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.

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 ...

Automatiseringsekspert

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.

Automatiseringseksperter 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.

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.

Du har defineret dig som digital konvertit. Tillykke! Du er på et godt sted. Du har entusiastisk bevæget dig ind i den
digitale verden, men der kan skabes yderligere vækst ved hjælp af automatisering.
På dette tidspunkt bruger du sandsynligvis standardfunktionerne i en multifunktionsprinter (MFP) til at digitalisere og
gemme dine dokumenter – og det er en god start. Men administrationen af dem foregår stadig stort set manuelt. De
daglige processer, såsom fakturering, er formentlig delvist digitaliseret, fx ved hjælp af en 'scan til mappe'-funktion, men
der er endnu ikke ingen helhedsløsninger på plads.
Du har sikkert planer om at automatisere de daglige processer for eksempelvis rekruttering og fakturering, og har taget
skridt til at digitalise disse, men processerne er endnu ikke fuldt automatiserede og kræver stadig en del menneskelig
intervention.

Find ud af hvad det betyder
for din virksomhed

Hvad det betyder for din virksomhed
Som en virksomhed, der har indført digital teknologi til at understøtte de daglige processer, har
du den rette teknologiske infrastruktur og gode intentioner om fornyelse – men teknologien i
virksomheden fungerer ikke så godt for dig, som den kunne.
I dette stadie af rejsen mod digital modenhed er der også nogle sikkerhedsspørgsmål at
overveje. Hvor sikre er dine digitale data? Er din cloud-tjeneste i overenstemmelse med de
sikkerhedsmæssige krav? Bruger dine medarbejdere egne "løsninger", som kan medføre risici for
databrud som følge af tab eller tyveri af følsomme oplysninger?
Det er på tide at tage skridtet fra fragmenterede digitale data til automatiserede arbejdsgange – og minimere behovet
for menneskelig intervention, så dine medarbejdere kan komme tilbage til det, de gør bedst. Du har det perfekte
udgangspunkt for at tage det næste skridt mod fuldt digitalisering og opnå store effektivitets- og produktivitetsmæssige
forbedringer.

Muligheder for vækst
•

Reducér de manuelle ressourcer i forbindelse med dokumenthåndtering

•

Øg produktiviteten ved at lade medarbejderne fokusere på færdighedsbaserede opgaver

•

Giv fjernmedarbejdere mulighed for at arbejde smartere med automatiserede processer

•

Implementér bedre samarbejds- og møderumsløsninger for at skabe større effektivitet
og fleksibilitet

•

Opnå sikkerhed for at dine forretningsdata er beskyttet i alle faser af det digitale flow

Anbefalinger
Det er på tide at udnytte Ricohs ekspertise inden for Workflow Automation til at løfte din
digitale arbejdsplads og maksimere den forretningsmæssige effektivitet.
Scan dokumenter direkte til nyttige tredjepartsapplikationer som Google Drive og Dropbox
for problemfri lagring og deling af forretningskritiske dokumenter. Få dine papirarkiver
digitaliseret og sikkerhedskopieret med minimal manuel indsats. Sænk omkostninger i
forbindelse med HR-administration, fakturering og posthåndtering med automatiserede
løsninger designet til at frigøre medarbejdere fra disse tidskrævende opgaver. Og vær
forvisset om, at alle disse automatiserede processer finder sted med de højeste
sikkerhedsforanstaltninger på plads.
Ved at integrere en række effektive automatiseringsprocesser på tværs af din
forretning kan du nå dine mål hurtigere og opnå flere konkurrencemæssige fordele.

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
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