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Dagens teknik skapar oanade möjligheter. Det finns nya sätt 

att automatisera arbetsmetoderna. Nya sätt att samarbeta. 

Nya sätt att arbeta flexibelt och på distans. Information som 

finns i molnet och kan nås även när du är på språng. 

Men möjligheterna har sitt pris i form av ökad komplexitet. 

Vad ska du investera i? Hur ska integrationen se ut? Hur får 

du med dina medarbetare på tåget? Ledare för små och 

medelstora företag känner ofta en stor press att fatta rätt 

beslut. Det gäller att fatta beslut som ökar lönsamheten 

och får medarbetarna att jobba bättre, snabbare och 

smartare. Tyvärr kan det ibland vara svårt att hitta tiden eller 

kompetensen internt. 

Ricoh hjälper dig att fatta beslut om teknikinvesteringar 

och digitala omvandlingar med hjälp av ett stort utbud 

av skräddarsydda tjänster, lösningar och support 

som ökar effektiviteten till en låg kostnad. Överlåt 

informationsprocesserna och tekniken till oss, så kan du 

sköta affärerna istället.

Även små företag har råd att vara smarta. 

av alla medarbetare tror att 
automatisering kommer att 
ha en positiv effekt på hur de 
arbetar1 

Digitala färdigheter och en ny företagskultur

Effektiva samarbetsverktyg

Informationssäkerhet och tillgänglighet

IT-hantering och underhåll

Lägg grunden till ett 
smartare arbetssätt 

Ny teknik är meningslös om man inte förstår hur den ska användas. Nya 

arbetssätt kräver ofta förändringar i företagskulturen. En framtidssäkrad 

arbetsplats satsar på kompetensutveckling som gör det möjligt för 

medarbetarna att använda digitala verktyg och metoder på smarta sätt.

Idag finns kunderna överallt och medarbetarna vill ofta vara flexibla 

och arbeta mobilt. Satsa på teknik som främjar teamwork! Ge 

medarbetarna de verktyg de behöver, var de än befinner sig – det kan 

vara allt från smarta konferensrum till sömlös informationsdelning. 

Informationshanteringen har blivit mer komplex på grund av mobila 

medarbetare, säkerhetshot och den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

När du lagrar, skriver ut och delar information är det viktigt att se till 

att informationen skyddas och lagras med tillräcklig redundans för 

att verksamheten ska kunna fortsätta även om olyckan är framme.

Mängden ny teknik har gjort IT till en ännu mer komplex och 

specialiserad bransch. Många företag har svårt att avvara tid 

och resurser till integrering och underhåll av ny teknik – de 

har fullt upp med arbete som ger omedelbara intäkter. Därför 

är det smart att inleda samarbeten med leverantörer som 

upprätthåller infrastrukturen medan du gör det du är bäst på.  

av alla respondenter tror 
att framgångsrika företag 
investerar stort i ny teknik1

av medarbetarna är positivt 
inställd till ny teknik på 
arbetsplatsen1

1Rapporten Empowering Digital Workplaces, Ricoh 2017
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Vi stöttar dig på den digitala resan, oavsett hur långt 

ni har kommit. Vi börjar med att utvärdera dina 

informationsprocesser, den digitala kompetensen och de 

tekniska resurserna. Därefter identifierar vi saker som kan 

omvandlas i ditt företag. Tillsammans med dig tar vi fram 

en transformationplan som är anpassad till just ditt företag, 

kompletterad med en change management-plan och en 

teknikblandning som hjälper dig att komma igång med att 

jobba smart. Därefter använder vi våra egna tjänster för att 

bygga ett flexibelt lösningspaket med tjänster, produkter och 

support som är anpassat efter ditt företags kultur och mål. 

Nedan följer ett exempel på hur ett urval av våra 

lösningar kan användas för att täcka de behov 

som små och medelstora företag står inför.

Digital omvandling har aldrig varit enklare.

Samarbeta med oss

Utöver ny teknik försöker vi också införa 

nya arbetssätt och uppmuntra goda vanor 

hos medarbetarna. Tillsammans med 

dig inför vi change management i hela 

verksamheten på individ-, organisations- 

och kulturnivå inom områdena utbildning, 

rådgivning, support och marknadsföring.

Vi erbjuder ett komplett avtal där 

flera tjänster ingår. Du kan baka ihop 

produkter, tjänster och lösningar till 

ett enda paket med gemensamma 

villkor och periodiska betalningar. 

Tack vare detta blir IT-hanteringen 

enklare, snabbare och kostnadseffektiv. 

Anpassa antalet användare och 

funktioner utan problem efter behov.

Ricohs små och medelstora företagskunder 

stöttas av ett nätverk av konsulter, 

tekniker och ingenjörer från Ricoh och 

virtuell online-support. Våra produkter 

har smarta inbyggda verktyg och teknik 

som underlättar direkt felsökning. 

Change management Ekonomisk flexibilitet Löpande support

Dokumentutskrifter och mobil delning

Hantering av mobila enheter och användare

Säker fjärråtkomst till dokument

Din omvandlingsstrategi och teknikblandning stöttas av en change management-plan, ett avtal där flera tjänster, 

flexibla betalningsplaner och löpande support ingår. Oavsett om du letar efter en ny tjänst, process eller produkt 

kan vi hjälpa dina medarbetare att acceptera förändringarna och komma igång med att jobba på nya sätt. 
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Mobilt arbete 
på flera olika 
arbetsplatser

Kommunikation 
och samarbete 
på distans

Informationslagring 
och åtkomst

Digitala 
arbetsflöden 

och processer

Säker och 
tillförlitlig 

infrastruktur

Interaktiva whiteboards

Projektorer och 

konferenslösningar

Smarta konferensrum

Säker digitalisering och delning av dokument

Hantering av dokument och arbetsflöden

Plattform för smart integrering

Säker informationslagring och åtkomst

Hantering av enheter och användare

Tillförlitlig IT-infrastruktur och support
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Molntjänster för flexibilitet och kontinuitet

Appar med enskilda funktioner för smartare arbete

Papperslös dokumenthantering

•

•

•



Informationen och siffrorna i den här broschyren gäller endast för det specifika affärsfallet. Faktiskt utfall kan variera beroende 

på unika omständigheter. Alla företagsnamn, varumärkesnamn, produktnamn och tjänstenamn är registrerade varumärken 

som tillhör sina respektive ägare. Copyright © 2017 Ricoh Europe PLC. Med ensamrätt. Den här broschyren, dess innehåll 

och/eller dess layout får inte ändras och/eller anpassas, kopieras varken helt eller delvis och/eller infogas i andra verk utan 

föregående skriftligt tillstånd från Ricoh Europe PLC.
www.ricoh.se

Läs mer om våra lösningar:

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan 
göra ditt företag bättre, snabbare och smartare.

ricoh.se/tjanster-losningar/verksamhetsstorlek/sma-medelstora/

08-734 33 00 info@ricoh.sewww.ricoh.se

facebook.com/Ricoh.Sverige.AB

twitter.com/ricoh-europe

plus.google.com/ricoh-europe


