
Digital konvertit
Som en digitalt konverteret 

virksomhed er du  
ikke alene. Ligesom  
mange andre har du  

indført digital teknologi  
for at forbedre  

funktionaliteten, 
tilgængeligheden 
og sikkerheden af 

dine dokumenter og 
arbejdsgange – men de 

digitale processer er stadig ad 
hoc og fragmenterede.

Tech-pioner
På dette stadie har 

virksomheden nogle  
af de mest tidssvarende 

digitale teknologier 
til rådighed. De har 

omfavnet principperne 
om automatisering i 

hele organisationen og 
høster allerede fordele 
ved den omfattende 

automatisering af de daglige 
forretningsprocesser – ikke 
kun i form af besparelser 
og forbedret effektivitet, 
men også ved at bruge 

forretningsdata til at levere 
ekstra værdi og booste 

konkurrenceevnen. 

I dette stadie har du ikke kun indført digitaliserede processer, men også implementeret automatiske arbejdsgange for 
forretningskritiske processer som personalehåndtering, fakturering og dokumentstyring – hvilket sparer betydelige 
omkostninger i ressourcer og tid. 

Du arbejder sandsynligvis med en MFP, der giver mulighed for at scanne direkte til skyen og til andre 
tredjepartsapplikationer. Måske har du helt automatiseret dine fakturerings- og mailroom-systemer, eller har planer om at 
gøre det. På nuværende tidspunkt burde din samarbejdsteknologi give dig mulighed for at kommunikere problemfrit med 
kolleger på flere lokationer via avancerede videokonferenceløsninger.  

Dine fjernmedarbejdere kan forhåbentlig nemt oprette forbindelse til selve arbejdspladsen via digitale og automatiske 
processer, der gør det muligt for dem at få adgang til de oplysninger, de har brug for, uanset hvor de er. 

En virksomhed på dette stadie af rejsen mod automatisering er på et godt sted – og nyder allerede de forbundne 
omkostningsbesparelser og effektivitetsfordele – men der er stadig flere digitale muligheder samt nogle sikkerhedsmæssige 
aspekter, der bør overvejes ... 

SKAB VÆKST I DIN VIRKSOMHED MED 

W O R K F L O W  A U T O M AT I O N
Fra traditionalisterne, der driver en papirbaseret forretning, til de fremsynede tech-pionerer – vi har beskrevet fire stadier, 
virksomheder som din muligvis kan identificere sig med på rejsen mod fuld digitalisering og automatisering. I den øverste 
ende af skalaen ligger de virksomheder, der allerede bruger digitaliserede processer i hele organisationen til at skabe 
effektivitet og konkurrencemæssige fordele. Men uanset hvilken fase man befinder sig i, er der altid plads til udvikling. Læs 
videre for at finde ud af, hvor du befinder dig på den digitale rejse, og hvad det næste skridt kunne være for din virksomhed.

Find ud af hvad det betyder 
for din virksomhed

Traditionalist
I den traditionsbundne 

virksomhed holder nedarvede 
arbejdsgange og 'travlhed' 
med de daglige gøremål 
medarbejderne fast i en 

verden af papirbaserede og 
manuelle processer, så de 
går glip af de teknologiske 

fordele. Den gode nyhed er, 
at mulighederne for fornyelse 

er enorme ...

Tillykke – du er 
identificeret som en 

automatiseringsekspert! 
Du drager allerede fordel af 
en række fuldautomatiske 
processer til håndtering af 
de daglige arbejdsgange. 

Det har minimeret behovet 
for manuelle indgreb, 
så medarbejderne kan 

koncentrere sig om det, de er 
bedst til. 

Automatiserings- 

ekspert
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Hvad det betyder for din virksomhed
Som tech-master har du fuldt kendskab til de fordele, som automatiserede arbejdsgange kan give  
din virksomhed. Men i takt med at din teknologi bliver mere og mere sofistikeret, ville det være  
klogt at overveje sikkerheden for de data, din virksomhed håndterer. Har du tænkt på  
cloud-sikkerheden, og om data i transit er tilstrækkeligt beskyttet? Er der steder i arbejdsprocesserne,  
hvor dataene kunne være sårbare over for tab eller angreb? Overholder du bestemmelserne i EU's nye 
persondataforordning, GDPR  – og har du styr på, om dine outsourcing-partnere også overholder dem?

Når du er sikker på, at de digitale arbejdsgange er beskyttet, kunne du måske gå et skridt videre. Er alle afdelinger 
omfattet af automatisering? Måske er der huller i nogle eksisterende arbejdsprocesser, som nemt kunne integreres i 
de fuldautomatiske. Og udnytter du de værdifulde data, der opfanges af de automatiske arbejdsgange, på den mest 
hensigtsmæssige måde?

Muligheder for vækst
Nu hvor de fleste af dine kritiske forretningsprocesser som økonomi, personaleadministration og grundlæggende 
dokumentstyring er fuldt automatiserede, er det tid til at overveje andre muligheder for at introducere automation og høste 
endnu større belønninger.

• Effektivisér forretningen med end-to-end-automation på tværs af alle daglige processer
• Implementér bedre samarbejds- og møderumsløsninger for at skabe større effektivitet og  

fleksibilitet 
• Kontrollér sikkerheden af dine automatiserede arbejdsgange for at overholde GDPR
• Sørg for, at din it-infrastruktur og automationsteknologi er skalerbar i forhold til forretningen 
• Tiltræk og fasthold toptalenter med smarte løsninger til digitalt og fleksibelt arbejde 
• Brug teknologi til at drive business intelligence vha. effektiv udnyttelse af big data

Alt dette og mere er muligt med Ricoh. For flere oplysninger om hvordan Ricoh kan 
hjælpe dig med at tage det digitale spring og høste fordelene, besøg os på ricoh.dk

Anbefalinger
Ricoh har de løsninger, du skal bruge til at optimere fordelene, din virksomhed opnår ved hjælp af automatiserings-
teknologi, sørge for, at de implementerede arbejdsgange er sikre, og hjælpe dig med at tage det næste spring ... 

Da du allerede har den teknologiske infrastruktur til automatiske workflows på plads, bør du undersøge om der er 
andre områder i virksomheden, hvor dette kunne give endnu flere fordele. Få fx din posthåndtering  
digitaliseret og automatiseret, hvis det ikke allerede er sket. Kunne omkostningerne i HR  
reduceres yderligere med automatiseret onboarding? Overvej at implementere smartere  
løsninger til mobilprint. 

Optimér datasikkerheden med løsninger som regelbaseret udskrivning og overførsel af printjobs  
til den rette enhed. Det reducerer risikoen for menneskelige fejl og for læk af følsomme  
oplysninger. Kontrollér også, at dine tredjepartsløsninger – fx til datalagring i skyen – er sikre, så  
du trygt kan regne med, at din virksomhed overholder GDPR.

Fremtiden for din rejse mod digital modenhed er spændende! Med Ricoh kan du sikre, at dine  
allerede automatiserede processer er sikre, optimerede og implementeret på tværs af  
virksomheden for maksimal effekt. Vi kan desuden hjælpe dig med at udvikle forretningen  
yderligere ved at udnytte de reelle fordele, som automation kan levere – i form af business  
intelligence og betydelige konkurrencefordele. 


