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IT som stærk konkurrenceparameter hos
et af landets ældste advokatkontorer
“I vores branche
vokser antallet af
print”

Skønt Focus Advokater blev etableret tilbage i

Konstant på forkant med teknologien

1892 er der ikke meget støvet advokatkontor

Gennem meget lang tid har Focus Advokater

over virksomheden. Takket være en omfattende

fokuseret på at være på forkant med den

satsning på IT-værktøjer – ikke mindst fra Canon

teknologiske udvikling inden for IT. Det bruger

– foregår en stor del af sagsbehandlingen

virksomheden en del ressourcer på – til gengæld

elektronisk. Lige fra indscanning af al post med

har man valgt at outsource hele IT-installationen.

tilhørende dokumenter til selve sagsbehand-

Med web-tilgang til alle systemer, kan medarbej-

lingen.

derne få adgang til IT-systemerne uanset hvor i
verden de befinder sig. Hvilket virksomhedens

Fyns største advokatvirksomhed

tyske datterselskab i Hamborg nyder godt af

Med lidt over 100 ansatte, hvoraf de 35 er

– Vi bruger mange kræfter på at forstå den

jurister, er Focus Advokater Fyns største advokat-

måde brugerne anvender IT på, og hvordan

virksomhed, og det primære arbejdsområde er

IT kan hjælpe med til at gøre dagligdagen

inden for erhvervsjura. Blandt andet råder man

nemmere. Vi fravalgte PC’er i huset for mange

over egen ejendomsadministrationsafdeling

år siden, og arbejder udelukkende med tynde

med 12-15 ansatte.

klienter. Det har sparet os for mange omkost-

– Vi arbejder meget bredt inden for erhvervs

ninger, som vi i stedet har brugt på at udvikle

juraen. Lige fra overdragelse af virksomheder til

vores IT-systemer, uddyber Jan I. Kristensen.

finansiering af både, skibe, fly og andre produk-

Jan I. Kristensen
Advokat og partner

tionsenheder. Ved handel med fast ejendom

Endnu ikke papirløst

rådgiver vi også privatpersoner. Fast ejendom,

Siden starten af 2005 har man hos Focus

immaterialret, ansættelsesret, skatteret og

Advokater konsekvent scannet al post og

selskabsret er områder, der fylder godt op i

samtlige dokumenter, hvilket dog endnu ikke

vores hverdag, fortæller advokat og partner Jan

har ført til det papirløse kontor – og næppe

I. Kristensen.

nogensinde vil.

13 Canon-maskiner, alle sammen koblet op på
advokatkontorets lokalnet, sørger for at der aldrig
er ret langt til den nærmeste maskine.

Skulle samtlige virksomhedens papirer gå til ved en
ulykke ligger alt således også på elektronisk form, hvorfor det ikke ville få den store betydning.
Mange steder i det juridiske system anvendes udelukkende papirbaserede sagsakter, hvorfor man hos Focus
Advokater årligt printer og kopierer over 2 millioner
A4-ark – heraf udgør farveprint omkring 30.000, der
næsten udelukkende består af fotodokumentation til
forskellige sager.
– I vores branche vokser antallet af print fordi vi, i stedet
for at hente sagsakterne i et papirarkiv, printer dem en
ekstra gang, forklarer Jan I. Kristensen.
Multifunktionsmaskiner letter arbejdsgangene
Med etableringen for 106 år siden har Focus Advokater
udviklingsmæssigt været med hele vejen, lige siden den
første spritduplikator så dagens lys.

multifunktionsmaskiner er det fordi det er billigere for

I dag er det anderledes avanceret teknologi, der sikrer

os at have en ekstra maskine stående, end at have

virksomhedens behov for print og kopi.

medarbejdere stående i kø for at få deres print ud, siger

Ikke færre end 13 Canon-maskiner, alle sammen koblet

Jan I. Kristensen.

op på advokatkontorets lokalnet, sørger for at der aldrig

– Receptionisterne scanner dagens post ind, hvorefter

er ret langt til den nærmeste maskine.

hver enkelt bruger modtager en mail om at der nu

Otte sort/hvid multifunktionsmaskiner af typen iR3045

ligger post klar. Den læses og hentes fra en webside,

sikrer krystalklare og tydelige udskrifter med en opløs-

hvor man naturligvis kun har adgang til at læse sin

ning på helt op til 1.200 dpi – og med en hastighed på

egen post. Herfra kan man videresende og gemme

45 sider pr. minut.

direkte i vores sagsstyringssystem. Eller eksempelvis

Til de store hasteopgaver, der altid sniger sig ind i

sætte et notat på, hvis det er noget der skal håndteres i

dagligdagen, sørger to iR5065 for højvolumenprint og

bogholderiet eller andre steder i huset. Og da det kører

-kopi, og endelig håndterer en enkelt iRC 2880 Focus

webbaseret har vi adgang til postsystemet uanset hvor

Advokaters behov for farveprint og -kopi. Endelig står

i verden man befinder sig, uddyber IT-ansvarlig Lene

der 6080 på den lynhurtige dokumentscanner, der

Kampmann, Focus Advokater.

sørger for scanningen af virksomhedens post – og
desuden råder bogholderiet over sin egen, lidt mindre

Funktion og driftssikkerhed før pris

3060-model til scanning af bogføringsbilag.

Når Focus Advokater overvejer nye investeringer i IT-

– Vores anvendelse af kopimaskinen har ændret sig

udstyr bliver funktionalitet og driftssikkerhed overvejet

drastisk. Hvor vi før i tiden blot gik ud og tog det nød-

før pris.

vendige antal kopier af det brev, der var blevet udskrevet

– Det betyder ufatteligt meget for os at maskinerne er

på en printer, bruger vi nu multifunktionsmaskiner,

driftssikre, og vi betaler hellere lidt mere for maskiner

som også printer, faxer og scanner. Canon har hjulpet

der er driftssikre. Derfor betyder tilgængeligheden til en

os med at komme til hvor vi er nu, og det er vi meget

effektiv og troværdig serviceafdeling, med servicetekni-

glade for. For dermed er vores arbejdsgange blevet

kere, som kommer meget hurtigt, også meget. Også det

væsentligt lettere. Når vi har anskaffet så relativt mange

får vi hos Canon, fortæller Jan I. Kristensen, og tilføjer:

– I forbindelse med anskaffelse af vores Canon-maskiner
undersøgte vi markedet hos seks forskellige leverandører, og deres muligheder for at opfylde vores behov. Og
valget faldt på Canon, hvis maskiner opfylder alle vores
krav, og hvor vi har fået den største funktionalitet.
Multifunktionsmaskiner indtager en nøglerolle
Hos Focus Advokater udnyttes alle Canon-maskinernes
funktioner fuldt ud. Scan, print, kopi og fax. Hvor mange
anser faxen for at være døende, lever den i bedste velgående i advokatbranchen.
– Vi stiller mange krav til disse maskiner. Det er vigtigt
for os at vi ikke har papir liggende, som ikke tilhører en
sag på elektronisk form. Det kan vi sikre meget nemt og
enkelt fra vores Canon-maskiner. Vi bruger dem også
til at sende fax med. Modtagne fax får vi ind som mail,
ligesom vi kan sende fax direkte fra vores mailsystem,
uddyber Jan I. Kristensen.
Udskrifter ligger ikke og flyder
Takket være avancerede print- og workflow-systemer
fra Canon – eCopy og uniFLOW – udskriver medarbejderne blot til en fælles printerkø. Efterfølgende går
medarbejderne blot hen til den nærmeste multifunk
tions maskine, og indlæser deres personlige adgangskort trådløst – hvorefter maskinen fuldautomatisk
producerer de ønskede prints i de bestilte antal kopier.
Denne elegante løsning sikrer at fortrolige papirer
aldrig ligger og flyder ved printeren, og er ligeledes
medvirkende til at reducere spild. For ofte hænder det
at man får sendt noget til print, for efterfølgende at
fortryde det. Med denne løsning kan man blot slette
printjobbet uden at spilde papir.
– Det fungerer rigtig godt, det er en løsning vi er meget
glade for, og jeg har allerede anbefalet den til andre,
slutter Jan I. Kristensen.
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”Det fungerer rigtig godt,
det er en løsning vi er meget
glade for, og jeg har allerede
anbefalet den til andre.”
slutter Jan I. Kristensen.
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