LAAT UW BEDRIJF GROEIEN MET

W O R K F L O W A U T O M AT I S E R I N G
Bent u een conservatieveling of een technologiepionier? Voor een bedrijf als dat van u onderscheiden we vier belangrijke
fasen in de weg naar volwaardige digitalisering en automatisering. Koplopers zijn bedrijven die de voordelen van
gedigitaliseerde en geautomatiseerde workflows optimaal benutten in hun hele organisatie. Zo bereiken ze meer efficiëntie
en productiviteit én hebben ze een streepje voor op de concurrentie. Maar in welke fase een bedrijf zich ook bevindt: er is
altijd ruimte om te groeien. Lees verder om te zien waar uw bedrijf staat en wat de volgende stap is in uw digitale evolutie.

Conservatieveling

Digitale beginner

Techpionier

Door verouderde workflows
en de druk van de
dagelijkse werkzaamheden
zitten medewerkers van
conservatievelingen tot over
hun oren vast in manuele en
papieren processen. Hierdoor
lopen zij kansen mis die ze
met de juiste technologie
wel zouden kunnen
grijpen. Het goede nieuws?
Zij kunnen een enorme
inhaalbeweging maken.

Bent u een digitale beginner?
Dan bent u niet de
enige. Net als veel
andere bedrijven
heeft u digitale
technologie tot op
zekere hoogte al
in huis gehaald. Hierdoor
functioneren uw workflows
beter, zijn uw documenten
beter beveiligd en is de
toegang ertoe beter
geregeld. Maar uw digitale
processen blijven ad hoc
en gefragmenteerd, en
naadloze automatisering
is nog ver te zoeken.

In deze fase beschikt een
organisatie over het
nieuwste van het nieuwste
op digitaal gebied. Deze
bedrijven hebben bewust
voor automatisering
gekozen en plukken de
vruchten van end-toendautomatisering in hun
dagelijkse bedrijfsprocessen.
Uiteraard wil dat zeggen
dat ze kosten besparen en
efficiënter werken, maar
de voordelen reiken verder.
Techpioniers benutten
hun bedrijfsgegevens
optimaal en kunnen hun
stakeholders daarom nog
extra meerwaarde bieden
en hun voorsprong op de
concurrentie vergroten.

Automatiserings
expert
Geweldig! U bent al een
expert op het gebied van
automatisering. U heeft in uw
dagelijkse bedrijfsprocessen
al een zekere mate van
end-to-endautomatisering
ingebouwd. Hierdoor
zijn er een hoop extra
taken weggevallen en
kunnen uw medewerkers
zich weer richten op
waar ze goed in zijn.

In deze fase bent u niet alleen helemaal voor digitalisering gegaan, maar heeft u geautomatiseerde workflows ingebouwd
in bedrijfskritische processen, zoals onboarding, facturering en documentmanagement. Dit levert u al flinke kosten- en
tijdsbesparingen op.
Waarschijnlijk werkt u al met een multifunctionele printer, waarmee u scans bijvoorbeeld rechtstreeks naar de cloud of een
toepassing van derden kunt sturen. Misschien heeft u uw facturerings- of postkamersystemen al volledig geautomatiseerd,
of bent u van plan daarvoor te zorgen. Dankzij samenwerkingstechnologie zou u in deze fase naadloos met collega's op
verschillende locaties moeten kunnen communiceren via geavanceerde videovergaderoplossingen.
Medewerkers die thuis of op een andere locatie werken, houden contact met het kantoor via digitale en geautomatiseerde
workflows waarmee ze altijd toegang hebben tot alle benodigde informatie, waar ze ook aan het werk zijn.
Een bedrijf in deze fase timmert hard aan de weg naar volwaardige automatisering. U profiteert al van kostenbesparingen
en toegenomen efficiëntie, maar de digitale technologie heeft nog veel meer te bieden. Daarnaast moet u rekening
houden met een aantal belangrijke zaken.

Ontdek wat dit voor uw bedrijf betekent

Wat dit voor uw bedrijf betekent
Als 'techmaster' bent u goed op de hoogte van de voordelen die u uit geautomatiseerde workflows kunt halen.
Maar naarmate uw automatiseringstechnologie geavanceerder wordt, is het verstandig te onderzoeken hoe
veilig de gegevens binnen uw bedrijf eigenlijk zijn. Natuurlijk heeft u stilgestaan bij de beveiliging van gegevens
in de cloud, maar hoe zit het eigenlijk met alle gegevens in beweging? En zitten er zwakke plekken in uw
documentworkflows waardoor gegevens die u verwerkt, gevoelig zijn voor verlies of diefstal? Voldoet u aan de
regels van de nieuwe Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)? Van welke outsourcingspartners bent
u afhankelijk en voldoen zij wel aan alle wet- en regelgeving?
Als u zeker weet dat uw geautomatiseerde workflows goed beveiligd zijn: is het een idee om ze verder uit te breiden? Profiteren
alle afdelingen optimaal van de voordelen van automatisering? Misschien sluiten uw bestaande workflows niet naadloos op
elkaar aan en kunt u dit verhelpen met end-to-endautomatisering. En haalt u wel het meeste uit de waardevolle gegevens die uw
geautomatiseerde workflows u opleveren?

Groeikansen
U heeft de meeste van uw bedrijfskritische processen, zoals financiën, onboarding en standaard documentmanagement, al
volledig geautomatiseerd. Dan is nu het moment om andere automatiseringsmogelijkheden te overwegen en nog grotere
voordelen te behalen.
•
•
•
•
•
•

Optimaliseer de efficiëntie van uw bedrijf met end-to-endautomatisering in alle dagelijkse processen
Automatiseer uw vergader- en samenwerkingstechnologie nog verder, voor meer efficiëntie en flexibiliteit
Verbeter de beveiliging van geautomatiseerde workflows om aan alle wet- en regelgeving te
voldoen
Zorg voor een schaalbare IT-infrastructuur en automatiseringstechnologie terwijl uw bedrijf
groeit
Trek talent van topkwaliteit aan en zorg dat u deze mensen behoudt door ze digitaal en
flexibel te laten werken
Tref voorbereidingen voor registratie van big data als basis voor business intelligence

Aanbevelingen
Wilt u nog meer voordeel halen uit de technologie waarmee u uw bedrijf heeft geautomatiseerd, dan kunt u rekenen op de
oplossingen van Ricoh. Wij zorgen ervoor dat uw bestaande workflows goed beveiligd zijn en werken samen met u aan nog
verdergaande automatisering.
De technologische infrastructuur voor geautomatiseerde workflows is er al. Nu kunt u onderzoeken op welke punten u nog
verder kunt profiteren van deze technologie. U kunt bijvoorbeeld uw postkamer digitaliseren en automatiseren,
als dat nog niet het geval is. Misschien kunt u de HR-kosten drukken door onboarding volledig te
automatiseren. Of zorg voor geavanceerdere mogelijkheden op het gebied van mobiel printen.
Houd al uw gegevens achter slot en grendel. Stuur bijvoorbeeld de juiste afdruktaak naar het juiste
apparaat met behulp van 'rule-based' printing. Zo verkleint u de kans op menselijke fouten die lekken
van gevoelige informatie tot gevolg hebben. Controleer of derden, zoals uw cloudprovider, de juiste
beveiligingen hebben getroffen en voldoen aan alle wet- en regelgeving. Zo weet u zeker dat u werkt
volgens de regels van de AVG en eventuele andere wetgeving.
Er valt nog veel winst te behalen op het gebied van volwaardige automatisering. Met Ricoh weet u
zeker dat al uw geautomatiseerde processen veilig en geoptimaliseerd zijn en dat uw hele organisatie
er optimaal van profiteert. Maar we doen meer. Samen zetten we de ultieme stap naar volmaakte
automatisering: het benutten van uw big data. Deze big data dient als basis voor business intelligence
die uw bedrijf een doorslaggevend concurrentievoordeel kan geven.

Weten hoe u met Ricoh optimaal kunt profiteren van de volgende
stap naar automatisering? Ga dan naar ricoh.be/nl
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