En scanner på hvert bord giver en mere effektiv fremtid
Revisionsfirmaet Kovsted & Skovgård i
Århus har givet Brother en central rolle
i virksomhedens digitale forvandling.
“I Danmark har vi igennem 20 år talt og talt om det papirløse
kontor, men ingen steder er det tilsyneladende blevet gennemført endnu. Det skal vi have ændret på nu.”
Udtalelsen er klar og præcis, når statsautoriseret revisor
René Ferrer Ruiz beskriver det omfattende forandringsprojekt,
som det århusianske revisions- og rådgivningsfirma Kovsted &
Skovgård har gennemgået.
Det går i korthed ud på, at så meget af den daglige papirgang
bliver digitaliseret så tidligt som muligt i processen – helt ude
hos den enkelte medarbejder.
Alle godt 50 ansatte i Kovsted & Skovgård har fået en Brother
ADS-2800W scanner placeret på skrivebordet foran dem.
Lige ved siden af pc og skærm.
De mange små trådløse scannere afløser én stor central
maskine, som Kovsted & Skovgård havde – helt i stil med
mange andre kontorbaserede virksomheder.
“Vi opdagede, at det slet ikke var rationelt at have en central
scanner eller en stor printer og kopimaskine, som også kunne
scanne. Alt for ofte stod medarbejderne i kø for at bruge den
– og så hoppede de måske over en gang imellem, fordi de ikke
havde tid til at vente,” forklarer René Ferrer Ruiz.

Revisionsfirmaet indledte sit digitaliseringsprojekt i august 2016,
hvor den første af Brother ADS-2800W scannerne blev installeret hos fire medarbejder på Århus-kontoret. Omkring årsskiftet
var alle scannerne rullet ud hos over 50 ansatte.
Dokumenterne arkiveres i et CaseWare journaliseringssystem
af samme type, der er udbredt hos mange revisorer i Danmark.
“Brother scannerne er nemme at bruge, og de er faktisk hurtigere, end vi havde regnet med. Når folk først har vænnet sig til
rutinen med at scanne papirer, udfyldte formularer og breve i
stedet for at gemme dem i ringbind som i gamle dage, er der
beviseligt tid at spare,” vurderer René Ferrer Ruiz.
Kovsted & Skovgård, hvor Ruiz er en af partnerne, er et mellemstort revisionsfirma. Hovedsædet ligger i Århus, og virksomheden har kontorer i Rønde og Ebeltoft.
Kovsted & Skovgård yder både revision og finansiel rådgivning til
sine klienter, der typisk er mindre og mellemstore virksomheder
i Øst- og Midtjylland. Selskabet har tillige kunder på bl.a. Fyn og
Sjælland.

Revisionsfirmaet brugte tidligere en stor central scanner og
printer, men i travle perioder opstod der ustandseligt kødannelser og ventetider.
Ifølge lovgivningen skal revisorer opbevare dokumentationsmateriale i fem år. Hvis det alt sammen er på papir, bliver det til
mange meter ringbind. Af den grund må Kovsted & Skovgård
leje ekstern lagerplads.
“Ved at scanne alle de dokumenter, vi tidligere lagrede på
papir, kan vi spare flere tons papir – og endnu bedre – masser
af uproduktiv tid. Vi har regnet ud, at vores digitalisering rent
konkret kan spare mange hundrede timers arbejde om året,”
fortæller René Ferrer Ruiz.

Produkt
• ADS-2800W Professionel desktopscanner

“Dertil skal man lægge den tid, man sparer, fordi informationerne
er meget hurtigere og nemmere at finde på en pc-skærm end i
en kælder fyldt med papirmapper og ringbind. Det er sværere at
måle i konkrete tal, men mange bække små,” fortsætter han.
Kovsted & Skovgård har ikke indført sin næsten papirløse
arbejdsgang fra én dag til den næste. I første omgang lod man
en gruppe på fire medarbejdere i Århus afprøve ideen i praksis.
Deres erfaringer, tips og gode råd ligger til grund for den nu
afsluttede udrulning i hele virksomheden med tre afdelinger.
“Den største modstand, vi mødte, var vanen. Udtrykket “jamen,
sådan har vi altid gjort.” Den skal alle virksomheder af vores
slags nok kæmpe imod. Men forandringen sker ikke, fordi det
går dårligt. Vi ekspanderer konstant. Den kommer, fordi vi kan
blive endnu bedre til de ting, vi er gode til,” forklarer René Ferrer
Ruiz.
Han fortæller også, at Kovsted & Skovgård i øjeblikket gør en
større indsats for at få sine mange kunder til også at indføre en
digital arbejdsgang.
De fleste myndigheder og offentlige kontorer foretrækker allerede i dag at have kontakt via e-mail og internet. Og så kan
mindre og mellemstore virksomheder lige så godt forsøge sig
med et papirløst kontor – ligesom deres revisor. Det kan være
med til at gøre samarbejdet og udveksling af informationer
endnu hurtigere og mere effektivt.
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