HVORDAN UTVIKLE VIRKSOMHETEN MED

AUTOMATISERING AV ARBEIDSPROSESSENE?
Vi deler bedrifter inn i fire nivåer etter hvor langt de har kommet på veien mot digitalisering og automatisering. Uansett
om din bedrift sverger til papir eller elsker moderne teknologi, passer dere helt sikkert inn på ett av nivåene. Selskaper i
den øverste delen av denne skalaen, drar nytte av fordelene med digitaliserte og automatiserte arbeidsprosesser gjennom
hele organisasjonen. Dette øker både ytelsen, produktiviteten og konkurransedyktigheten. Det er imidlertid rom for å
vokse, uansett hvilket nivå bedriften tilhører. Les videre for å se hvor din bedrift hører hjemme og hva som er neste trinn
på den digitale reisen.

Tradisjonalist

Digital nybegynner

Teknologipionér

Hos tradisjonalistene sørger
gamle metoder og en
travel hverdag for at de
ansatte er fanget i gamle
rutiner, med papirbaserte
og manuelle prosesser …
Derfor går de glipp av
de mange fordelene som
teknologien kan gi. Den gode
nyheten er at det er gode
muligheter til å bli bedre …

Dere er ikke alene som
digitale nybegynnere.
Som mange andre
bedrifter, har dere
nå til en viss grad tatt
i bruk digital
teknologi for å forbedre
funksjonaliteten,
tilgjengeligheten og
sikkerheten til dokumenter
og arbeidsprosesser – men de
digitale prosessene er fortsatt
tilfeldige og fragmenterte, og
ikke sømløst automatiserte.

Teknologipionérene har fått
på plass noen av de
nyeste innovasjonene
innen digital teknologi.
De har aktivt tatt i bruk
automatiseringsprinsippene, og høster
allerede fordelene med
komplett automatisering av
de daglige arbeidsprosessene
– ikke bare med tanke på
kostnadsbesparelser og økt
effektivitet, men også bruk
av forretningsdata til å øke
verdien for interessentene og
øke konkurransefortrinnet.

Automatiserings
ekspert
Gratulerer – dere er
automatiseringseksperter!
Bedriften deres høster
allerede fordelene
med automatisering
av noe av den daglige
forretningsdriften. Dette
reduserer arbeidsmengden,
slik at de ansatte kan bruke
tiden på det de er best til.

Dere har ikke bare tatt i bruk digitalisering; dere har også automatisert arbeidsflyter i noen forretningskritiske prosesser,
som nyansettelser, fakturering og dokumenthåndtering, noe som betyr at dere sparer både tid og penger.
Dere bruker sannsynligvis en multifunksjonsenhet med funksjoner som direkte skanning til skyen og andre
tredjepartsapplikasjoner. Kanskje har dere også fullstendig automatisert faktura- og postsystemene deres, eller har
planer om å gjøre det. Samarbeidsteknologien deres bør nå gi mulighet til å kommunisere sømløst med kolleger på flere
forskjellige steder, via sofistikerte videokonferanseløsninger.
Ansatte som jobber i felt bør kunne holde kontakten med hovedkontoret gjennom digitale og automatiserte
arbeidsprosesser, som gir dem tilgang til informasjon uansett hvor de jobber.
En bedrift som har kommet så langt mot å utnytte potensialet i automatisering, har mange fordeler. De drar allerede nytte
av kostnadsbesparelsene og ytelsen som følger med automatisering – men har fortsatt en vei å gå for å utnytte digital
teknologi til det fulle, samt noen hensyn de må ta på veien …

Finn ut hva dette betyr for bedriften din

Hva dette betyr for bedriften din
Med deres gode teknologikunnskaper kan dere mye om fordelene som automatisering kan gi for
bedriften. Etter hvert som dere tar i bruk enda mer sofistikert automatiseringsteknologi, bør dere
imidlertid tenke over sikkerheten til opplysningene som bedriften lagrer. Har dere tenkt på
datasikkerheten både når opplysningene lagres i skyen og når de sendes? Finnes det punkter i
dokumentflyten hvor opplysningene kan være sårbare for tap eller angrep? Overholder dere den nye
personvernforordningen (GDPR)? Hvilke samarbeidspartnere utfører tjenester for dere, og overholder de
personvernforordningen?
Når dere er trygge på sikkerheten i de automatiserte prosessene, kan dere kanskje vurdere å utvikle dem videre? Bruker
dere automatisering i alle avdelinger? Kanskje det finnes eksisterende prosesser som kunne vært forbedret med ytterligere
automatisering? Og får dere maksimalt utbytte av de verdifulle dataene som automatiserte arbeidsprosesser kan innhente?

Vekstmuligheter
Nå som de fleste kritiske forretningsprosessene, som økonomi, opplæring og grunnleggende dokumentadministrasjon er
fullstendig automatisert, er det på tide å vurdere andre muligheter for automatisering som kan gi enda større fordeler.
•
•
•
•
•
•

Optimer effektiviteten i virksomheten med full automatisering
Bruk mer automatisering i møterommet og samarbeidsteknologien for større effektivitet og fleksibilitet
Forbedre sikkerheten i automatiseringen for å sikre samsvar med gjeldende regelverk
Sørg for at IT-infrastrukturen og automatiseringsteknologien kan skaleres opp når
virksomheten vokser
Tiltrekk og behold de beste fagfolkene gjennom å tilby et moderne og digitalt arbeidsmiljø
Bygg et grunnlag for å innhente big data til Business Intelligence

Anbefalinger
Ricoh har løsningene dere trenger for å utnytte alle fordelene med automatiseringsteknologi, sikre at prosessene
dere allerede bruker er sikre og hjelpe dere med å ta det neste spranget …
Siden dere allerede har teknologiinfrastrukturen for automatiserte prosesser på plass, bør dere se etter områder
av virksomheten hvor dette kan gi ytterligere fordeler. For eksempel bør dere digitalisere og automatisere
kontraktshåndteringen, hvis dette ikke allerede er gjort. Kan dere redusere kostnadene i
personalavdelingen ytterligere med automatisert prosess ved nyansettelser?
Sørg for at dataene deres er sikret, med løsninger som regelbasert utskrift for å sende den riktige
utskriftsjobben til riktig enhet, og reduser med dette risikoen for menneskelige feil som fører til
brudd på sikkerheten til sensitive opplysninger. Sjekk at tredjepartsleverandører, for eksempel
skylagringsløsninger, er sikre og overholder personvernforordningen, slik at dere kan være trygge
på at alt er på det tørre.
Reisen videre mot fullstendig automatisering er spennende! Med Ricoh kan dere sikre at
prosessene dere allerede har er sikre, optimerte og tatt i bruk i hele virksomheten, slik at de har
maksimal effekt. Og det er ikke alt – vi kan hjelpe dere med å ta det neste steget mot å benytte
de virkelige fordelene som automatisering kan gi, nemlig å bruke store data til å samle og bygge
Business Intelligence som kan gi et avgjørende konkurransefortrinn.

For å se hvordan Ricoh kan hjelpe bedriften din med å ta det neste spranget innen
automatisering og virkelig høste fordelene med dette, kan du besøke oss på ricoh-europe.com
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