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DIN

7% AF VIRKSOMHEDER MENER, AT
DET FYSISKE DOKUMENT ER UDEN
BETYDNING I DERES PROCESSER.
DETTE TAL FORVENTES AT STIGE
TIL 23% I 2025.

71% AF VIRKSOMHEDER HAR
ALLEREDE INDFØRT NOGLE
PAPIRFRIE PROCESSER I DERES
ORGANISATION.

Quocirca, Global Print 2025, www.print2025.com
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DIGITALE
VIRKSOMHED
Verden går digital. Jeres marked forandrer sig. Kunderne
stiller nye krav, som jeres konkurrenter naturligvis
reagerer på.
De mest konkurrencedygtige virksomheder
automatiserer og digitaliserer også kommunikation,
videndeling og samarbejde for at undgå tidskrævende
administration af papirtunge processer. Til gengæld er et
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hidtil uset niveau af produktivitet og strategisk
handlefrihed nu indenfor rækkevidde.
I er derfor sikkert i fuld gang. Der er jo ikke mange
virksomheder, som kan overleve uden at gennemgå en
digital transformation. Men hvis I er som de fleste andre
virksomheder, så fylder papir og manuelle processer
stadig en del.

DIGITAL
TRANSFORMATION

Få gode råd til at nå i mål
med Digital Transformation
i Canons Guide til Succes
HENT GUIDEN HER »

Canon bliver derfor en vigtig samarbejdspartner, når I
skal i gang med at opbygge jeres digitale økosystem,
hvor elektroniske dokumenter er samlet ét sted – og
digitale postrum sørger for hurtige responstider og en
smidig udveksling af information ved hjælp af
automatiserede workflows, som håndterer
forretningskritiske processer fra start til slut.

Denne brochure vil give dig et overblik over
løsningerne i Canon Business Solutions – og hvordan vi
kan hjælpe dig med både rådgivning, analyse og ikke
mindst den nødvendige hardware og software, som vil
hjælpe dig med at digitalisere virksomheden og opnå den
forventedeautomatisering og effektivitet.
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80% af vores produkter
eksporteres til udlandet,
så derfor skal vi have
manualen på mange
forskellige sprog.
Med dette system kan
vi printe manualen
udelukkende på det
sprog, som kunden
taler, da det ligger i
stregkoden.

CASE

HWAM
Et godt eksempel på en virksomhed, som har taget et
mindre – men meget vigtigt og effektfuldt – skridt i
retning af at digitalisere virksomheden, er HWAM
brændeovne.
HWAM har produceret brændeovne siden 1973 og sender
naturligvis en printet manual med hvert eneste produkt.
Dog stod HWAM overfor en udfordring, da de var nødt til
at have et stort lager af trykte manualer, hvilket
gjorde rettelser svære, og øgede risikoen for fejl ved
nedpakning, så en forkert manual kom afsted med
brændeovnen.

Canon analyserede derfor HWAMs udfordringer og kom
med løsningen Print-on-Demand, der kunne forbedre
effektiviteten samt give kunden en bedre oplevelse.
Løsningen blev at placere en stregkode på den
arbejdsseddel, som følger brændeovnen fra starten af
produktionen. Når brændeovnen kommer til det sted i
produktionslinjen, hvor manualerne skal vedlægges,
scannes stregkoden, og manualen printes omgående fra
en imageRUNNER ADVANCE 6275i.

CANON SOM

SAMARBEJDSPARTNER
Du kender sikkert Canon bedst for vores
multifunktionsprintere. De er blandt markedets
allerbedste og bliver endnu mere interessante i et
samspil med vores softwareløsninger, der kan
automatisere processer for digitale dokumenter fra start
til slut.
Selvom nogle virksomheder er nået langt med at
digitalisere både dokumenter og processer, forventer
de fleste stadig, at printede dokumenter spiller en rolle
længe endnu. Men det går naturligvis kun én vej, og det
er mod en større og større grad af digitalisering.
I får derfor brug for en samarbejdspartner, som både kan
hjælpe jer med at håndtere fysiske dokumenter samt
effektivt digitalisere dem med henblik på arkivering,
effektiv deling og genanvendelse – og ikke mindst
automatisering af processer i workflows. Ikke det hele på
én gang, men i en udvikling i retning af at alle
dokumenter bliver digitale. Og det er Canon ekspert i.

FYSISKE
DOKUMENTER

DIGITALISERING
AF DOKUMENTER

ARKIVERING, DELING
OG GENANVENDELSE

WORKFLOW
AUTOMATISERING
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Dokumentets digitale økosystem
Canon hjælper jer med at opbygge et
digitalt økosystem, som
understøtter og automatiserer jeres
dokument-flows og
informationsudveksling.
Din løsning bliver opbygget af vores
softwareløsninger og ikke mindst
vores hardware. For at sikre at du
altid har den optimale løsning,
tilbyder vi Managed Print Services,
som holder øje med hele dit setup,
så du opnår den effektivitet og de
besparelser, du forventer.
Canon har mange års erfaring med at udvikle,
administrere og kombinere både fysiske og digitale
dokumenter samt varetage behovet for
behandling af information – enten på en server, i skyen
eller måske endda fuldt outsourcet. Alt afhængigt af jeres
driftsmæssige og kommercielle behov. Canon fungerer
som en betroet rådgiver, der forstår udfordringerne ved
procesautomatisering og digital transformation og kan
rådgive om, hvordan jeres dokument- og indholdsmiljø
kan gøres mere effektivt, billigere og mere kompatibelt.
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Vores løsninger
Canon kan hjælpe dig med at udvikle et komplet og
automatiseret økosystem til at håndtere digitale og
fysiske dokumenter. Uanset om data kommer fra
produktionssystemer, ERP, mobiltelefoner, fysiske print,
fakturaer eller noget helt andet. Vi kan tage alle
dokumenter og data, indsamle informationen, arkivere
den og bruge den i nye dokumenter – og ikke mindst
sørge for at hele processen foregår automatisk. Fra start
til slut.
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INDGÅENDE DOKUMENTER OG DATA

DOKUMENTHÅNDTERING

ARKIVERING OG OUTSOURCING

UDGÅENDE DOKUMENTER OG DATA

Data fra breve, webformularer,
fakturaer, fragtbreve, e-mails og
andre elektroniske filer indsamles
digitalt ved hjælp af OCR-scanning,
barkoder, overførsler mellem
integrerede systemer og lignende.

Indsamlet data og dokumenter
bearbejdes, beriges og anvendes
i virksomhedens applikationer og
databaser, som bl.a. vha.
automatiserede workflows
understøtter videndeling og
samarbejde.

Information arkiveres med sikker
back-up og i en logisk og søgbar
struktur, så den seneste version af
dokumenter let kan findes og
opdateres, uden at medarbejderne
overskriver hinandens arbejde.

Beriget data fra potentielt flere
kilder bruges til nye dokumenter, der
kan udskrives i individualiseret print
til eksternt eller internt brug, eller
kan overføres digitalt til eksterne
partnere.
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Alt software kan kombineres – også med Canon
scannere og printere samt mobile værktøjer
– til en komplet end-to-end løsning, der passer til
den enkelte virksomheds behov.

SOFTWARE

– DOKUMENTER
FRA START TIL SLUT
Canon tilbyder en bred vifte af softwareløsninger, som
understøtter vigtige processer i virksomhedens
håndtering af digitale dokumenter til kommunikation,
viden og samarbejde.

10
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Alt software kan kombineres – også med Canon scannere
og printere samt mobile værktøjer – til en komplet
end-to-end løsning, der passer til den enkelte
virksomheds behov.

KOMMUNIKATIONS
LØSNINGER

GRAFISKE
APPLIKATIONER

DOKUMENTHÅNDTERING
& AUTOMATISERING

SCANNING, ARKIVERING
OG PRINT

KOMMUNIKATIONSLØSNINGER

GRAFISKE APPLIKATIONER

Har du behov for at effektivisere jeres
kundekommunikation og kampagner, så har Canon
softwareløsningerne, der gør det enkelt at personalisere
budskaberne på tværs af kanaler og medier. Brug den
viden og de data, du har om hver enkelt kunde, og gør
kommunikation mere relevant og vedkommende. Både i
tekst og billeder.

Arbejder du i den grafiske branche, og har du brug for
noget ekstra, som kan imponere dine kunder og skabe
mere forretning? Eller har din virksomhed behov for at
kunne producere komplekse print til f.eks. skilte,
indretning eller måske kunst? Så bør du kigge nærmere
på Canon PrePress Software, som giver unikke
muligheder især i samspil med Canons printere.

EKSEMPEL

EKSEMPEL

PlanetPress Connect er en softwareløsning, der
automatiserer og personaliserer din udgående
kommunikation. Du kan tage udgangspunkt i én og
flere datakilder og samle dem i et nyt dokument, f.eks.
fakturaer med tilpassede tilbud baseret på den enkelte
modtager.

Prisma er en alt-i-én-jobforberedelsesløsning, der
hjælper dig med at gøre dokumentet klar hele vejen –
fra komposition til produktion. Uanset om du forbedrer
dokumenter fra digitale eller trykte kilder, tildeler
medieegenskaber, opretter bilag eller optimerer
billedfarver, effektiviserer PRISMAprepare hele
prepress-arbejdsgangen.

PLANETPRESS – FRA DATA TIL
INDIVIDUALISERET PRINT

PRISMA PREPARE
– FRA DESIGN TIL PRODUKTION
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KOMMUNIKATIONS
LØSNINGER

GRAFISKE
APPLIKATIONER

DOKUMENTHÅNDTERING
& AUTOMATISERING

SCANNING, ARKIVERING
OG PRINT

DOKUMENTHÅNDTERING & AUTOMATISERING
Digitalisering af virksomhedens dokumenter gør det
muligt at effektivisere en lang række centrale
forretningsprocesser og automatisere både deling af
forretningsdokumenter, bilagsafregning og
individualisering af f.eks. fakturaer, produktinformatio-

ner og marketingmateriale – både i e-mails, SMS og på
print. Canons løsninger giver kontrol og fleksibilitet, der
reducerer både risiko for fejl og behov for menneskelige
ressourcer. Både til helt almindelig brug i virksomheden
og til mere avancerede produktionsprintmiljøer.

EKSEMPEL

EKSEMPEL

Nova fakturahåndtering er designet til at håndtere
informationer og de daglige arbejdsgange omkring
kreditorbilag. Fra modtagelse, workflow, arkivering
og til genfinding – på en enkel måde.

Therefore er en Information Management løsning, der
sikrer orden og effektivitet i processer ved at digitalisere
informationsstrømmen med sikker adgang, opbevaring,
redigering og behandling af dokumenter.

NOVA:
FRA BILAG TIL AFREGNING

12
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THEREFORE:
FRA UORDEN TIL OVERBLIK

DOKUMENTHÅNDTERING
& AUTOMATISERING

SCANNING, ARKIVERING
OG PRINT

SCANNING, ARKIVERING OG PRINT
Træk data ud af dokumenter, scan og digitaliser dem og
send automatisk informationen videre til arkivering, PDF,
andre systemer eller nye dokumenter. Canon giver dig
alle muligheder for at indsamle og bruge data og
dokumenter effektivt med en bred vifte af scannings- og
arkiveringsløsninger, som sammen med Canons
Multifunktionsprintere giver meget høj produktivitet og
sikkerhed.

EKSEMPEL

UNIFLOW
Uniflow er en softwareløsning til at administrere alle jeres
print- og scanningsworkflows og -enheder. I kan printe
hvor som helst og på alle enheder, samtidig med at I har
styr på sikkerhed og omkostninger.
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NOVA

Vi brugte simpelthen for lang tid på at
godkende, arkivere og ikke mindst genfinde
bilag. Derfor havde vi brug for en ny
løsning, der både kunne gøre hverdagen
lettere og mere digital
IT- OG ØKONOMICHEF PETER O. PILEGAARD

MERE INFORMATION
Vil du vide mere om Canon Business
Solutions og vores mange softwareløsninger
kan du besøge www.canon.dk/software

14
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PRODUCT HIGHLIGHT

THEREFORE
Håndtering af dokumenter kan være kaotisk. Information
bliver væk, og vigtig indsigt samt viden kan være svær
at finde og gennemskue. Det kan føre til
langsommelige forretningsprocesser, tab af produktivitet
og ringe serviceniveau. For slet ikke at tale om de
mange hyldemeter arkivskabe, som kan være
nødvendige for at opbevare store mængder fysiske
dokumenter.
Det er her Therefore kommer ind. Therefore er en
Information Management løsning, der sikrer orden og
effektivitet i processer ved at digitalisere

informationsstrømmen med sikker adgang, opbevaring,
redigering og behandling af dokumenter.
Hurtigere processer, større sikkerhed og adgang fra
alle enheder
Therefore kan bruges af organisationer af enhver
størrelse, som har behov for at indsamle og behandle
papir- eller digitaledokumenter hurtigt og nemt. Om
det er HR, logistik, økonomi eller kontrakter øger
Therefore produktiviteten ved at optimere og
automatisere tidskrævende, administrative processer.
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PRODUCT HIGHLIGHT

THEREFORE

DIGITAL
OPBEVARING

Therefore er en Information Management løsning og
består af tre hovedområder, der hver især er med til at
sikre, at I undgår rod og uorden i vigtige dokumenter.
Digital opbevaring
Du kan indsamle og digitalisere dokumenter fra
scannere, foldere, mailbokse eller webforme og samle
dem ét centralt sted. Dokumenterne bliver automatisk
klassificeret med meta-data, så alle i organisationen
nemt og hurtig kan finde dem frem igen.
WORKFLOW

Workflow Automation
Virksomhedens dokument- og arbejdsprocesser kan
nemt blive rodede og uoverskuelige. Med Therefore får
du en klar og overskuelig proces, som gør det nemt at
optimere og automatisere informationsudveksling, så I
undgår fejl og forglemmelser.
Business Analytics
Therefore giver jer overblik over processer, informationer
og de data organisationen har brug for til at tage de
rigtige beslutninger med dynamisk ad hoc og
automatiseret rapportering på arkiverings- og
dokumentworksflows.

16
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AUTOMATION
BUSINESS
ANALYTICS

TREVIA FIK STYR PÅ
LANGSOMMELIGE PROCESSER
OG TUNGE SYSTEMER
Efter syv år med langsomme systemer og trættende
processer besluttede den tekniske totalentreprenør
Trevia at søge nye muligheder, hvormed de kunne spare
tid, reducere omkostninger og få et bedre system til
dokumenthåndtering.
UDFORDRINGER
•	Overblik over kontrakter og workflows
•	Håndtering af data fra flere forskellige systemer
• For høje omkostninger
FORDELE MED THEREFORE
• Billigere i drift
• Bedre indeksering af filer
•	Mere sikkerhed og validering af data
• Nemmere og hurtigere workflows

En af styrkerne ved
Therefore er, at vi selv
kan udvikle i systemet,
når vi mangler en ny
funktionalitet og dermed
skabe nye workflows.
Det gør, at vi ikke længere
er afhængige af eksterne
konsulenter, og det sparer
os rigtig mange penge
RASMUS IVERSEN SKOVSHOVED
PROJEKTINGENIØR I TREVIA
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HARDWARE
FRA PRINT
TIL WORKFLOW

Vores hardware er ikke bare hardware. Vores kunder er
i fuld gang med at digitalisere virksomheden, og Canon
hardware er en stor del af den transformation.
Vi forsøger hele tiden af udvikle teknologi, du kan
stole på, som giver et højt niveau af sikkerhed, stabilitet
og produktivitet og integrerer til de vigtigste Cloud
platforme.
Vores hardwareløsninger inkluderer:

 Multifunktionsprintere
 Storformatprintere
 Produktionsprintere
 Scannere
 Projektorer
 Netværkskameraer
Kombiner det med vores omfattende portefølje af
software – nogle af dem, som uniFLOW, er endda bygget
ind i vores multifunktionsprintere – og du vil opdage, at
der ikke er grænser for, hvor effektivt du kan
automatisere processer og digitalisere kommunikation,
viden og samarbejde.
18
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Multifunktionsprintere

Scannere

Canon har netop lanceret den nye CANON
IMAGERUNNER ADVANCE DX multifunktionsprinter,
som er den nyeste model i den prisvindende serie. Vores
multifunktionsprintere er designet til at maksimere
produktiviteten, og de gør det enklere at printe, scanne,
kopiere og faxe.

Uanset om du har behov for meget høj hastighed eller
store formater i den højeste kvalitet, så har Canon en
scannerløsning til din virksomhed: dokumentscannere,
flatbedscannere eller storformatscannere.

Storformatprintere

Projektorer

Canon har en komplet portefølje af storformatprintere
til brancher, som stiller store krav til displaygrafik og til
virksomheder med CAD- og GIS-projekter.

Din præsentation ser bare bedre ud på en Canon
projektor. Klare billeder med laserlyskilde og i 4k.

Produktionsprintere

Netværkskameraer

Canon tilbyder en række specialiserede printere, som
åbner op for nye forretningsmuligheder, hvis du har
behov for digitale produktionsprintere med høj
hastighed og enestående billedkvalitet, ark- og
baneprintere.

Canons netværkskameraer tilbyder en række funktioner
som billedjustering i realtid, multistreaming samt
avanceret videoanalyse for hurtigt at behandle, overvåge
og give besked om mulige sikkerhedsbrister, hvilket giver
effektive beviser.
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PRODUCT FEATURE

CANON IMAGERUNNER
ADVANCE DX
Canon lancerer CANON IMAGERUNNER ADVANCE DX,
den nyeste i den prisbelønnede serie af
multifunktionsprintere, som bliver bindeleddet mellem
virksomhedens fysiske print og digitale processer.
Multifunktionsprinteren til den digitale virksomhed
CANON IMAGERUNNER ADVANCE DX introducerer
blandt andet den hurtigste scanner på markedet, og
det har aldrig være nemmere at digitalisere, arkivere
og hente dokumenter.
• STØJSVAG ARKFØDER
• KOMPAKT BRUGERINTERFACE
• FORBEDRET VISIBILITET I BRUGERINTERFACE
• INDBYGGET IC KORTLÆSER
•	BRUGERINTERFACE, NUMERISK TASTATUR
OG KORTLÆSER
• ERGONOMISK HÅNDTAG PÅ ARKFØDER

20
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CASE

ENVIDAN
Envidan ønskede sig et bedre overblik over deres
printforbrug. Virksomheden leverer vandforsyning samt
spildevands- og biogasanlæg og har flere lokationer i
Danmark samt fem kontorer i Norge og Sverige. De
havde flere forskellge printere fra forskellige
leverandører, hvilket gjorde det svært at gennemskue
medarbejdernes printadfærd, og hvor Envidan eventuelt
kunne spare print-ressourcer.
Envidan valgte Managed Print Services fra Canon og
kan nu effektivt indsamle data om printforbruget. I dag
er hele 38 pct. 2-sidet print, hvilket naturligvis både er
miljøvenligt og giver en økonomisk besparelse.

Tidligere havde vi ikke
mulighed for at analysere
vores printforbrug.
Takket være Canons
Managed Print Services
har vi nu fået det fulde
overblik på en nem og
enkel måde.

I forbindelse med at printerparken i Danmark trængte til
en udskiftning, valgte de imidlertid at gå efter en mere
standardiseret bestykning af såvel hovedkontoret i
Danmark som de øvrige kontorer og på baggrund af
gode erfaringer med Canon, er det således blevet det
foretrukne valg. Et par enkelte mindre
skrivebordsprintere af andet fabrikat benyttes stadig,
men er i dag fuldt integreret i den Canon MPS-løsning,
der benyttes.
Al statistik over det aktuelle forbrug håndteres således
online via en fælles printserver, og den afslører f.eks.,
at svenskerne lige er en kende bedre til det der med at
vælge 2-sidet print. Så lidt forskel er der i printmønsteret
på tværs af landene.
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I forbindelse
med ny print/kopi
løsning havde vi
brug for nøjagtigt
overblik over vores
nuværende print/kopi
løsning. Heri vores
hardware situation
og anvendelse af
forbrugsstoffer. Dette
fik vi med Canons
printanalyse.
HENRIK BERTRAMSEN
IT CHEF, KRÆFTENS
BEKÆMPELSE

MANAGED PRINT
SERVICES
– FRA INDSIGT TIL BESPARELSER

Stort set alle virksomheder har et samspil mellem
fysiske print og digitale processer, og det er ret vigtigt,
at processerne omkring videndeling, kommunikation
og samarbejde er effektive, da det har stor betydning
for både produktivitet og ikke mindst direkte og afledte
omkostninger.
Derfor tilbyder Canon Managed Print Services, som er en
løbende analyse af din virksomheds processer omkring
dokumenter og brugsmønstre på printere. Både med
henblik på at forbedre jeres setup, så det er så effektivt
som muligt, men også for at identificere mulige

22
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besparelser. Det sker ikke bare én gang men løbende, da
virksomheden forandrer sig – ikke mindst i en digital
transformation.
Få en Print Analyse
Overblik og indsigt er naturligvis afgørende for at tage
de rigtige beslutninger i forhold til virksomhedens planer
for digital transformation. Printere og digitale
dokumenter spiller en stor rolle i den sammenhæng, og
det er vigtigt at få dem kortlagt. Derfor anbefaler Canon,
at du starter med en printanalyse.

I vores virksomhed forbruger
vi vel lige knapt 40.000 klik på
vores printere om måneden, og
takket være vores nye løsning kan
vi helt præcist opsamle data om
vores printforbrug. Faktisk er hele
38 pct. 2-sidet print. Det, synes
jeg, er både flot og miljøvenligt,
samtidig med at det naturligvis
reducerer papirforbruget med en
økonomisk besparelse til følge
MORTEN HAUGAARD BOLDSEN
IT-CHEF, ENVIDAN
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Det starter med en samtale. Vores erfarne
konsulenter har næsten altid en løsning,
som vores kunder ikke havde tænkt på,
eller muligheder de har overset. Er du i
gang med en digital transformation, og
vil du gerne være sikker på, at jeres print
setup og ikke mindst digitalisering af viden,
kommunikation og samarbejde er forberedt
til at understøtte jeres planer, bør du tage
et møde med os.
Det starter med en samtale. Vores erfarne
har næsten
Ring tilkonsulenter
os på 7010 3666
eller altid en løsning,
som
vores
kunder
ikke havde tænkt på,
send en mail til info@dokmentor.dk
eller muligheder de har overset. Er du i
gang
med
en digitalonline,
transformation,
og
Læser du
dette
dokument
kan du
vil duher
gerne
være sikker
på, at jeres
også klikke
og udfylde
formularen,
så print
setup
og
ikke
mindst
digitalisering
af viden,
tager vi kontakt til dig.
kommunikation og samarbejde er forberedt
til at understøtte jeres planer, bør du tage
et møde med os.
Ring til os på 7010 3666 eller
send en mail til info@dokmentor.dk
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Læser du dette dokument online, kan du
også klikke her og udfylde formularen, så
tager
vi kontakt
til dig. VIDEN OG SAMARBEJDE
CANON
| DIGITALISERING
AF KOMMUNIKATION,

WORKSPACE
PRODUCTION PRINT

