Skab tid og overskud

   med Beierholms

kontorrobot

Overlad de administrative rutineopgaver
til en skræddersyet kontorrobot

Tid til at

tænke i

   nye baner
Mange virksomheder oplever, at en stor del af medarbejdernes hverdag går med rutine
præget arbejde og administrative opgaver, der er vigtige, men som også tager lang tid og
kræver høj koncentration. Det er typisk den slags arbejde, der over tid vil føles utilfreds
stillende for medarbejderen, da der ofte mangler en grundlæggende følelse af, at man
skaber reel værdi for virksomheden.
Alle disse opgaver har det tilfælles, at de let kan automatiseres, og dermed gøre arbejds
gangen i din virksomhed mere effektiv – og medarbejderens tid mere værdifuld. Beierholm
har udviklet en kontorrobot , der gør op med de rutiner og opgaver, der kræver for meget
tid og opmærksomhed fra dine medarbejdere.
En kontorrobot, der ikke alene frigiver tid til de opgaver, der er vigtigst og sjovest for
medarbejderen, men også øger muligheden for, at virksomheden kan skabe vækst.

Vidste du, at …

30% 90 min. 10 x
af vores arbejde er
mere rutinepræget
end for 20 år siden

er nok til, at vores hjerne
mister fokus og begynder
at lave fejl

* (Eurofound, Videnskab.dk,Teknologisk Institut)

hurtigere er en
kontorrobot end sine
menneskelige kollegaer
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Controlling

Performance udtræk

En værdifuld virtuel
kollega fuld
     af fordele
Det lyder måske som noget fra fremtiden, men kontorrobotter er rent faktisk skabt til
nutidens behov på arbejdspladsen. Beierholms kontorrobot arbejder på samme måde
som et menneske bag en skærm. Den kan klikke med musen, indføre oplysninger korrekt
i formularer, aflæse data – og meget, meget mere.
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Beierholms kontorrobot er skabt til at være en værdifuld, virtuel kollega, der ikke laver
menneskelige slåfejl sidst på eftermiddagen, er billig i drift og sikrer en effektiv arbejdsgang
– hele dagen. Faktisk er den i gennemsnit hele 7-10 gange hurtigere end et menneske.
Det er derfor, vi siger, at kontorrobotten er din nye virtuelle kollega i administrationen.
En, der frigiver værdifuld tid for alle medarbejdere, så de kan lægge kræfterne i mere
avancerede og krævende opgaver, der skaber vækst for dig, dine medarbejdere og virksomheden. Vi skræddersyer altid kontorrobotten til de behov og udfordringer, som
din virksomhed måtte have, fordi vi ved, at alle virksomheder naturligvis er forskellige.
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Konsolidering og
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   Fire lette trin
til jeres unikke

   løsning
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Kortlægning &
udvælgelse

Pilotprojekt

Beierholms specialister sørger for, at I får den helt rigtige løsning med den rette
teknologi, der løser lige præcis de behov og udfordringer, dine medarbejdere møder i
hverdagen. For lige så enkelt det skal være at have en kontorrobot, lige så hurtigt og
simpelt skal det være at implementere den. Derfor skal der heller ikke installeres nogen
form for software hos jer, som kræver vedligeholdelse, da I lejer jer ind i Beierholms
kontorrobot, som arbejder i skyen.
Sammen lægger vi en plan for hele processen, så din virksomhed altid er med i ansættelsen
af jeres helt nye virtuelle kollega.

FORMÅL
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Udvikling

Implementering

AKTIVITETER
LEVERANCER

• At skabe et overblik over dine
processer og udvælge 2-3 af dem
til pilotprojektet

• At afprøve og synliggøre overfor
dig, hvor nem og effektiv en
kontorrobot er

• At skabe en plan, der viser den
videre automatisering af
virksomhedens øvrige processer

• At udvikle og implementere
optimerede kontorrobotter
til glæde og gavn i det daglige
arbejde hos dig

• Beierholm kortlægger sammen
med dig virksomhedens processer
• Der identificeres typisk
5- 10 processer
• Der prioriteres og udvælges
2-3 processer

• Sammen med dig analyseres
de udvalgte processer
• Vi nytænker og designer
forbedrede processer, som
kontorrobotten skal udføre
• Vi begynder udviklingen af
kontorrobotterne
• Efter en uges tid er
kontorrobotterne færdige
• Kontorrobotterne kører
i 3-4 uger frem i tiden

• Beierholm vurderer
effektiviserings-potentialet
blandt de kortlagte processer
• Vi udvælger de “lavthængende
frugter” først
• Vi analyserer processerne og
designer forbedrede processer

• Beierholm udvikler kontorrobotter
i henhold til automatiseringsplanen
• Kontorrobotterne sættes i drift og
overvåges for fejl i den første uge
• Du instrueres i, hvordan kontor
robotterne fungerer, og hvordan
I arbejder sammen med dem
• Kontorrobotterne overleveres
til dig

• En kortlægning og beskrivelse af
processer, der kan optimeres

• 2-3 færdigudviklede kontorrobotter, der udfører opgaver
for dig i de næste 3-4 uger

• En automatiseringsplan, der
beskriver optimerede processer,
der er klar til udvikling

• En række kontorrobotter, der
realiserer et administrativt
potentiale og frigiver dine med
arbejdere til at udføre mere
værdiskabende opgaver

    Få balance i
hverdagen med Beierholms
     nye kontorrobot

Få et gratis og uforpligtende møde med en af vores specialister og bliv klogere på,
om Beierholms kontorrobot skal være din nye virtuelle, administrative kollega
Telefon: 98 18 72 00 | E-mail: info@beierholm.dk
Eller læs mere på beierholm.dk
Er du allerede kunde hos Beierholm,
så tag fat i din personlige revisor.

