ADVODAN a/s
• Scanningsløsning

you can

Advokater med styr på dokumenterne
Advodan i Vejen er en del af en landsdækkende kæde af advokater. Her har man
med stor succes indført scanning af alle
dokumenter, hvorved medarbejderne aldrig
mere står og mangler et vigtigt dokument.
Papirer i sagsmapper. Massevis af papirer
præger hverdagen i advokatbranchen, hvor
klienternes individuelle sagsmapper er det
helt essentielle samlingspunkt for al viden
om den pågældende klient og dennes sag
– eller sager. Men sagsmapperne kommer
ikke altid tilbage på plads, eller måske ligger
der stadigvæk et eller flere papirer og flyder
på et skrivebord, når sagsmappen returneres
til arkivet – og som derfor mangler næste
gang en medarbejder tager sagsmappen
frem. En situation langt de fleste advokater
kan nikke genkendende til. Heldigvis findes
der en både brugervenlig og gennemprøvet
løsning.
Fra papirbaseret til elektronisk dokument
Advodan Vejen A/S lidt uden for Kolding er
en selvstændig advokatvirksomhed, som er

vokset dramatisk gennem de seneste 4-5
år; primært gennem sammenlægninger og
opkøb af andre advokatkontorer. Ud over
hovedkontoret i Vejen består organisationen
således af yderligere fem lokale kontorer
spredt over Grindsted, Kolding, Give, Brørup
og Esbjerg.
Scanning sikrer både overblik og detaljer
IT-mæssigt dækker advokatsystemet Advosys de fleste behov hos Advodan Vejen, og
da man i 2007 besluttede sig for at gå over
fra manuel postdistribution til elektronisk
var det et krav at scanningssoftwaren kunne
arbejde sammen med Advosys. Størstedelen
af post ankommer til hovedkontoret i Vejen,
hvor indscanningen varetages af en dedikeret dokumentscanner i form af en Canon
DR9080 med Scanstation-software, som
udveksler de scannede dokumenter med Advosys, der håndterer placering af de enkelte
dokumenter under de relevante sagsnumre.
Lokalkontorerne bruger multifunktionsmaskinernes scanningsfunktion sammen
med eCopy-softwarepakken, der igen
samarbejder med Advosys om distribution,

indeksering og lagring – og således udgør et
komplet dokumenthåndteringssystem.
– I starten blev de scannede dokumenter
blot sendt til en filserver, men med
eCopy på både hovedscanner og multifunktionsmaskiner har vi ikke alene fået en
ensartet, men tillige en meget brugervenlig
brugergrænseflade, hvor man helt simpelt
dedikerer enkelte betjeningsknapper til at
udføre de ofte sammensatte og komplekse
funktioner, fortæller IT-ansvarlig Niels Peder
Nielsen, og tilføjer at man med denne
konsekvente indscanning af al indgående
post sikrer at alle advokater og betroede
sekretærer har adgang til samtlige sagsakter
uanset fysisk placering. Og det er ikke
småting der scannes. Således øger Advodan
Vejens medarbejdere dagligt den samlede
dokumentbase med 2 gigabyte data –
omkring 800 A4-sider – og heri er samtlige
digitale dokumentkilder inkluderet; også
e-mails. Al indkommende post scannes til
PDF-formatet direkte på scanneren eller
multifunktionsmaskinen. Det indebærer at

canon.dk

Vores advokater rejser en del rundt mellem
afdelingerne, og med alle dokumenter lagret elektronisk behøver de ikke medbringe
sagsmapperne. Uanset hvor de er, kan de
logge sig ind på vores IT-system, og hente
samtlige dokumenter de har behov for.
gruppe med et tidsforbrug til at scanne
hver morgen i stedet for at sortere posten
manuelt. I dag er både jurister, sekretærer
og sagsbehandlere meget begejstrede, og
ingen kan forestille sig at arbejde som vi
gjorde i ”gamle dage”, fortæller Niels Peder
Nielsen.

medarbejderne kan maile PDF-filer direkte
fra multifunktionsmaskinerne, for disse er
opkoblet til virksomhedens mailserver, og
kan dermed læse arkivet over mailadresser.
– Vores advokater rejser en del rundt mellem
afdelingerne, og med alle dokumenter lagret
elektronisk behøver de ikke medbringe
sagsmapperne. Uanset hvor de er, kan de
logge sig ind på vores IT-system, og hente
samtlige dokumenter de har behov for. Vi
startede indscanningen den 1. januar 2008,
og før den tid rejste alle vores advokater
rundt med sagsmapperne, men ofte
manglede der vigtige dokumenter fordi de
ikke var kommet på plads i sagsmappen,
uddyber Niels Peder Nielsen.
Ikke helt papirløst
Selv om samtlige dokumenter i dag ligger på
elektronisk form betyder det ikke at alt papir
er væk fra skrivebordene. For med en klient
siddende på den anden side af skrivebordet
lettes og øges kommunikationen ofte hvis
man har et stykke papir at deles om, i stedet
for at deles om computerskærmen.
– Vi anvender endnu ikke ret meget
farveprint, men printer alligevel meget: Det
bliver til over 1 million sort/hvid-print, og
godt og vel 10.000 farveprint per år, siger
Niels Peder Nielsen.
Alle kontorer har i dag mindst én farvemaskine samt et antal sort/hvid maskiner
stående – alt i alt bliver det til 10 multifunktionsmaskiner.

Canon var et naturligt valg
Hos Advodan Vejen anvendte man i forvejen
multifunktionsmaskiner fra Canon, og var
glade for det. Derfor var det naturligt at tage
kontakt til Canon i forbindelse med indscanningsprojektet.
– Vi har fået etableret en fælles indkøbsog leasingaftale, og har også tegnet en
fælles service- og supportaftale for vores
kontorer. Den første maskine fik vi hjælp fra
Canon til at installere, og de efterfølgende
maskiner har vi selv installeret. Siden har det
kørt meget fint, slutter Niels Peder Nielsen,
som ikke tøver med at anbefale løsningen til
andre virksomheder med tilsvarende behov.

Niels Peder Nielsen, IT-ansvarlig hos ADVODAN a/s, Vejen.

Begejstrede medarbejdere
At ændre hele virksomhedens måde at
arbejde med dokumenter og information
kræver en vis tilvænningstid for medarbejderne; hos Advodan Vejen gik der blot to
måneder inden alle var glade for systemet.
– Pludseligt stod en bestemt personale-

Advodan Vejen består af 80 medarbejdere spredt over seks advokatkontorer
I Vejen besidder man specielle kompetencer,
som anvendes over hele landet – blandt
andet retsforhold for benzinforhandlere,
vognmænd, læger, tandlæger og dyrlæger
samt personskadeerstatning. Advodan Vejen
blev etableret i 1905, og fra 2007 og frem
begyndte det for alvor at gå stærkt. Således
har Advodan Vejen fordoblet antallet af
kontorer og medarbejdere på blot 2 år.
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