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.

Digital nybegynner

Tradisjonalist
OK – dere jobber tradisjonelt,
og foretrekker penn og
papir … men nå er det på
tide å ta med bedriften ut
av steinalderen og inn i
den digitale verden! Gamle
metoder og en travel
hverdag holder de ansatte
fanget i gamle rutiner, med
papirbaserte og manuelle
prosesser, og dere går 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.

Automatiseringsekspert
Automatiseringseksperter
høster allerede fordelene
med komplett automatisering
av den daglige
forretningsdriften. Dette
reduserer arbeidsmengden
til et minimum, slik at de
ansatte kan bruke tiden
på det de er best til.

Teknologipionér
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.

Som tradisjonalister jobber dere antakeligvis bare manuelt og papirbasert, med liten eller ingen digitalisering av
dokumenter og prosesser. Teknologien på arbeidsplassen er grunnleggende, kanskje med muligheter til standard skanning
til e-post og utskrift, men med mye manuelt arbeid i all daglig virksomhet.
Dere fakturerer fortsatt på papir. Arkivene finnes fortsatt i permer og arkivskap, og har ingen sikkerhetskopier. Antallet
ansatte og administrasjonskostnadene er sannsynligvis høye. Møtene er begrenset til de som fysisk befinner seg i rommet,
og dokumenteres på flipover. Uten digitale prosesser må arbeidet skje på kontoret.
De ansattes holdninger til digitalisering er kanskje litt forskjellig. Noen er kanskje mest komfortable med det tradisjonelle,
manuelle arbeidet de er vant til, og skeptiske til endringer. Andre, spesielt de som bruker mye teknologi på fritiden, kan
være frustrerte over mangelen på digitalisering på arbeidsplassen.

Finn ut hva dette betyr for bedriften din

Hva dette betyr for bedriften din
Som en bedrift som fortsatt baserer seg på papir og manuelle prosesser, har dere sannsynligvis
høye kostnader på både utstyr og ansatte. De ansattes ytelse og verdi for teamet kan lide under
et stort tidsforbruk på administrative oppgaver. I tillegg fører dette manuelle arbeidet til en større
risiko for menneskelige feil.
Når dokumentene deres ikke er digitaliserte, løper bedriften en større risiko for sikkerhetsbrudd.
«Ustrukturerte» data, som papirer som ligger igjen på arbeidsbord eller i arkivskap, medfører en fare for at bedriften bryter
bestemmelsene i personvernforordningen (GDPR). Uten digitale sikkerhetskopier undermineres bedriftens kontinuitet. Kan
bedriften overleve å miste betydelige mengder informasjon, for eksempel ved flom eller brann?
Og til slutt: Har dere tenkt på at å utsette bruk av teknologi kan redusere bedriftens evne til å tiltrekke og beholde de beste
fagfolkene? Forskning viser at dagens jobbsøkere anser digitale løsninger på arbeidsplassen som en viktig faktor når de ser
etter jobb.

Vekstmuligheter
For bedrifter i denne situasjonen, kan det være risikabelt å utsette utviklingen – med tanke på både sikkerhet og vekst.
Å ta i bruk digital teknologi – og begynne prosessen mot å ta i bruk automatisering – kan ikke bare bidra til å redusere
disse risikoene, men også til eksponentielle fordeler med tanke på ytelse, produktivitet og konkurransedyktighet.
•
•
•
•
•
•
•

Reduser kostnadene for manuelt arbeid i den daglige arbeidsflyten med dokumenter
Reduser risikoen for feil på grunn av menneskelig svikt
La de ansatte bruke mindre tid på administrasjon, og mer tid på forretningskritiske oppgaver
Digitaliser og sikre bedriftens data, og sørg med dette for at dere overholder regelverket
Sikre bedriftens kontinuitet med digitale sikkerhetskopier av dokumentene
Gjør arbeidet raskere og mer fleksibelt med digitaliserte prosesser
Gjør bedriften fremtidssikker og bli mer konkurransedyktige ved å ta i bruk
teknologiske løsninger som gir dere større muligheter

Anbefalinger
Begynn med å bygge opp den teknologiske infrastrukturen for å legge til rette for digitalisering av
dokumentene. Skift ut den nåværende skriveren med en multifunksjonsskriver, slik at dere kan bruke
sikker skanning direkte til mapper. Digitaliser papirarkivene, slik at de kan lagres og hentes frem på
en sikker måte som overholder personvernforordningen og trygger bedriftens kontinuitet.
En investering i en mer avansert enhet kan gi svært mye tilbake – nemlig verktøy som hjelper dere
med å organisere og sikre dataene deres, gjøre de daglige prosessene mer effektive og frigjøre de
ansatte til å bruke tiden sin på det de er best til.
Og hvis dere ikke er sikre på hvor dere skal begynne, hvorfor ikke spørre en ekspert? Ricoh tilbyr
rådgivningstjenester som hjelper dere med å finne den beste strategien for å ta i bruk
teknologiløsninger som passer akkurat deres bedrift.

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