
Automatiserings- 
ekspert

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.

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.

Som traditionalist anvender du sandsynligvis næsten udelukkende manuelle og papirbaserede processer, med minimal 
eller ingen digitalisering af dokumenter eller arbejdsgange. Teknologien på arbejdspladsen er basal – der kan for eksempel 
være mulighed for at scanne filer til e-mail og udskrive midlertidigt gemte filer fra printeren, men der kræves en betydelig 
menneskelig indsats for at håndtere de daglige forretningsprocesser. 

Fakturering er for eksempel stadig papirbaseret. Arkiverne består af papirdokumenter, der er gemt i filskabe uden at være 
sikkerhedskopieret, og udgifterne til administration er sandsynligvis høje. Samarbejdsmøder omfatter kun personer, der er 
fysisk til stede, og diskussioner under møderne registreres på flipovere. Uden digitale workflows er arbejdet begrænset til 
den fysiske kontorbygning. 

De ansattes holdninger til digitalisering kan variere. Nogle er trygge ved de velkendte manuelle arbejdsgange og frygter 
muligvis forandring. Andre, især dem, der er digitalt kyndige i deres personlige liv, kan føle sig frustrerede over den 
manglende digitalisering på deres professionelle arbejdsplads. 

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

Okay du traditionalist, du 
fortaler for papir og pen ... 
det er på tide at komme ud 
af den mørke tidsalder og 
ind i den digitale verden! 
Traditionelle arbejdsgange 

og 'travlhed' med de 
daglige gøremål holder dine 

medarbejdere fast i en verden 
af papirbaserede og manuelle 
processer, og du går glip af 

de teknologiske fordele.  
  Den gode nyhed er, 
at mulighederne for 

fornyelse er enorme ... 

Traditionalist
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Hvad det betyder for din virksomhed
Som en virksomhed, der stadig er afhængig af papir og manuelle arbejdsgange, er der  
sandsynligvis høje omkostninger forbundet med de fysiske og menneskelige ressourcer.  
Medarbejdernes effektivitet og værdi for hele teamet bliver nemt undergravet af den tid,  
de bruger på de administrative opgaver. Og når opgaverne udføres manuelt, er der selvfølgelig  
også en højere risiko for menneskelige fejl. 

Uden digitalisering af dine dokumenter er dine forretningsdata i fare. 'Ustrukturerede' data som  
papirdokumenter, der ligger på skriveborde eller i arkivskabe, udgør en risiko for din virksomheds overholdelse af EU's 
persondataforordning, GDPR. Og uden digital sikkerhedskopiering af dine data vil den forretningsmæssige kontinuitet blive 
undermineret. Kan din virksomhed fx overleve betydelige datatab ved oversvømmelse eller brand? 

Og endelig – har du overvejet hvilke konsekvenser det kan have at udskyde implementeringen af ny teknologi, når det 
gælder evnen til at rekruttere og fastholde talenter? Forskning har vist, at sofistikerede digitale værktøjer på den kommende 
arbejdsplads er en nøglefaktor for talentfulde jobsøgende. 

Muligheder for vækst
For en virksomhed i dette stadie er det risikabelt for den forretningsmæssige sikkerhed og vækst at opretholde status quo. 
At påbegynde rejsen mod automatisering vil ikke kun bidrage til at afbøde disse risici, men også medføre eksponentielle 
fordele for din virksomheds effektivitet, produktivitet og konkurrenceevne. 

• Reducér omkostninger til manuel dokumenthåndtering
• Mindsk risikoen for menneskelige fejl
• Brug dine medarbejdere til løsning af forretningskritiske opgaver i stedet for administration
• Digitalisér og beskyt forretningsdata for at sikre overholdelse af lovgivningen 
• Beskyt den forretningsmæssige kontinuitet med digital sikkerhedskopiering af filer
• Opret mere agile og fleksible arbejdsmetoder ved at digitalisere arbejdsgangene
• Opnå konkurrencefordele og maksimér ressourcerne ved at fremtidssikre forretningen vha.  

teknologisk innovation 

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
Som traditionalist er dit første skridt at starte med at opbygge den teknologiske infrastruktur til  
digitalisering af dokumenter.  Opgradér de aktuelle printere til multifunktionsprintere for at udnytte  
muligheden for sikker scanning til mapper.  Få dine papirarkiver digitaliseret, så de både er beskyttet  
og nemt kan findes frem for at sikre GDPR-overholdelse samt den forretningsmæssige kontinuitet. 

Investering i en mere sofistikeret enhed kan levere et stort værdimæssigt afkast – for når du har de  
rette værktøjer til at få dine data organiseret og sikret, bliver de daglige arbejdsgange mere effektive,  
og dine medarbejdere får frigjort mere tid til at fokusere på det, de er bedst til. 

Og hvis du er i tvivl om hvor du skal starte, hvorfor ikke spørge en ekspert? Ricoh tilbyder  
konsulenttjenester, der kan hjælpe virksomheder som din med at finde frem til de bedste løsninger.


