DROP PAPIRERNE
OG BLIV RIGERE
Lille revisionsfirma er gået helt over til
digital sagsbehandling ved hjælp af scannere og alt-i-én printere fra Brother.
Resultatet er færre ansatte, bedre kundeservice og mere fritid til revisoren.
Når man nævner ordet revisor, siger myten, at vi har med
papir-mennesker at gøre. Folk, der går med pæn hvid skjorte og
slips. Mennesker omgivet af papir. Bunker af dokumenter foran
sig på skrivebordet og metervis af ringbind og sagsmapper på
alle vægge.
Carsten Enevold har været sådan en prototype på en gammeldags revisor. I mange år.
Men så besluttede han for et par år siden at lægge sit liv og
arbejde helt om. Ud med alt papiret og ind med det digitale kontor. Væk med et antal medarbejdere, hvis vigtigste opgave var at
flytte papirbunker og bygge nye. Ind med en mere effektiv arbejdsgang, der giver mere fritid.
I dag er Carsten Enevold kun sig selv. Well – ikke helt. For på sit
kontor i Gentofte har han også selskab af to Brother-scannere,
en bærbar pc og hjemme i privaten har han også en Brother
alt-i-én printer. Det er hele Enevold Revision.

De mindre omgivelser og en beskeden maskinpark er bestemt
ikke et udtryk for, at det går skidt for Enevold Revision. Tværtimod.
Virksomheden – og Carsten Enevold selv – har samme omsætning som før, hvor der var fire-fem gange flere medarbejdere.
Indtjeningen er langt højere og arbejdstiden meget kortere.
Det radikale skifte er resultatet af en strategi, som er født og
vokset hos Carsten Enevold gennem flere år.
I dag høster ikke kun han selv frugten af den nye strømlinede
organisation. Kunderne får også en hurtigere og ofte bedre service. Samtidig opfordrer Carsten Enevold ligefrem sine erhvervsklienter til at følge hans eksempel:

”Jeg har mange mindre virksomheder som
kunder. Ofte håndværkere, der bruger alt for
meget af deres arbejdstid på administration
og besværlige arbejdsgange. De kan få meget
mere ud af deres liv, hvis de rationaliserede,
ligesom jeg har gjort,”
fortæller Carsten Enevold.

”Jeg føler mig meget mere fri end i gamle dage.
Jeg kan koncentrere mig om kundernes udfordringer og skal ikke bruge timer på administration
og papir. De informationer, jeg har brug for, har jeg
online. På min laptop, i skyen eller på min smartphone,” forklarer Carsten Enevold.

Kun i nogle enkelte tilfælde bruger han stadig papir. Det er til en
række ældre private kunder, som har det bedst med at se deres
opgørelser på print. Ellers forsøger han at få alle sine andre kontakter flyttet over på elektroniske medier:
”Når revisorer besøger nye klienter, er der en del indledende
juridiske detaljer, der skal på plads. Vi skal se ID-papirer på ejere
og direktører, firmaets officielle registreringer hos f.eks. Skat osv.
Det er ret besværligt, men lovgivningen kræver det,” fortæller
Carsten Enevold.

To scannere i centrum
Hjertet – eller rettere sagt de to hjerter – i Enevold Revisions
utraditionelle arbejdsform er scannere fra Brother.

”Normalt fotokopierer man alle disse ting og har dermed taget de
første spadestik til nok en bunke papir. Jeg har min mobile
Brother scanner med i tasken, hvorfra informationerne ryger
direkte over på laptop og server. Det sparer tid, og ikke et eneste
stykke papir er involveret,” fortsætter han.

Brother er ellers mest kendt for at sælge printere og alt-i-en
maskiner, der bruger masser af papir.
Men Brother har også stor succes med scannere, som først kom
på Brother programmet for nogle få år siden. Og scannere –
de forvandler jo papir til indhold i digitale formater.
I dag kan Brother tilbyde scannere i mange forskellige størrelser
og prisklasser. De aktuelle i Enevold Revisions tilfælde er den mobile Brother DS-820W scanner og dens storebror til kontorbrug
– ADS-2600We

Klarer sig uden papir (næsten)
Når man besøger Enevold Revision i et hyggeligt kontorfællesskab i Gentofte, lægger man først og fremmest mærke til manglen på papir. Ingen ringbind på reoler og stort set ingen traditionel
post – hverken indgående eller til forsendelse.
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