
Olet digitaaliajan guru! 
Organisaatioillasi on jo käytössä 
digitaalisen teknologian uusimpia 

innovaatioita. Ymmärrätte 
automaation periaatteet, 
ja pääsette jo hyötymään 

kokonaisvaltaisen automaation 
eduista jokapäiväisissä 

liiketoimintaprosesseissanne. 
Ette ainoastaan nauti 

toimintakulujen vähentämisestä 
ja paremmasta tehokkuudesta, 

vaan olette jo ottaneet 
seuraavan askelen. Hyödynnätte 

liiketoimintatietojanne 
tavalla, joka tuottaa lisäarvoa 

sidosryhmille ja lisää  
kilpailuetua.

Teknologian 

uranuurtaja

Automaation 
asiantuntija

Automaation  
asiantuntijat ovat jo  

automatisoineet 
monet jokapäiväiset  

liiketoimintaprosessinsa,  
jotta työntekijät voivat 

keskittyä mahdollisimman 
hyvin keskeisiin töihinsä. 

Tämän tason saavuttaneet yritykset ovat jo luultavasti panostaneet tietoturvalliseen ja edistyneeseen laitteistoon ja  
IT-ympäristöön. Yrityksessänne käytetään todella vähän paperia, ja teillä on tietoturvalliset digitaaliset varmuuskopiot, 
joiden avulla varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus. Esimerkiksi perehdytys- ja laskutusprosessinne ovat lähes täysin 
automatisoituja, ja ne vaativat todella vähän manuaalista käsittelyä.

Työntekijöillänne on mahdollisuus työskennellä joustavasti etänä, koska automatisoidut prosessit antavat heille 
mahdollisuuden käyttää tarvitsemiaan tietoja missä ja milloin vain. Yrityksessänne on luultavasti käytössä fiksua 
kokoushuone- ja yhteistyöteknologiaa, jonka ansiosta työskentely sujuu vaivattomasti useidenkin toimipisteiden välillä. 

Yrityksesi saattaa jopa käyttää automaation avulla kerättyjä liiketoimintatietoja markkinoiden ymmärtämiseen ja tarjonnan 
muokkaamiseen. Näin luotte kilpailuetua ja varmistatte yrityksen menestyksen myös tulevaisuudessa.

Voiko automaation avulla tehdä vielä enemmänkin? Totta kai! Teknologia kehittyy jatkuvasti, ja uusien innovaatioiden 
avulla on aina mahdollista lisätä kilpailuetua. Ja kun automaation tuntemus lisääntyy, samalla kasvaa vastuu käsitellä tietoja 
mahdollisimman turvallisesti.

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.

Lue, miten yrityksesi kannattaa edetä

Digitaalisaation 
hyödyntäjä

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.

Perinteiset 
yritykset

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.
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Miten yrityksesi kannattaa edetä
Mitä joustavammin ja saumattomammin yrityksesi toimii, sitä tarkempi sen on oltava laitteiden  
välillä kulkevien liiketoimintatietojen tietoturvan suhteen. 

Yrityksesi saattaa jo hyödyntää esimerkiksi asiakirjojen skannausta suoraan pilveen, mutta oletteko  
miettineet, miten tietoturvallisia nämä tallennuspalvelut ovat? Oletteko tietoisia siitä, miten EU:n uusi  
yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) vaikuttaa tietoihin, joista voidaan tunnistaa eri käyttäjät? Oletteko  
ottaneet huomioon, että arvokkaat tietonne saattavat kiinnostaa myös cyber-rikollisia?

Tämä on hyvä hetki parantaa automatisoitujen prosessien tietoturvaa entisestään. Yrityksesi kannattaa myös ottaa seuraava 
askel, eli aloittaa liiketoiminnasta kerättävien tietojen hyödyntäminen. Osaatte jo vähentää kustannuksia, säästää aikaa ja 
optimoida resurssien käyttöä automaation avulla. Nyt on aika käyttää esimerkiksi markkinoinnin automaatiosta saatavaa big 
dataa, jonka avulla yrityksesi voi edistää kilpailuedun lisäämistä ja kasvua. 

Kehitysmahdollisuuksia
Teknologiaa tehokkaasti hyödyntävän yrityksen on pyrittävä tekemään enemmän kuin lisäämään tehokkuutta, vähentämään 
kustannuksia ja varmistamaan vaatimustenmukaisuus. On syytä varmistaa, että automaation parannukset johtavat 
kilpailuedun paranemiseen ja mitattaviin positiivisiin tuloksiin. Näin yrityksesi voi ottaa seuraavan askelen automaation saralla

• Hyödynnä liiketoimintatietoja ja tee esimerkiksi ennusteita kausivaihteluista, markkinoiden suuntauksista sekä yrityksesi 
tarpeesta skaalata toimintaansa

• Lisää yrityksesi yhteiskuntavastuuta ympäristöystävällisesti määritettyjen tulostusprosessien avulla
• Varmista työvoimasi skaalattavuus ottamalla käyttöön joustavuutta ja liikkuvuutta tukevia työnkulkuja
• Varaudu tuleviinkin muutoksiin ottamalla käyttöön skaalattava IT-ympäristö ja globaali  

tukipalvelu, joka palvelee toimipaikan sijainnista riippumatta 
• Helpota hallintoa sekä vaatimustenmukaisuuteen ja luotettavuuteen liittyvien velvoitteiden  

noudattamista automatisoimalla seuranta-, valvonta- ja raportointiprosessit
• Tarjoa edistyneitä ja joustavia digitaalisia työnkulkuja, joilla houkuttelet entistä osaavampaa  

työvoimaa

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

Suosituksemme
Ricoh on täydellinen kumppani uuden teknologian ennakoivaan käyttöönottoon.  
Asiantuntemuksemme kattaa niin tietoturvaratkaisut kuin liiketoimintatietojen  
automaattisen hyödyntämisen.

Avullamme voit varmistaa, että liiketoimintatietosi ovat turvassa ja että ne noudattavat  
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). Voit myös varmistaa, että liiketoimintasi  
jatkuvuustoimenpiteet ovat ajantasaiset. Huolehdimme myös yhteistyöratkaisujesi  
toiminnasta ja tietoturvasta. Kaikenkattavien videoneuvotteluratkaisujemme avulla  
vapaudut konttorin kahleista ja viestit helposti asiakkaidesi ja kumppaniesi kanssa  
missä ja milloin vain.

Entä sitten, kun kaikki tämä on tehty? Sitten voit keskittyä esimerkiksi lisäämään  
jokapäiväisten prosessiesi automatisoinnista saatavia etuja ja keskittyä liiketoimintatietojen  
parempaan hyödyntämiseen – big datan avulla voit laatia parempia suunnitelmia, saavuttaa  
parempia tuloksia ja jatkaa liiketoimintasi kasvattamista.


