
Wow – du er en digital guru! 
Din organisation har nogle af 
de mest tidssvarende digitale 
teknologier til rådighed. Du 
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. 

Tech-pioner

Automatiserings-
ekspert

Automatiserings- 
eksperter 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. 

For at have nået dette stadie af digital modenhed har du sandsynligvis sikre, sofistikerede hardware- og it-systemer på 
plads, minimeret brugen af papir og oprettet effektive digitale backup-systemer for at sikre forretningskontinuiteten. 
Derudover er størstedelen af processerne for HR-onboarding og fakturering automatiseret, så behovet for menneskelig 
intervention er minimal. 

Dine medarbejdere er i stand til at arbejde eksternt og fleksibelt via automatiserede processer, der giver dem nem adgang 
til de oplysninger, de har brug for. Du bruger sandsynligvis intelligente møde- og samarbejdsteknologier til at sikre 
problemfri arbejdsgange på tværs af flere lokationer. 

Du udnytter muligvis også de data, der genereres via dine forretningsaktiviteter takket være automatisering, til bedre at 
forstå markedet og tilpasse produktudbuddet løbende for at booste konkurrenceevnen og fremtidssikre forretningen. 

Så er der stadig flere muligheder inden for automation? Selvfølgelig! Teknologien udvikler sig konstant, og der er mange 
måder, det kan udnyttes til at øge din konkurrencemæssige fordel. Og efterhånden som automatiseringen i virksomheden 
videreudvikles, bliver det endnu mere afgørende at sikre de data, der behandles. 

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

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.

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 ...
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Hvad det betyder for din virksomhed
Jo mere fleksibelt og problemfrit din organisation opererer, des strengere skal du vogte sikkerheden 
af dine forretningsdata, som strømmer gennem de netværksforbundne enheder. 

Hvis du eksempelvis bruger løsninger som direkte scanning til skyen, har du så overvejet, om 
dataene, der opbevares i skyen, er tilstrækkeligt sikret? Er du opmærksom på omfanget af dine 
forpligtelser i henhold til EU's persondataforordning (GDPR), når det gælder opbevaring af 
personligt identificerbare oplysninger? Kunne du – som en teknologisk avanceret virksomhed, der 
håndterer værdifulde data – være et mål for cyberangreb?

I dette stadie har du perfekt mulighed for at gøre dine processer endnu mere sikre og tage det næste skridt – hvis det ikke 
allerede er sket – til at opnå endnu flere fordele gennem business intelligence. Du har allerede udnyttet de automatiserede 
processer til at reducere omkostninger, spare tid og optimere brugen af ressourcer. Nu er det tid til at udnytte de 
big data, der er tilgængelige – eksempelvis via automatiserede processer for kundekommunikation – til at skabe nye 
udviklingsmuligheder. 

Muligheder for vækst
Som en teknologisk sofistikeret virksomhed bør din løbende transformation omfatte mere end blot at drive effektivitet, 
reducere omkostninger og lette overholdelse af gentagne processer. Det er også nødvendigt at sikre, at eventuelle 
ydelsesopgraderinger både vil medføre konkurrencefordele og målbare resultater. Her er hvordan du kan tage det næste 
spring ... 

• Udnyt big data til at opbygge business intelligence for sæsonmæssige prognoser, forecasts, markedstrends og 
skalerbarhed 

• Boost din CSR med automatiserede printprocesser, der sætter miljøet i højsædet
• Sørg for at din arbejdsstyrke er skalerbar ved at fremme fleksible og mobile workflows
• Skab en fremtidssikker virksomhed med skalerbar it-infrastruktur og global support, uanset  

hvor du har aktiviteter 
• Automatisér sporings-, overvågnings- og rapporteringsprocesser for at lette overholdelsen  

af forretnings- og sikkerhedsmæssige forpligtelser 
• Tiltræk og fasthold toptalenter med smarte løsninger til digitalt og fleksibelt arbejde 

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
Fra sikkerhedsløsninger til business intelligence – Ricoh er den eneste partner, du  
behøver til at være proaktiv med din teknologivækst. 

Sørg for, at alle forretningsdata, du behandler, er sikret i henhold til GDPR, og at  
den forretningsmæssige kontinuitet er robust og opdateret. Optimér ydeevnen og  
sikkerheden af dine samarbejdsplatforme. Kommunikér langt bedre med kunder og  
partnere ved hjælp af strømlinede videokonferenceløsninger, der nedbryder kontorets  
fysiske rammer. 

Og når alt dette er på plads? Brug de fordele, du allerede har opnået gennem  
automatisering af dine daglige processer, til business intelligence – udnyt dine  
big data til at planlægge smartere, levere bedre resultater og skabe mere vækst  
i din virksomhed. 


