Saamme
työsi sujumaan.
Autamme tietoa liikkumaan tehokkaammin
organisaatiossasi. Asiakirjojen hallinta
helpottuu ja tietoturva paranee.
Sen ansiosta pystyt reagoimaan asiakkaidesi
tarpeisiin aiempaa nopeammin.

Toimistoratkaisut

www.ricoh.fi

Ota tieto
haltuun.

Parannuksia alusta loppuun saakka.
Ajattele asiakirjoja, jotka ovat kulkeneet käsiesi kautta
jo tälläkin viikolla – sähköposteja, raportteja,
taulukoita, laskuja, ohjeita...

Aivan aluksi haluamme saada käsityksen kokonaisuudesta. Siksi tutustumme ensimmäiseksi siihen, miten yrityksessäsi
asiakirjoja ja tietoa käsitellään. Sitten suunnittelemme ratkaisun, jolla toteutetaan toimintasi tehostamiseen
ja liiketoimintasi kasvattamiseen tarvittavat muutokset.

Työelämämme on vahvasti tiedon varassa.
Mitä tehokkaammin tietoa hallitsemme, sitä tehokkaammin työskentelemme. Ja säästämme samalla
kustannuksia.

Jaamme asiakirjatyönkulun neljään vaiheeseen.

Itse asiassa useimmat yritykset voisivat karsia asiakirjatuotannon kustannuksiaan peräti 30 % vuodessa vain
tehostamalla asiakirjojen kulkua ja käsittelyä.
Tässä me tulemme mukaan kuvaan.

Asiakirjojen koko elinkaaren hallinta
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Käsittely
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Arkistointi ja haku

kustantaa tyypillisesti 5–15 %
yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta.
Me voimme tuoda tähän muutoksen.
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Tulostus

1

Tallennus
Asiakirjat muutetaan tai tallennetaan sähköiseen muotoon ja ohjataan työnkulkuun.
Paperisten ja sähköisten asiakirjojen käsittely yhdenmukaistetaan.
Yleisiä haasteita

Miten voimme auttaa

•

Selvitämme nykytilanteen kanssasi ja suunnittelemme asiakirjatyönkulkusi tallennusvaiheeseen
ratkaisun, joka helpottaa myös tiedon
löytymistä.

•
•

2

Vanhentuneet asiakirjojen käsittelyn
järjestelmät.
Asiakirjojen ja tiedon käsittely ruuhkautuu.
Asiakirjojen käsittely- ja lähetyskustannukset.

Käsittely
Sähköiset asiakirjat käsitellään ja ohjataan suoraan haluttuun tallennuspaikkaan,
oli se sitten sähköpostiosoite, jokin kansio tai dokumentinhallintajärjestelmä.
Yleisiä haasteita

Miten voimme auttaa

•

Ratkaisumme avulla reitität asiakirjasi suoraan
oikeaan paikkaan, oikeassa muodossa,
mikä tehostaa toimintaa, parantaa tuottavuutta
ja säästää kustannuksia.

•
•

3

Tuottavuus kärsii, kun aikaa haaskaantuu
asiakirjojen etsimiseen.
Paperiasiakirjojen käsittely on aikaa vievää
ja hankalaa.
Asiakirjat katoavat tai tuhoutuvat
vahingossa.

Arkistointi ja haku
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Tulostus

Asiakirjat ja tiedot tallennetaan turvallisesti ja löydetään helposti.

Tulostuskustannukset ovat hallinnassa ja työhön käytetään sopivia laitteita.

Yleisiä haasteita

Miten voimme auttaa

Yleisiä haasteita

Miten voimme auttaa

•

Toteutamme tarpeidesi mukaisen ratkaisun,
joka helpottaa asiakirjojen löytymistä
ja varmistaa, että luottamukselliset tiedot
ja asiakirjat pysyvät taatusti turvassa.

•

Ohjelmistoratkaisujemme avulla tulostuksen
hallinta ja seuranta yksinkertaistuu.
Tulostussäännöt ja asiakirjojen reititykset
hoituvat tarvittaessa automaattisesti
eikä käyttäjien toimenpiteitä tarvita.

•
•

Luottamuksellisia asiakirjoja ja tietoja
ei ole suojattu luvattomalta lukemiselta
ja kopioinnilta.
Paperiasiakirjojen säilytys vie arvokasta
toimistotilaa.
Vaatimustenmukaisuus.

•

•

Vanhentuneet laitteet, joista ei löydy kaikkia
tarvittavia toimintoja.
Käyttäjien koulutus tulostuskustannusten
ja ympäristövaikutusten huomiointiin sekä
laitteiden tehokkaaseen käyttöön.
Noutamatta jääneet asiakirjat ovat tulostimilla kaikkien nähtävillä ja saattavat joutua
vääriin käsiin.

Taatusti
turvassa.

Suositeltavat tietoturvatoimenpiteet:
1. Luo ja ota käyttöön turvatulostusstrategia.
2. Helpota ylläpitoa ja harkitse
hallinnoitua tulostuspalvelua (MPS).
3. Varmista tulostavien laitteiden
turvallisuus.
4. Ota turvatulostusratkaisu käyttöön
kaikilla laitteilla.
5. Valvo ja seuraa tulostusympäristöä
säännöllisesti.

Ota tulostus turvallisesti hallintaan
Tulostimelle valvomatta jääneet ja kenen tahansa luettavissa olevat asiakirjat ovat toimistojen yleisin
tietoturvariski. Meiltä löytyy asiaan ratkaisu: turvatulostus, jossa käyttäjät tunnistautuvat laitteelle
vapauttaakseen työnsä. Myös follow-you-tulostukseksi tai pullprintingiksi kutsuttu ratkaisu varmistaa
tietoturvan tehokkaasti, koska asiakirjat vapautuvat laitteelta vasta käyttäjän ollessa paikalla.
Tunnistautuminen voidaan hoitaa useilla eri tavoilla, joista jokainen on nopea ja vaivaton.
Laitteelle voidaan kirjautua esimerkiksi toimiston kulkukortilla, pin-koodilla tai vaikkapa sormenjäljellä.
Turvatulostuksen ansiosta vältyt kätevästi myös hukkatulosteilta.
Tietoturvallisuuden merkitys korostuu jatkuvasti. Luottamukselliset tiedot eivät saa joutua vääriin käsiin
ja yrityksille määriteltyjen tietoturvavaatimusten on täytyttävä.

Lähde: Quocirca

Käytön aikaisen tietoturvan lisäksi varmistamme,
ettei laitteisiin jää mitään yrityksesi tietoja myöskään käytöstä
poistettaessa. Uusissa monitoimilaitteissa on sisäinen kiintolevy, joka tallentaa kuvan kaikista laitteella tehdyistä töistä.
Meidän monitoimilaitteemme ylikirjoittavat säännöllisesti
kiintolevylle tallentuneet tiedot tehokkaasti ja turvallisesti niin,
ettei niiden palauttaminen onnistu.

Kannattaako asiakirjaympäristöön
investoida?
Totta kai kannattaa! Kun asiakirjojen käsittely helpottuu ja hoituu sujuvasti alusta loppuun
saakka, yrityksesi on tuottavampi, mobiilimpi ja ympäristöystävällisempi. Kaiken huipuksi
säästät myös kustannuksia!

Asiakirjat vievät
jopa 60 %
toimistotyöntekijöidenajasta

Edullisempi

Tuottavampi
Prosessien ja teknologian uudistamisen myötä pystyt
jakamaan tietoa tehokkaammin ja reagoimaan omien
asiakkaidesi tarpeisiin nopeammin. Saat lisätehoa
liiketoimintasi kasvattamiseen.

Mobiilimpi
Voimme viedä asiakirjasi vaivattomasti myös pilveen.
Työntekijäsi saavat tulostaa suoraan älypuhelimiltaan
ja tableteiltaan ja pääsevät käsiksi tarvitsemiinsa
asiakirjoihin mistä tahansa. Voit tarjota myös vieraillesi
helpon tulostustavan vaikkapa vastaanottosi tulostimella pilvipalvelun kautta. Ratkaisu joustaa tarpeidesi
mukaan – et siis investoi turhaan kalliisiin palvelimiin,
joiden käyttöaste saattaa matkan varrella muuttua
merkittävästi. Saat säästöjä myös käyttö- ja ylläpitokustannuksiin: kaikkien laitteiden ja ohjelmien tuki ja
ylläpito hoituu pilvipalvelussa. Omia, kalliiksi käyviä
resursseja ei tukeen ja ylläpitoon siis tarvita.

Ympäristöystävällisempi
Total Green Office Solutions -palvelumme tehostaa
asiakirjatyönkulkujasi ja pienentää samalla hiilijälkeäsi.
Energiatehokkailla laitteillamme toteutat kestävän
kehityksen mukaisen asiakirjaympäristön, joka on
ympäristön lisäksi hyväksi niin liiketoiminnallesi kuin
työntekijöillesikin.
Tutustu esimerkiksi Green Line -monitoimilaitevalikoimaamme. Kunnostamme käytetyt laitteet uutta
vastaaviksi ja päivitämme niihin viimeisimmät
laiteohjelmistopäivitykset.
Raaka-aineita säästyy!

ja muodostavat
jopa 45 %
työvoimakustannuksista

Laitteisiin voidaan määrittää valmiiksi haluamiasi sääntöjä,
joiden avulla voit muun muassa hallita helposti eri
käyttäjien tulostusmääriä, käyttää oletuksena vaikkapa
paperia ja väriainetta säästävää kaksipuoleista mustavalkotulostusta ja reitittää isot työt automaattisesti
monistamoon pienempien osastokohtaisten laitteiden
sijaan. Myös turvatulostuksen käyttöönotto pienentää
kustannuksia – kun tulosteet vapautetaan aina henkilökohtaisesti, turhat asiakirjat jäävät tulostamatta.

Hallittavampi
Asiakirjaympäristön kustannuksia ja käyttöä voidaan
seurata käyttäjittäin, osastoittain tai laitteittain, jolloin
kokonaisuutta on helppo kehittää tehokkaammaksi ja
käyttäjiä paremmin palvelevaksi. Kattavista, ajantasaisista
raporteista saadaan kaikki tarvittavat tiedot päätöksenteon tueksi. Ratkaisu helpottaa myös asiakirjaympäristön
ylläpitoa.
Voit myös hallita koko laitekantaa ja optimoida sen
tehokkuuden. Tulostusympäristön tilaa on helppo valvoa,
ja raportit saadaan jokaisen laitteen käytöstä ja käytettävyydestä. Myös tarviketilaukset ja huoltokutsut voidaan
automatisoida – ja sinulla on jälleen yksi huoli vähemmän!

Turvallisempi
Autamme sinua huolehtimaan tiedon ja asiakirjojen
tietoturvasta asiakirjojen elinkaaren eri vaiheissa.
Turvatulostusratkaisu toimii kaikilla yrityksen verkossa
olevilla laitteilla ja varmistaa asiakirjojen jäljitettävyyden
ja tietoturvan.

Tuota
asiakirjasi
kustannustehokkaasti

Ricohilla on monipuolinen valikoima tuottavia,
luotettavia ja erittäin helppokäyttöisiä tulostimia ja monitoimilaitteita, joista on helppo valita tarpeeseesi parhaiten
sopiva ratkaisu. Kestävä kehitys on yksi tärkeimmistä
arvoistamme ja laitteiden ympäristöystävällisyyteen
kiinnitetään huomioita valmistusprosessin alkuvaiheista
saakka. Huolehdimme kattavasti laitteiden, osien ja
tarvikkeiden kierrätyksestä ja kehitämme jatkuvasti
energia-tehokkaampia laitteita. Käyttäjille on lisäksi tarjolla
kattava valikoima erilaisia virrankulutusta vähentäviä
laiteasetuksia, jotka eivät hidasta tai hankaloita päivittäistä
toimintaa.
Noudatamme yleisiä standardeja sekä liitettävyydessä että
tietoturvallisuudessa. Ongelmien sattuessa huoltomme on
nopeasti paikalla – laitteidemme käytettävyysaste on
mittaustemme mukaan jatkuvasti yli 99 %.
Ricohilla on tyytyväisiä asiakkaita!

• Tulostuskulujen osuus on 1–3 %
yrityksen vuosittaisesta liikevaihdosta.
• 50 % toimistotilasta käytetään
paperiasiakirjojen tallennukseen
tai arkistointiin.
• 80 % työntekijöistä tuhlaa keskimäärin puoli tuntia päivässä
tarvitsemansa tiedon jäljittämiseen.
• 60 % työntekijöistä käyttää vähintään tunnin päivässä siihen,
että tekee uudelleen työn,
jonka joku toinen on jo tehnyt.

Lähde: BAE Systems, Gartner, IDC

Ricohin palvelut asiakirjaympäristöön
Managed Document Services

Business Process Services

Kokonaisvaltainen tapa tehostaa yrityksesi tiedonkulkua
ja sen hallintaa. Huomioimme niin prosessit, työntekijät,
teknologian kuin tapauskohtaisesti sopivimmat innovaatiotkin ja autamme yritystäsi virtaviivaistamaan työnkulkuja, säästämään kustannuksia, tehostamaan toimintaa ja
parantamaan tuottavuutta. Skaalautuvat ratkaisumme
ovat myös todistetusti ympäristöystävällisiä.

Voimme tarvittaessa huolehtia yrityksesi asiakirjaprosessien hallinnasta kokonaisuudessaan. Voit keskittyä
ydinliiketoimintaan, virtaviivaistaa sisäisiä toimintoja ja
optimoida asiakirjaprosesseihin liittyviä sisäisiä resursseja.
Autamme asiakkaitamme myös siirtymään paperilta
monikanavaiseen viestintään. Yrityksesi pystyy
reagoimaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin
ketterämmin ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä.
Myös kustannuksia säästyy.

Application Services

Sustainability Management Services

Autamme yritystäsi löytämään tarpeisiinne sopivimmat
asiakirjojen työnkulkuja tukevat sovellukset. Tavoitteena
on parantaa yrityksesi tietoympäristön tuottavuutta ja
turvallisuutta. Kustannussäästöjen lisäksi myös päätöksenteko nopeutuu, kun prosessit tehostuvat mitattavasti.
Tarjoamme lisäksi tukea sovellusten käyttöönottovaiheeseen.

Autamme asiakkaitamme vähentämään asiakirjojen
tulostuksen ympäristövaikutuksia ja kustannuksia.
Keskitymme laitteiden suorituskyvyn parantamiseen
ja työntekijöiden työskentelyn tehostamiseen.
Nykytilanteen kartoituksen pohjalta laatimamme
suunnitelman pohjalta voit vähentää energian
ja paperin kulutusta ja pienentää asiakirjatuotannosta
johtuvaa hiilijalanjälkeä. Ympäristöystävällinen toiminta
kannattaa.

Ota yhteyttä
Olemme käytettävissäsi! Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää asiakirjaratkaisuista ja autamme sinut alkuun.
Soita 0207 370 300 tai lähetä sähköpostia info@ricoh.fi

Ricoh on globaali teknologiayritys, joka erikoistuu toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjanhallintaan ja it-palveluihin. Ricoh Groupin pääkonttori sijaitsee Tokiossa ja konsernilla
on toimintaa yli 200 maassa. Maaliskuussa 2014 päättyvänä tilivuonna Ricoh Groupin maailmanlaajuinen tulos oli noin 21,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria (IFRS-standardin mukaisesti
laskettuna). Valtaosa konsernin liikevaihdosta tulee tuotteista, ratkaisuista ja palveluista, jotka helpottavat ihmisten ja tiedon kohtaamista. Ricoh valmistaa myös palkittuja kameroita ja
teollisuuden erikoiskomponentteja. Konserni tunnetaan laadukkaasta teknologiastaan, poikkeuksellisen laadukkaasta asiakaspalvelustaan ja toiminnastaan kestävän kehityksen hyväksi.
Ricohin tunnuslause on imagine.change. Ricoh auttaa yrityksiä kehittämään uusia, tehokkaampia työtapoja ja hyödyntämään työntekijöidensä kollektiivista mielikuvitusta.
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