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Scan Digital – digitaliserer  
din virksomheds 
forretningsprocesser fra A til Z 

Fordele ved Scan Digital
• Styrket konkurrenceevne

• Større kundetilfredshed

• Øget kundeinddragelse

• Bedre kundeservice

Giv kunder og andre interessenter den optimale 
oplevelse med nye, smarte multikanal-løsninger, 
der automatiserer kommunikationsflowet og de 
tilhørende forretningsprocesser.

• Højere operationel effektivitet og kvalitet

• Fuld compliance og sikkerhed

• Optimal gennemsigtighed
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Fanger dokumentet 
fra første trin
Teknologiens muligheder forandrer 
til stadighed vores adfærd og vores 
forventninger til den måde, vi kommu-
nikerer og er i dialog med hinanden. 
Med den intelligente tekniske platform 
Scan Digital er din virksomhed på om-
gangshøjde med udviklingen og klar 
til fremtiden. Løsningen digitaliserer 
og behandler dokumenter fra kunder 
og andre interessenter fra start til slut 
på en måde, som øger serviceniveauet 
overfor kunden – bl.a. ved at give fuldt 
indblik i status på behandling af sagen 
med løbende tilbagemeldinger.

Tag det næste 
digitale skridt og 
styrk forretningen
Scan Digital er designet til at under-
støtte hyppigt skiftende og foran-
derlige forretningsaktiviteter, som 
er løst strukturerede og manuelt 
ressourcekrævende. Det kan eksem-
pelvis være forsikringsselskaber, fi-
nansielle services generelt, sundhed, 
fremstilling, offentlige virksomheder, 
styrelser og ministerier. Men løs-
ningen er for alle virksomheder, der 
ønsker at tage næste skridt i digitali-

seringen og styrke forretningen med 
real time-behandling af kundernes 
henvendelser og ordrer.

Effektive informations
kæder og stærk teknologi
Scan Digital kombinerer mobilitet, 
datafangst og transformation, pro-
cesstyring og workflow, robotics og 
analyseredskaber på en måde, så dine 
kunde- og transformationssystemer 
samt forretningsaktiviteter forbin-
des smart og effektivt. Den stærke 
teknologi bagved sikrer en agil og 
problemfri håndtering af ændringer i 
informationer, kilder og forretnings-
aktiviteter, hvilket resulterer i en 
lavere TCO og hurtigere ROI.

Skalerbar og 
fleksibel løsning
Den fleksible og skalerbare løsning 

kan tages gradvist i brug og tilpasses 
jeres mål for digitalisering og auto-
matisering af forretningsprocesserne. 
Det gælder, uanset om du ønsker et 
setup lokalt eller i skyen. Som enter-
prise-løsning giver Scan Digital des-
uden mulighed for opsætning af  
test-, udviklings- og produk tions-
miljøer.

ScanSolutions hjælper virksomheder og organisationer med at automatisere og digitalisere 
forretningsprocesser. Vi har over 20 års erfaring i at rådgive og udvikle skræddersyede digitale 
løsninger til et bredt spektrum af private og offentlige danske virksomheder. Modtager af Bør-
sens Gazellepris 2018. AAA-rating hos Bisnode.

Behandling og validering af faktura i Scan Digital

Design af workflow med Proces Designer i Scan Digital

Processer og kilder

• Multikanal datafangst inkl. 
mobil og transformation 
af dokumenter og 
informationer

• Intuitiv webbaseret 
procesdesigner til 
opsætning af workflow

• Intelligent proces- og 
systemovervågning

• Procesautomatisering via 
robot

• Communication 
management

• E-signatur

• System- og 
dataintegration


