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
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.

Automatiseringsexpert

Digitale beginner
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.

Automatiseringsexperts
hebben in hun dagelijkse
bedrijfsprocessen al een
zekere mate van end-toendautomatisering
ingebouwd. Hierdoor
zijn er een hoop extra
taken weggevallen en
kunnen medewerkers
zich weer richten op
waar ze goed in zijn.

Techpionier
In deze fase beschikt een
organisatie over het nieuwste
van het nieuwste op digitaal
vlak. 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
meer meerwaarde bieden
en hun voorsprong op de
concurrentie vergroten.

Zo. Dus u herkent zich in het beeld van de digitale beginner. Goed nieuws: u bent al heel goed bezig. U bent vol overgave
begonnen aan de overstap naar digitalisering, maar er liggen nog genoeg kansen om te groeien.
In deze fase gebruikt u waarschijnlijk de basisfuncties van een multifunctionele printer (MFP) voor het digitaliseren en
opslaan van uw documenten. Een uitstekende start. Maar het beheer van deze documenten verloopt nog grotendeels
manueel. Uw dagelijkse processen, zoals facturering, zijn waarschijnlijk tot op zekere hoogte al gedigitaliseerd. U gebruikt
bijvoorbeeld Scan to folder, maar er is nog geen sprake van end-to-endautomatisering.
U zou uw dagelijkse bedrijfsworkflows (zoals werving en facturering) graag willen automatiseren en heeft al enkele
stappen naar digitalisering gezet. Toch zijn uw processen nog niet volledig geautomatiseerd en komt er nog veel
mensenwerk bij kijken.

Ontdek wat dit voor uw bedrijf betekent

Wat dit voor uw bedrijf betekent
Uw bedrijf heeft er al voor gekozen de dagelijkse werkprocessen te ondersteunen met digitale
technologie. De juiste technologische infrastructuur ligt klaar en u wilt graag innoveren. Maar uw
bestaande technologie kan veel meer voor u doen dan nu het geval is.
In deze fase in de weg naar volwaardige digitalisering en automatisering is het bovendien verstandig
om over enkele veiligheidskwesties na te denken. Want hoe veilig zíjn uw digitale gegevens eigenlijk?
Zorgt uw cloudprovider wel voor de juiste beveiliging en naleving van wet- en regelgeving? En bij
gebrek aan documentworkflows met end-to-endautomatisering: gebruiken uw medewerkers nu workarounds die kunnen
leiden tot gegevenslekken, zoals diefstal of verlies van gevoelige gegevens?
Maak een einde aan onsamenhangende gedigitaliseerde gegevens en ga over op geautomatiseerde workflows. Vanaf dat
moment zijn uw medewerkers minder tijd kwijt aan dagelijkse bedrijfsprocessen en kunnen ze zich weer richten op waar ze
goed in zijn. U bent helemaal klaar voor de volgende stap. Ga over op end-to-endautomatisering en profiteer van enorme
efficiëntie- en productiviteitstoenames.

Groeikansen
•

Verminder het aantal menselijke handelingen bij dagelijkse workflows voor documentmanagement

•

Laat medewerkers zich weer op hun kerntaken richten en vergroot zo de productiviteit

•

Gebruik automatische processen waarmee uw medewerkers ook buiten kantoor meer werk
kunnen verzetten

•

Investeer in betere samenwerkings- en vergadertechnologie voor meer efficiëntie en flexibiliteit

•

Waarborg de beveiliging van bedrijfsgegevens die in een werkomgeving met steeds meer
automatisering worden uitgewisseld

Aanbevelingen
Tijd om een beroep te doen op Ricoh's expertise op het gebied van workflowautomatisering.
Samen zetten we een digitaal tandje bij en bereikt u de hoogst haalbare efficiëntie voor uw bedrijf.
Stuur documenten vanaf de scanner rechtstreeks naar handige toepassingen van derden, zoals
Google Drive en Dropbox, voor naadloos opslaan en delen van bedrijfskritische documenten.
Digitaliseer uw papieren archieven en maak er back-ups van met een minimum aan menselijke
handelingen. Bespaar op workflows voor onboarding-, facturerings- en postkamerworkflows
dankzij oplossingen met end-to-endautomatisering. Medewerkers krijgen weer tijd voor
andere dingen dan deze tijdrovende taken. En, goed voor de gemoedsrust: al
deze geautomatiseerde processen zijn zeer streng beveiligd.
Door een aantal belangrijke oplossingen met end-to-endautomatisering op te
nemen in uw bedrijfsprocessen, kunt u uw doelstellingen sneller en efficiënter
waarmaken, en blijft u bovendien de concurrentie voor.

Ricoh maakt dit alles mogelijk - en nog veel meer. Weten hoe u met Ricoh optimaal
kunt profiteren van de stap naar automatisering? Ga dan naar ricoh.be/nl
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