


Ta steget  
inn i fremtiden

Under covid-19 pandemien 
har bedrifter vært under større 
press enn noen gang før. Under 
nedstengningen har det for 
mange vært umulig å produsere 
varer og tjenester som vanlig. 
I tillegg opplever de manglende 
etterspørsel.

Dette rammer små og mellomstore bedrifter (SMB-
er) ekstra hardt, siden de mangler likviditeten og 
ressursene som skal til for å tåle nedgangen. 

Forretningseffektivitet har alltid vært et sentralt mål. 
Nå har det imidlertid blitt avgjørende for alle SMB-
er som ønsker å overleve. I tillegg ser vi at bedrifter 
må tenke helt nytt når det gjelder måten de driver 
virksomhet på. Å jobbe hjemmefra har for eksempel 
blitt en nødvendighet. Begge disse faktorene gjør 
at digitale arbeidsflyter vil bli stadig viktigere. Vi 
har nådd et punkt der SMB-er ikke lenger har 
råd til å ignorere gevinstene de kan oppnå ved å 
implementere effektive digitale arbeidsflyter.

Hensikten med denne rapporten er å hjelpe 
beslutningstakere i SMB-er med å forbedre 
arbeidsflytene i egen organisasjon gjennom digital 
transformasjon. Den inngår i en serie der formålet 
er å informere beslutningstakere om hvordan 
de best kan utnytte digital teknologi i små og 
mellomstore organisasjoner. Rapportene er basert 
på omfattende forskning som er gjennomført blant 
beslutningstakere i SMB-er i EMEA-regionen*. 
Serien består av fire rapporter, én for hvert av 
følgende temaer:

• digitale arbeidsflyter
• implementering av riktig løsning for din bedrift 
• sikkerhet
• bærekraft

*Europa, Midtøsten og Afrika



Arbeidsflyter er en sentral hindring: Bedrifter har 
manuelle/langsomme prosesser, kaster bort tid 
på dobbeltarbeid og mangler tilrettelegging for 
fjernarbeid. Dette er imidlertid også områder der 
digital transformasjon kan ha en positiv effekt.

Vi skal se nærmere på hvordan teknologi for 
arbeidsflyt knyttet til utskrift kan gjøre disse 
utfordringene lettere å håndtere. For det 
første kan intelligente skannefunksjoner både 
redusere behovet for manuelt arbeid og samle 
arbeidsflyter i ett enkelt system. Med maskinvare 
og programvare for digitalisert utskrift kan 
medarbeidere dessuten både få tilgang til og 
skrive ut dokumenter uansett hvor de befinner 
seg, slik at de kan få jobben gjort selv om de 
ikke er på kontoret. Vi skal se på hvordan denne 
teknologien er blitt implementert, og hvilke fordeler 
det gir SMB-er.

5 største 
hindringer for 

at SMB-er skal 
kunne realisere 

sine forretnings- 
prioriteringer

62 %
Holde seg oppdatert 

på relevante 
sikkerhetsstandarder

Denne rapporten handler om 
digitale arbeidsflyter og ser på 
hvordan digital teknologi kan 
forbedre måtene man arbeider 
på i SMB-er. Forskningen vår 
viser at en stor andel SMB-er 
har utfordringer knyttet til digital 
teknologi, og at dette hindrer dem 
i å nå forretningsmål.

66 %
Mange manuelle/

langsomme prosesser 
som kunne vært 

automatisert
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Sørge for at 

informasjonen  
er sikker

Bortkastet tid  
på grunn av dobbeltarbeid  

i flere systemer

63 %

64 %

Få tak i folk med 
riktig kompetanse 
for organisasjonen



Det er oppmuntrende å se 
at digitalisering er en sterk 
trend blant bedrifter i dag. 
To tredjedeler oppgir at 
arbeidsflytene deres i stadig 
større grad blir digitalisert.

Vi er imidlertid et godt stykke unna å 
realisere hele potensialet som ligger i 
digitalisering. I dag mener to tredjedeler 
av SMB-er (68 %) at manuelle og 
langsomme prosesser – for eksempel 
skanning og sortering av juridiske 
dokumenter, pasientjournaler eller post 
– kan automatiseres. Samtidig sier over 
halvparten (60 %) av bedriftene at de 
kaster bort tid på administrative oppgaver, 
for eksempel datainnsamling, identifikasjon 
og arkivering, som kan automatiseres med 
intelligente løsninger på arbeidsplassen. 

Uten slike løsninger opplever dessuten 
omtrent like mange bedrifter (65 %) at de 
ofte gjør dobbeltarbeid i flere systemer 
som ikke er kompatible.

65 %

… gjør dobbeltarbeid i flere  
IT-systemer

68 % 60 %
… har manuelle/

langsomme 
prosesser som kan 

automatiseres

… kaster 
bort tid på 

administrative 
oppgaver 
som kan 

automatiseres

Status for  
den digitale  
transformasjonen

Prosent av SMB-er som oppgir at de …

Slik ineffektiv bruk av ressurser er en 
vanlig hindring for den inntekts- og 
produktivitetsveksten bedriftene ønsker å 
oppnå. 



Automatisert identifikasjon og 
arkivering av skannede dokumenter 
er de områdene bedriftene er mest 
interessert i å investere i de neste tre 
årene. Bedriftsledere/beslutningstakere 
har uttalt at automatisert identifikasjon 
og arkivering gir en rekke fordeler som 
til sammen medfører en betydelig 
produktivitetsøkning, blant annet:

• Det sparer utallige timer med 
manuelt administrativt arbeid. 

• Det bidrar til å redusere antall feil  
som gjøres. 

• Man unngår å gjøre dobbeltarbeid  
i flere systemer. 

• Det reduserer driftskostnadene.

65 %

56 %

56 %

53 %

Teknologi som muliggjør 
automatisert identifikasjon av 

skannede dokumenter

Programvare for tegngjenkjenning 
 som skaper redigerbare filer  

Arbeidsflyt-løsninger basert på 
AI/maskinlæring for utskrift og 

skanning 

Digitale tredjepartsassistenter 
 koblet til utskriftssystemene  

AI 

+ Aa +

+ +

Innføring av intelligente  
løsninger på arbeidsplassen 
– med fokus på skriveren

Som ventet forsøker bedrifter å fjerne 
disse hindringene ved å innføre 
intelligente løsninger for utskrift og 
arbeidsflyt.

Integrerte tredjeparts- 
systemer, for eksempel  
digitale assistenter

SMB-er er først og fremst ute etter å investere i disse typene teknologi:

Automatisert identifikasjon og  
arkivering av skannede dokumenter

Innføring av regelbaserte scenarioer  
(f.eks. «hvis A, så B») som hele tiden  
kan forbedres ved hjelp av  
maskinlæring og kunstig  
intelligens (AI) 

Tegngjenkjenning  
ved skanning for å skape  
redigerbare filer

1

3

2
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Brother sin  
tilnærming
Brother sine løsninger bidrar  
på en enkel måte til økt  
effektivitet i bedriften.  
De er basert på bedriftens 
spesifikke krav til sømløs  
integrering innenfor  
organisasjonen.

Custom UI  
 
Brukergrensesnittet er utviklet og støttes av Brother,  
og gjør det mulig å skreddersy det berøringssensitive  
betjeningspanelet på multifunksjonsskrivere og 
skannere til kundens krav. 

Med denne løsningen kan dere redigere og skape 
arbeidsflyter som er tilpasset organisasjonen, og 
strømlinjeforme arbeidsflyten med ettrykks-  
skanning til nettverksmapper.

Barcode Utility  
 
Barcode Utility skaper en strukturert arbeidsflyt 
ved å hente informasjon fra strekkoden og lagre 
filene på et nøyaktig angitt sted. 

Ved å automatisere prosessen og bruke 
informasjonen i strekkodene på dokumentene 
kan systemet lagre digitale kopier på en 
konsekvent måte, med riktige navn og på riktig 
sted hver gang. Dette gjør dokumentene enkle å 
finne, noe som muliggjør raskere behandling og 
reduserer sannsynligheten for feil.



Kundeeksempel: Effektivitets-  
økning på postmottaket 
 
Tradisjonelle prosesser for håndtering av post kan 
være tidkrevende. For å øke arbeidshastigheten 
og effektiviteten trengte man en løsning for 
å forenkle distribusjonen av post. Ved hjelp 
av Custom UI fra Brother kunne bedriften 
forhåndskonfigurere multifunksjonsskriverne sine 
slik at skannede dokumenter automatisk ble 
sendt til e-postadressene til bestemte brukere. 
Effektivitetsgevinsten det medførte, bidro til økte 
marginer for bedriften.

Kundeeksempel: Forenklet 
arbeidsflyt ga økt produktivitet
 
Hos en offentlig etat leverte Brother skanne-
tjenester basert på Custom UI-løsningen for  
å forenkle arbeidsflyten og gjøre brukerne mer 
produktive. 

For å oppnå dette utviklet Brother en bruker-
vennlig arbeidsflyt-løsning som gjorde det mulig 
å behandle alle dokumenter automatisk i en 
arbeidsflyt som var skreddersydd til etatens 
behov. 

en fullstendig tilpassing av den 
visuelle layouten på enhetens 
berøringsskjerm

å legge til tilpassede 
bakgrunner og ikoner for 
identifikasjon

å skape skreddersydde 
arbeidsflyter, inkludert 
personlige «skann-til»-
destinasjoner

Løsningen bidro til

Custom UI



Kundeeksempel: Rask avkastning for 
produsent 
 
En industribedrift hadde et ineffektivt system for å skanne 
arbeidssedler. Det var tidkrevende og førte til etterslep på 
arbeid.  
 
Takket være Brothers trådløse skrivebordsskanner  
ADS-2800W integrert med Barcode Utility-programvaren 
ble prosessen straks raskere, mer effektiv og mer 
nøyaktig. Resultatene førte til at bedriften umiddelbart 
sparte to arbeidsdager i måneden og fikk en mye enklere 
arbeidsflyt. I løpet av få uker hadde de fått avkastning på 
investeringen sin.  

Kundeeksempel: 
Automatisering 
gir store besparelser 
 
Et transportfirma hadde behov for å koble 
logistikkdokumentasjonen sin til SAP, 
slik at hvert dokument kunne knyttes 
til en spesifikk prosess. For å håndtere 
denne kompliserte rutingen implementerte 
Brother løsningen Barcode Utility for å 
forenkle prosessen, noe som medførte 
produktivitetsbesparelser på 15.000 euro 
i året.

data skannes direkte 
til relevante mapper og 
organisatoriske prosesser 

en samling filer får nye navn  
basert på en strekkode

enkeltsider grupperes i 
dokumenter for sikker 
arkivering

Løsningen kan bidra til at

Barcode Utility



Med teknologi for tegngjenkjenning 
kan multifunksjonsskrivere og skannere 
opprette redigerbare filer som 
medarbeiderne enkelt kan jobbe videre 
med. I tillegg til at dette sparer mye 
tid, blir det mindre dobbeltarbeid på 
medarbeiderne, som også rapporterer 
færre feil. Dermed kan de konsentrere 
seg om oppgaver der de skaper mer 
nytteverdi, noe som til syvende og sist øker 
produktiviteten. 

Fagområder som juss og helse leder 
an når det gjelder å erkjenne disse 
fordelene. Rundt to tredjedeler av disse 
virksomhetene (henholdsvis 67 % og 
62 %) har allerede investert eller forventer 
å investere i løpet av de neste tre årene. 
Når det gjelder kommersielle virksomheter 
generelt, har over halvparten (56 %) 
investert i eller forventer å investere i dette 
området i løpet av de neste tre årene.

Tegngjenkjenning

Slik endrer teknologi 
måten vi jobber på

Kunstig intelligens og maskinlæring er 
andre nye innovasjonsfelt. Begge bidrar 
direkte til automatisert identifikasjon og 
arkivering av skannede dokumenter. Ved 
å innføre regelbaserte scenarioer som 
IFTTT-teknologi (If This Then That), som 
kan koble alle apper og enheter sammen, 
kommer man enda et steg nærmere 
intelligent automatisering av manuelle 
forretningsprosesser. 

Kunstig intelligens (AI)



Maskinlæring kan integreres med 
tredjepartsteknologi, for eksempel digitale 
assistenter, for å støtte arbeidsflyter på en 
sømløs måte. Den kunstige intelligensen 
som digitale assistenter er basert på, gjør 
at medarbeiderne på en intuitiv måte kan 
instruere assistentene i å utføre ensformige 
og tidkrevende administrative oppgaver. 
Dessuten kan assistentene komme med 
nyttige handlingsforslag til medarbeiderne på 
riktig tidspunkt. Som et resultat av dette kan 
bruk av digitale assistenter frigjøre tid, slik at 
medarbeiderne kan fokusere på viktigere og 
mer produktivt arbeid. 

Etter hvert som denne teknologien blir 
mer populær, er det en reell fare for å bli 
hengende etter. Bedrifter som ikke investerer 
nå, vil sannsynligvis sakke akterut og tape i 
konkurransen.

Maskinlæring

Manuell skanning, redigering og 
arkivering av dokumenter er raskt i ferd 
med å bli gammeldags. Etter hvert som 
arbeidsplassene utvikler seg, velger 
smarte bedrifter å overlate store deler av 
arbeidet til multifunksjonsskrivere eller 
skannere. 

Men å ha teknologien på plass er selvsagt 
ikke nok. SMB-er som implementerer 
løsninger for digital arbeidsflyt, må sørge 
for at medarbeiderne har ferdighetene 
de trenger for å bruke verktøyene de har 
til rådighet. For at slike systemer skal 
fungere effektivt, må medarbeiderne få 
informasjon om formålet og omfanget.  
I tillegg må de få opplæring i de spesifikke 
ferdighetene de trenger. Overgangen til 
digitaliserte systemer krever ofte at flere 
typer medarbeidere involveres, siden man 
faser ut roller som er spesifikt knyttet til 
skanning og sortering.

Manuell skanning



Den digitale transformasjonen gjør 
arbeidsflytene mer effektive, men gjør også 
SMB-er i stand til å utvikle ikke-tradisjonelle 
måter å jobbe på. Ordninger for fleksibelt arbeid 
og fjernarbeid blir stadig mer utbredt i Europa. 
I gjennomsnitt jobber 30 % av arbeidsstyrken 
til enhver tid på et annet sted enn kontoret. 
Kravene om hjemmekontor i forbindelse med 
covid-19-pandemien har forsterket denne 
trenden. 

Fleksibelt arbeid gir en rekke fordeler både 
for bedriftene og for medarbeidernes helse 
og velvære. Produktiviteten øker ved at man 
kan rekruttere kompetanse også utenfor 
pendleravstand. Fraværet har gått ned, og det 
blir mindre gjennomtrekk av medarbeidere.  

Samtidig går man glipp av mange potensielle 
fordeler ved å bruke teknologiske løsninger som 
ikke passer inn i arbeidsmønstrene de er ment 
å skulle støtte. Hvis vi ser på utskriftsløsninger, 
sier åtte av ti bedrifter at det er vanskelig å få 
ekstern tilgang til skriverne, å skrive ut eller 
skanne når man ikke er på kontoret, å skrive ut 
fra mobilen eller å koble personlige enheter til 
organisasjonens skrivere.

Arbeidsflyter for 
fjernarbeid

Uten løsninger for mobil utskrift taper bedriftene 
verdifull tid, noe som går utover produktiviteten. 
I tillegg kan medarbeiderne oppleve det som 
frustrerende at bedriften ikke legger forholdene 
til rette for dem. Det kan dessuten utgjøre 
en sikkerhetsrisiko for organisasjonen hvis 
medarbeiderne prøver å finne midlertidige løsninger 
for å få jobben gjort.  

Bedrifter som vil gi medarbeiderne tilgang til 
maskinene på kontoret uansett hvor de jobber, 
samt tilby medarbeiderne muligheter for mobil 
skanning og utskrift når de er på farten, må 
erkjenne at det kreves investeringer for å sikre at de 
riktige løsningene er på plass.

8 av 10 SMB-er oppgir at de 
har problemer med én eller 
flere av disse oppgavene:

koble personlige enheter til 
organisasjonens skrivere 
(44 %)

skrive ut og skanne når 
man ikke er på kontoret 
(43 %)

få tilgang til organisasjonens 
skrivere ved fjernarbeid (42 %)

skrive ut fra mobile  
enheter (40 %)

rapporterer om en negativ  
effekt på bedriften på grunn av 
utfordringer med utskrift  
og skanning ved fjernarbeid

94 %



Brother sin  
tilnærming
Med Brother sin tilpassede 
Managed Print Service (MPS) 
har du alltid kontrollen og kan 
sørge for at medarbeiderne 
dine har det de trenger, når de 
trenger det.

Brother tilbyr omfattende, 
men fleksible tjenester som 
tar utgangspunkt i hver enkelt 
bedrift. Sentralt i tilbudet er vår 
«At your side»-støtte.  
Det innebærer at vi gjør vårt  
ytterste for å sikre at bedriften 
din har en effektiv  
MPS-løsning som gagner  
bedriften hver eneste dag,  
og at vi hjelper deg  
når du trenger oss.

Våre MPS-tilbud er basert på:

Fleksibilitet   
Fleksible og skalerbare løsninger 

som er utviklet for å dekke 
kundenes spesifikke behov, enten 

det er små bedrifter eller store 
organisasjoner

Enkelhet  
Enkle og lettfattelige avtaler som 

gir kunden størst mulig tillit til 
tjenesten som leveres

Innsyn  
Ingen skjulte kostnader, men ulike 

rapporter som dokumenterer 
nytteverdi og gir fullstendig 
innsyn i alle aspekter ved 

kundens infrastruktur og tjenester 
for utskrift

Mennesker 
Eksperter på å forstå kundenes 

utfordringer og på å vurdere, 
transformere og optimalisere 
infrastruktur og tjenester for 
utskrift tilpasset kundenes 

spesifikke miljøer

1 2

3 4



Med manuelle prosesser og dobbeltarbeid 
kaster medarbeiderne bort verdifull tid 
som de kunne brukt på nyttigere og 
mer engasjerende oppgaver. Arbeid på 
hjemmekontor var også før covid-19 en 
stor utfordring for bedrifter som prøver å nå 
målene sine – og det er enda viktigere nå.

Skrivere ses ofte på som en vesentlig, men 
grunnleggende del av kontoret. Intelligent 
utskriftsteknologi kan imidlertid bidra til å 
fjerne disse hindringene i arbeidsflyten. 
Optisk tegngjenkjenning og bruk av AI 
til å skanne og arkivere dokumenter 
har potensial til å revolusjonere måten 
SMB-er håndterer arbeidsflytene på. 
Utskriftsløsninger er i større grad enn noen 
gang før koblet til Internett, til hverandre 
og til andre systemer, noe som gir 
medarbeiderne mulighet til fjernarbeid eller 
hjemmekontor.

Digitale arbeidsflyter er ikke nok. Denne 
teknologien må implementeres på en måte 
som maksimerer produktiviteten, sørger for 
streng sikkerhet og dessuten er bærekraftig 
i prosessen. De andre rapportene i serien 
om digital transformasjon inneholder mer 
informasjon om disse temaene.

Det er på tide at SMB-er  
investerer riktig i teknologi 
for å fjerne noen av de 
største hindringene for 
produktiviteten.

Noen tanker til slutt



Vår metode

Disse beslutningstakerne arbeider i SMB-er med 
mellom 10 og 499 ansatte i flere vesteuropeiske 
markeder. Undersøkelsen ble gjennomført i 2019 og 
første del av 2020. Intervjuene var jevnt fordelt mellom 
beslutningstakere i strategiske forretningsspørsmål (448) 
og beslutningstakere i IT-spørsmål (445).

Denne rapporten er basert på 893 nettbaserte 
spørreundersøkelser blant beslutningstakere i 
IT- og forretningsspørsmål.

Forskningen ble gjennomført av markedsundersøkelsesfirmaet Savanta.  

UK
173

Tyskland
160

Frankrike
166

Spania
168

Italia
170

Norden
56

Det ble også gjennomført intervjuer i bransjer som energi, 
legemiddelindustri, jordbruk, forsvar, eiendom, sport og 
underholdning.

Bransjene som primært er representert i 
undersøkelsen:

Helse – 152

Detaljhandel – 117

Logistikk – 113

Hotell og restaurant – 81

Transport og lager – 62

Tjenestebedrifter – 65

Produksjon – 54

Finansieringsvirksomhet – 53

Utdanning – 51

Bygg og anlegg – 39




