MITEN VOIT KASVATTAA LIIKETOIMINTAASI

TYÖNKULKUJEN AUTOMAATION AVULLA?
Yrityksiä on monenlaisia. Joissakin suositaan edelleen perinteisiä paperitöitä, ja toiset pyrkivät aina ottamaan käyttöön
uusimpia teknologisia innovaatioita. Esittelemme neljä eri kehitystasoa, jotta yrityksesi voi selvittää, miten pitkällä se on
digitalisaation ja automaation tiellä. Pisimmällä olevat yritykset hyödyntävät koko organisaatiossaan digitalisoituja ja
automatisoituja työnkulkuja, jotka parantavat tehokkuutta ja tuottavuutta sekä luovat kilpailuetua. Mutta millä tahansa
tasolla olevalla yrityksellä on aina varaa kehittyä. Tämän esitteen avulla voit selvittää, millä tasolla oma yrityksesi on, ja
miten se voi edistää digitalisaatiota.

Perinteiset
yritykset

Digitaalisaation
hyödyntäjä

Perinteisissä yrityksissä
käytetään vanhoja
työnkulkuja, ja niiden
jokapäiväiset askareet
ja tehtävät pakottavat
työntekijät käyttämään
paperipohjaisia ja manuaalisia
prosesseja. Ne eivät siis pääse
hyödyntämään teknologian
tuomia etuja. Mutta
tilanteessa on eräs hyvä puoli.
Näillä yrityksillä on todella
paljon mahdollisuuksia ottaa
käyttöön uusia innovaatioita.

Monet yritykset ovat
päätyneet hyödyntämään
digitalisaation etuja.
Yrityksesi on monien
muiden tavoin päättänyt
ottaa käyttöön jonkin
verran digitaalista teknologiaa,
joka parantaa asiakirjojesi ja
työnkulkujesi toimivuutta,
saatavuutta ja tietoturvaa
– mutta nämä digitaaliset
prosessit ovat edelleen
jäsentymättömiä, ja niitä ei ole
automatisoitu saumattomasti.

Teknologian
uranuurtaja

Automaation
asiantuntija
Onneksi olkoon!
Yrityksesi on automaation
asiantuntija! Yrityksesi
on jo automatisoinut
monet jokapäiväiset
liiketoimintaprosessinsa,
jotta työntekijät voivat
keskittyä mahdollisimman
hyvin keskeisiin töihinsä.

Tämän tason
organisaatioilla on
käytössä joitakin
digitaalisen teknologian
uusimpia innovaatioita.
Ne ovat ymmärtäneet
automaation periaatteet, ja
ne pääsevät jo hyötymään
kokonaisvaltaisen automaation
eduista jokapäiväisissä
liiketoimintaprosesseissaan.
Nämä yritykset eivät ainoastaan
nauti toimintakulujen
vähentämisestä ja paremmasta
tehokkuudesta, vaan ne
ovat jo ottaneet seuraavan
askelen. Ne hyödyntävät
liiketoimintatietojaan
tavalla, joka tuottaa
lisäarvoa sidosryhmille
ja lisää kilpailuetua.

Yrityksesi osaa hyödyntää digitalisaatiota ja se on jo rakentanut automatisoituja työnkulkuja liiketoiminnan kannalta kriittisiin
prosesseihin, kuten uusien työntekijöiden perehdytykseen, laskutukseen ja asiakirjojen hallintaan. Näiden ansiosta yrityksesi
säästääkin jo paljon resursseja ja aikaa.
Teillä on luultavasti jo käytössä monitoimilaitteita, joiden avulla asiakirjoja voidaan skannata suoraan pilvipalveluihin ja
ulkopuolisten kehittämiin sovelluksiin. Mutta ehkäpä esimerkiksi postituksen automatisointi on vielä kesken, ja yrityksesi tutkii
mahdollisuuksia sen toteuttamiseen. Tällä tasolla olevien yritysten olisi syytä hyödyntää myös yhteistyöteknologiaa, kuten edistyneitä
videoneuvotteluratkaisuja, joiden avulla työntekijät voivat viestiä saumattomasti eri paikoissa toimivien kollegojensa kanssa.
Myös kentällä tai etänä toimivilla työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus viestiä tehokkaasti konttorilla olevien henkilöiden kanssa, ja
heillä tulisi olla käytössään automatisoituja työnkulkuja, joiden avulla he pääsevät käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin missä ja milloin vain.
Tällä tasolla toimiva yritys on jo todella hyvässä tilanteessa. Se pääsee jo hyötymään kustannussäästöistä ja automaation tuomasta
tehokkuudesta. Digitaalisella teknologialla on kuitenkin vielä paljon tarjottavaa tämänkin tason yrityksille.

Lue, miten yrityksesi kannattaa edetä

Miten yrityksesi kannattaa edetä
Yrityksesi arvostaa teknologiaa, ja se osaa jo melko hyvin hyödyntää automatisoitujen työnkulkujen tuomia etuja.
Mutta kun automaatioteknologiaa otetaan enemmän käyttöön, yrityksen on myös oltava tarkempi yritystietojen
tietoturvan suhteen. Yrityksesi on ehkä varmistanut pilvipalveluissa olevien tietojen turvaamisen, mutta ovatko
tietonne turvassa myös silloin, kun niitä siirretään? Onko työnkuluissanne kohtia, joissa käsittelemänne tiedot
voivat olla alttiita häviämiselle tai hyökkäyksille? Noudattaako yrityksesi EU:n uutta yleistä tietosuoja-asetusta
(GDPR)? Ulkoistaako yrityksesi tehtäviä kumppaneille, ja noudattavatko nämä uusia asetuksia?
Kun olet varmistanut automatisoitujen työnkulkujesi tietoturvan, voitkin alkaa kehittää niitä pidemmälle. Hyödyntävätkö kaikki
yrityksesi osastot automaatiota? Onko yrityksesi käyttämissä työnkuluissa katkoksia, jotka voisi helposti korjata kaikenkattavilla
automaatioratkaisuilla? Osaako yrityksesi hyödyntää kaikkea sitä arvokasta tietoa, mitä automatisoitujen työnkulkujen avulla
voidaan kerätä?

Kehitysmahdollisuuksia
Kun kriittisimmät liiketoimintaprosessit, kuten talousasiat, uusien työntekijöiden perehdytys ja perustason asiakirjahallinta, on täysin
automatisoitu, yrityksesi voi alkaa miettiä, millä muilla tavoilla automaatio voisi tuoda lisäarvoa.
•
•
•
•
•
•

Liiketoiminnan tehokkuutta voidaan optimoida ottamalla käyttöön kaikenkattavat automaatiotyökalut kaikissa yrityksen
jokapäiväisissä prosesseissa
Voit lisätä automaatiota ottamalla käyttöön kokous- ja neuvotteluhuoneteknologiaa, joka parantaa tehokkuutta ja joustavuutta
Voit varmistaa erilaisten säädösten noudattamisen parantamalla automatisoitujen työnkulkujen
tietoturvaa
Voit varmistaa IT-ympäristösi ja automaatioteknologiasi skaalattavuuden liiketoimintasi kasvaessa
Kun tarjoat edistyneitä digitaalisia työkaluja ja joustavaa työskentelyä, saat entistä osaavampaa
työvoimaa
Saat työkalut, joiden avulla voit tallentaa big dataa ja hyödyntää sitä liiketoimintapäätöksissä

Suosituksemme
Ricoh tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla voit optimoida automaatiosta saamiasi hyötyjä ja varmistaa, että käyttämäsi työnkulut
ovat tietoturvallisia. Voimme myös auttaa yritystäsi etenemään seuraavalle tasolle.
Kun automatisoitujen työnkulkujen teknologinen ympäristö on järjestyksessä, yrityksesi voi alkaa miettiä, millä muilla alueilla
voisi vielä tehdä parannuksia. Yrityksen postitushuoneen toiminnan voi esimerkiksi digitalisoida ja automatisoida, jos niin ei
ole jo tehty. Yrityksesi voi myös vähentää henkilöstöhallintokuluja automatisoimalla työhön
perehdytyksen kokonaan. Mobiilitulostuksenkin mahdollisuuksia voidaan laajentaa vaivattomasti.
Voit myös tehostaa tietojesi tietoturvaa erilaisilla ratkaisuilla, kuten sääntöihin pohjautuvalla
tulostuksella, joka varmistaa, että oikea tulostustyö lähetetään aina oikealle laitteelle. Näin estetään
inhimillisistä virheistä johtuvat tietovuodot. Muista myös varmistaa, että ulkopuoliset palvelut, kuten
pilviratkaisut, ovat tietoturvallisia ja että ne noudattavat säädöksiä, jotta voit jatkaa toimintaasi yleisen
tietosuoja-asetuksen aikana – ja sen jälkeenkin.
Automaation lisääminen voi olla jännittävää. Kun valitset Ricohin yhteistyökumppaniksesi, voit olla varma,
että prosessit, jotka olet jo automatisoinut, ovat tietoturvallisia ja optimoituja siten, että niitä
hyödynnetään koko yrityksessäsi mahdollisimman tehokkaasti. Voimme tämän lisäksi auttaa
kehittämään järjestelmiäsi pidemmälle, jotta voit kasvattaa toimintaasi automaation avulla ja hyödyntää
big datasta kerättäviä liiketoimintatietoja, jotka tuovat yrityksellesi kilpailuetua.

Lue lisää siitä, miten Ricoh voi auttaa kehittämään automaatioprosessejasi,
jotta saat niistä kaiken hyödyn irti: ricoh.fi
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