/kaart te swipen om u 

aan te melden bij Office 365

• De inhoud van de vergadering kan worden opgehaald en 

gepresenteerd zonder dat u uw laptop hoeft aan te sluiten 

tijdens de vergadering

• Tijdens de vergadering heeft u altijd toegang tot uw 

persoonlijke OneDrive-map en kunt u inhoud ophalen en 

opslaan

• Notulen kunnen na de vergadering eenvoudig worden 

gedeeld met de aanwezigen via e-mail of OneDrive

• Begin en sluit snel en eenvoudig de vergadering, terwijl 

notulen automatisch naar alle aanwezigen worden 

verstuurd

Kaartverificatie 
OneDrive® 

voor Bedrijven Outlook®
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Kaartverificatie 

Beveiligde toegang is gegarandeerd met de verificatie  

van uw badge/kaart.

De aanwezigen bij de 

vergadering en de bestanden 

kunnen worden opgehaald uit 

de Outlook-kalender nadat u 

zich hebt aangemeld, dus kan 

de vergadering onmiddellijk 

en efficiënt beginnen, 

zonder verdere moeite.

Ricoh-producten of -services
Externe producten of 

services

Hardware

Een Ricoh Interactive  
Whiteboard die  

Ricoh IWB-controller  
type 2 ondersteunt 

(firmware versie 3.5 of 
hoger)

Ondersteunde IC-kaartlezer  
en IC-kaart

Software

De invoegtoepassing voor de  
aanvullende service Ricoh  

Interactive Whiteboard voor  
Office 365

–

Licentie

Een licentie voor de  
aanvullende service Ricoh  

Interactive Whiteboard voor  
Office 365

Gebruikerslicentie voor 
MS Office 365

Integratie met Outlook

Alle aanwezigen die worden opgehaald uit de Outlook- 
kalender, worden automatisch ingesteld als verzendlijst.  
U hoeft alleen nog maar op de knop te klikken 
om na de vergadering notulen te delen.

Vereiste configuratie

Integratie met Outlook-kalender

Integratie met OneDrive voor Bedrijven 

Vergaderbestanden van bijvoorbeeld Excel of PowerPoint 
kunnen worden opgehaald uit OneDrive en worden opgeslagen 
als systeemeigen PDF. Eventuele wijzigingen die op de valreep 
worden gedaan, worden bewaard in OneDrive, en haal 
tijdens de vergadering de meest recente bestanden op.


