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

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.

Automatiseringsexpert
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
Wow! U bent een digitale
goeroe! Uw organisatie
beschikt over het nieuwste
van het nieuwste op digitaal
vlak. U heeft bewust voor
automatisering gekozen en
plukt de vruchten van endto-endautomatisering in uw
dagelijkse bedrijfsprocessen.
Uiteraard wil dat zeggen dat u
kosten bespaart en efficiënter
werkt, maar de voordelen reiken
verder. Als techpionier benut u
uw bedrijfsgegevens optimaal
en kunt u uw stakeholders
daarom nog extra meerwaarde
bieden en uw voorsprong
op de concurrentie
vergroten.

U heeft dit niveau van digitalisering en automatisering waarschijnlijk kunnen bereiken omdat u over veilige, geavanceerde
hardware en IT-systemen beschikt, weinig papier gebruikt en de bedrijfscontinuïteit stevig heeft gewaarborgd door middel
van veilige digitale back-ups. Uw onboarding- en factureringsprocessen zijn vrijwel volledig geautomatiseerd, waardoor u
het aantal menselijke handelingen tot een minimum heeft teruggebracht.
Uw medewerkers kunnen flexibel en buiten het kantoor werken via geautomatiseerde processen waarmee ze toegang
hebben tot alle benodigde informatie. U gebruikt waarschijnlijk slimme vergader- en samenwerkingstechnologie voor
naadloze workflows tussen verschillende kantoren.
Misschien benut u zelfs de gegevens die voortkomen uit uw geautomatiseerde bedrijfsactiviteiten om meer inzicht te
krijgen in uw markt, en stemt u uw aanbod daarop af om aantrekkelijk en toekomstbestendig te blijven.
Maar bent u nu helemaal klaar met automatiseren? Nee. De technologische evolutie is immers voortdurend in beweging.
U kunt deze nieuwe technologie op allerlei manieren inzetten om uw concurrentievoorsprong een boost te geven. En
naarmate uw automatiseringsprocessen geavanceerder worden, neemt uw verantwoordelijkheid voor de veilige verwerking
van alle gegevens toe.

Ontdek wat dit voor uw bedrijf betekent

Wat dit voor uw bedrijf betekent
Hoe flexibeler en naadlozer de processen in uw bedrijf, des te strenger uw beveiligingsmaatregelen moeten
zijn. U moet immers alle bedrijfsgegevens beschermen die tussen tal van apparaten op uw netwerk worden
uitgewisseld.
Ervan uitgaande dat u gebruikmaakt van geautomatiseerde oplossingen, zoals het rechtstreeks verzenden
van scans naar de cloud: heeft u zich weleens afgevraagd hoe veilig die cloudopslag eigenlijk is? Weet u wat
uw verplichtingen zijn onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking
tot de persoonsgegevens die u bewaart? Als technologisch geavanceerd bedrijf bezit u waardevolle gegevens. Zou u het doelwit
van een cyberaanval kunnen zijn?
In deze fase kunt u de beveiliging van uw geautomatiseerde processen nog verder aanscherpen. U kunt zelfs nog een stap verder
gaan en profiteren van business intelligence. U maakt al gebruik van geautomatiseerde processen om kosten en tijd te besparen
en uw resources optimaal te benutten. Nu is het tijd om de big data aan te wenden die beschikbaar is dankzij bijvoorbeeld
marketingautomatisering. Zo krijgt uw organisatie een streepje voor op de concurrentie en blijft uw bedrijf groeien.

Groeikansen
Uw bedrijf is in technologisch opzicht heel geavanceerd. Maar als u vooruitgang wilt blijven boeken, dan is er meer
nodig dan alleen meer efficiëntie, kostenbesparingen en naleving van wet- en regelgeving voor herhaalbare processen.
Verbeteringen op automatiseringsgebied zullen ook moeten leiden tot een concurrentievoordeel en tastbare resultaten.
Hieronder leest u de volgende stappen voor innovatie op het gebied van automatisering.
•
•
•
•
•
•

Gebruik big data als basis voor business intelligence over seizoensgebonden voorspellingen, prognoses, markttrends en
schaalbaarheid, en wees de concurrent te slim af
Doe meer met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) door middel van milieubewuste, geautomatiseerde
printprocessen
Maak uw personeelsbestand beter schaalbaar dankzij flexibele en mobiele workflows
Maak het bedrijf klaar voor de toekomst met een schaalbare IT-infrastructuur en
ondersteuning overal ter wereld, waar uw mensen ook werken
Automatiseer tracking-, monitoring- en rapportageprocessen om sneller te voldoen aan
verplichtingen met betrekking tot bestuur, naleving en betrouwbaarheid
Trek talent van topkwaliteit aan en zorg dat u deze mensen behoudt dankzij digitale en
flexibele workflows

Aanbevelingen
Van beveiligingsoplossingen tot business intelligence: met Ricoh heeft u maar één
partner nodig om u op technologisch gebied proactief te blijven ontwikkelen.
Houd alle verwerkte bedrijfsgegevens achter slot en grendel om aan de AVG te
voldoen. Zorg ervoor dat uw plan voor bedrijfscontinuïteit robuust en up-to-date is.
Optimaliseer de prestaties en beveiliging van uw samenwerkingsplatforms. Zorg voor
heldere communicatie met klanten en partners via naadloze videovergaderoplossingen
die persoonlijke aanwezigheid op kantoor overbodig maken.
En als dat er allemaal is? Dan bent u klaar om de voordelen van uw geautomatiseerde
dagelijkse processen uit te breiden met business intelligence. Bij business intelligence
zet u uw big data in om slimmer te plannen, betere resultaten aan uw stakeholders te
leveren en uw bedrijf nog verder te laten groeien.

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