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Vi på Prodoc följer intresserat utvecklingen och
trenderna inom informations- och kommuniktionsteknik. Den digitala omvandlingen påverkar oss
både i vardagen och på arbetet.
Gamla sanningar om hur det ska vara och
hur man ska jobba kastas ofta över ända. Nya
generationer som växer upp med internet
som en naturlig del av livet kommer in på
arbetsmarknaden med nya beteenden,
förväntningar och krav. Man vill ofta använda
sig av personligt valda digitala enheter som man
är bekväm med. Det digitala landskapet måste
vara personligt, flexibelt och användarvänligt. Vi
befinner sig i en värld där personal, leverantörer
och kunder ofta finns på olika platser.
Ibland är vi på samma ort eller i samma byggnad.
Ibland är vi på olika kontinenter, men vad gör det
när tekniken knyter oss samman? Hanteringen
av dokument, information och kommunikation
påverkar oss alla. Tekniken måste stödja oss för
att arbetsliv och vardag ska fungera.

Moderna företag måste erbjuda flexibla lösningar
som ger anställda möjligheten att vara med –
utan att vara där. Trenden är att alltmer arbete
utförs tillsammans med andra. För tio år sedan
ägnade vi 70 procent av arbetstiden åt enskilt
arbete och 30 procent åt gemensamt. I dag
är förhållandet 50/50 och om fem år tror jag
att förhållandet är det omvända: 70 procent
gemensamt och 30 procent enskilt arbete.
För att nå genom bruset behövs verktyg.
Utvecklingen pekar mot att ”jobbet” går från att
vara en arbetsplats till att bli en mötesplats där
man kommunicerar, utbyter information
och fattar beslut.
Vi hjälper dig mer än gärna att kommunicera
och digitalisera.

Vårt erbjudande
Vår vision är att göra din arbetsplats effektivare
Vi skapar moderna och användarvänliga tjänster med fokus på
informations- och dokumenthantering, videomöten och mötesteknik.
Vi levererar effektiva arbetsplatser med miljö, individ och service i fokus.
Vi hjälper våra kunder att frigöra tid till sin kärnverksamhet.

Saving you time, saving you money, putting you first.
Läs mer på prodoc.se

saving you time. saving you money. putting you first.

CENTRAL

Sedan januari 2014 är Prodocs nya huvudägare det sydafrikanska IT-bolaget Nashua
Limited. Nashua är marknadsledande i Sydafrika och levererar produkter och tjänster för kommunikationslösningar och dokumenthantering. Företaget etablerades
1973 och har sedan dess varit ledande inom dokumenthanterings-industrin.
Nashua omsatte 3,9 miljarder SEK under 2013 och deras moderbolag Reunert Limited,
noterat på Johannesburg Stock Exchange, omsatte under samma period 6,6 miljarder
SEK med c:a 6.500 anställda i koncernen.

Läs mer på nashua.co.za

Vår vision är att göra din
arbetsplats effektivare
Vi analyserar, designar och effektiviserar er dokumenthantering
& kommunikation. Vi levererar effektiva arbetsplatser med miljö,
individ och service i fokus. Vi hjälper våra kunder att frigöra
tid till sin kärnverksamhet.

Kvalitetspolicy

Miljöpolicy

Vi skall leverera produkter och tjänster som

Vi skall uppfylla de krav som lagstiftningen

motsvarar kundens förväntningar avseende

ställer på oss. Vi skall understödja de lagar

kvalitet, kvantitet och leveranstid. Vi skall vara

och retursystem som finns för insamling och

tydliga i vår kommunikation med våra kunder

återvinning. Vi skall tillsammans med våra

och leverantörer. Kvalitetsarbetet är en prio-

kunder och leverantörer arbeta förebyggande

riterad uppgift och vi skall ständigt förbättra

och sträva efter att ständigt förbättra våra

våra processer och produkter i syfte att öka

processer. Vi skall informera och utbilda våra

kundtillfredsställelsen.

medarbetare hur miljön påverkas av våra

Produkternas kvalitet ska fortlöpande säkras

varor och tjänster. Vi skall arbeta för att våra

genom en systematiserad kvalitetssäkring, en

leverantörer behandlar miljöfrågor enligt vår

kvalitetsmedveten och välutbildad personal

strävan. Vi skall om möjligt prioritera de varor

och en god arbetsmiljö.

och tjänster som ger en mindre miljöpåverkan.

Prodocs historia
2006

1988
1976

Startar som Serviceteknikerna.

1986

EMLO och Servicehuset slås
ihop och bildar Prodoc Svenska
AB. Förvärvar VB Office som
blir Prodoc Malmö

Bolaget EMLO bildas och blir generalagent för Nashuatec. Servicehuset blir
deras återförsäljare.

Byter namn till Servicehuset och
startar egen försäljningsverksamhet.

2004

ISO-certifiering kvalitet.

2005

ISO-certifiering miljö.

VIKTIGA LÄNKAR I STARKA KEDJOR
informations- och dokumenthantering, videomöten
och mötesteknik är viktiga länkar i kedjan för
effektiva företag och medarbetare. Tekniken ska
stärka oss för att arbetsliv och vardag ska fungera.
Bra teknik med tydlig nytta kombinerar effektivitet
med kostnadsbesparingar samtidigt som den
minskar miljöbelastningen.

2014

2011

Förvärvar PPC Copyprint i Göteborg,
som blir Prodoc Göteborg.

2010

Ägarbyte. Prodoc tar beslut om att etablera fler
tjänsteområden med fokus på dokumenthantering,
informationsflöden och effektiva möten.

Sedan januari 2014 är
Prodocs huvudägare det
sydafrikanska IT-bolaget
Nashua Limited. I augusti
etableras även Prodoc i
Helsingborg.

2012

2016

Idag har Prodoc kontor i
Stockholm, Göteborg, Malmö
och Helsingborg. Prodoc
Nässjö avyttras. Vi är ca 100
anställda och omsätter 260
miljoner kronor. Vi har ca 80
partners runt om i landet.

Prodoc blir Expert Partner till LifeSize Communications.
Förvärvar Document Solutions i Nässjö.

Tidigare skickade kunderna alla dokument
hit och det blev mycket pappersarbete. Nu
rör vi inte deras fakturor längre. De går in
direkt i bokföringen, oftast samma dag.
Läs om fler kundcase på prodoc.se

Document Services

Fakturor, journaler
och ritningar...
Varför är det så lätt att hitta information på nätet
men svårt att hitta den information vi använder
dagligen inom organisationen?
Document Services hjälper dig att ta
ett helhetsgrepp om din organisations dokumenthantering. Document
Services är en samling tjänster som
alla har som mål att förenkla arbetet
kring dokument och information.
Prodoc Sökcenter ser till att medarbetarna slipper slösa era timmar i
veckan på att söka (men inte hitta)
information inom organisationen.

Med Prodoc elektronisk fakturahantering
skapas elektroniska fakturaflöden till en
fast månadskostnad. Ekonomiavdelningen kan andas ut och du får total kostnadskontroll. Alla tjänster utgår från vår
Governance-modell. Det här helhetsgreppet
gör Document Services till en unik och
avgörande strategi för alla företag som vill
se sin fulla potential till minskade kostnader.
Allt på en och samma faktura och med en
Single Point of Contact.
Kontakta oss och låt oss berätta mer om
hur vi kan hjälpa din organisation.

Paketerade tjänster
inom Prodoc Document Services:
PRODOC SÖKCENTER

INVOICE MANAGER

CONTRACT MANAGER

Sökcentret hjälper dig och
din organisation att lättare
och snabbare hitta den
information ni söker i er
organisation.

Vill du underlätta för din
ekonomiavdelning? Vi
ger dig elektronisk fakturahantering till en fast
månadskostnad.

Tjänster som ger dig kontroll
över avtalen i din organisation.
Digital och automatisk hantering av avtal och kontrakt.

Besök prodoc.se och läs mer om Document Services

Konferenserna är viktiga för oss och vi vet att
konkurrensen är hård. Därför brukar jag alltid visa
vårt vackra atrium och den stora videoväggen för
våra gäster. De brukar bli imponerade.
Läs om fler kundcase på prodoc.se

Office Services

När kommunikation
är affärskritiskt
Mötesrummet är platsen där stora beslut tas,
kreativa idéer skissas fram och de viktigaste
affärerna görs.
Egentligen handlar det inte om
specifika möten, utan om en positiv
möteskultur inom organisationen,
som ger mer energi och bättre
effektivitet i beslutsprocessen. Vårt
bidrag är rätt teknik, stilrena installationer samt service och support
för en hög tillgänglighet. Vi erbjuder helhetslösningar paketerade
som tjänst.

Digital Signage skapar mervärde för
kunder och medarbetare
Information skickas till enskilda skärmar,
grupper av skärmar, eller alla skärmar beroende
på informationsbehovet. Det är möjligt att
skräddarsy innehållet i kommunikationen. På
så vis blir informationen alltid ytterst relevant
för mottagaren. Information skickas snabbt
och enkelt ut i hela organisationer genom
ett enkelt tryck.

Lösningar som förenklar vardagen
BOKA MÖTEN
UTAN STRUL

FRÅN RUM TILL
MÖTESRUM

Ett enkelt och snyggt system
som tydligt visar när rummet
är bokat och av vem. Synkad
med Google Mail och Outlook.

Våra tekniker ser till att våra
lösningar alltid fungerar som
de ska och att du kan luta dig
tillbaka och enbart fokusera
på din kärnverksamhet.

INTERAKTIVA MÖTEN
Från det lilla mötesrummet
till den stora hörsalen – vi har
högkvalitativa lösningar för
dina behov.

“Smart Booking” gör det
enklare att boka ditt mötesrum.

Besök prodoc.se och läs mer om Office Services

PRODOC LOGISTIC CENTER - PLC
Öppnades i Hägersten i maj 2014. Härifrån utgår
logistik, lager och service. Med ett distributionsnät över hela Sverige utgår det årligen ca 30 000
sändningar. På PLC förbereds även våra preconfigleveranser. Målet med dessa leveranser är att
utrustningen är så väl förberedd, att man endast
kopplar in ström- och nätverkskabel, för att fungera
i kundens nätverk. Serviceorganisationen består av
1st, 2nd & 3rd-line support som hjälper kunder med
teknik- och handhavandeproblem. Uttjänt utrustning
och återtag av densamma hanteras enligt noggrant
uppsatta rutiner.
Vi återvinner så mycket som möjligt för att påverka
miljön så lite som möjligt. Alla processer och rutiner är
miljöcertiferade genom ISO 14001.

Print Services erbjuder flexibilitet och kontroll
VAD GÖR PRINT SERVICES
FÖR EFFEKTIVITETEN?
För oss handlar Print Services om
att lära känna din verksamhet och
dina visioner. Vi vill säkerställa att
den levererade tjänsten är flexibel
nog att möta både nuvarande och
framtida behov inom utskrift- och
dokumenthantering.
Den löpande hanteringen sker centralt.
Slutanvändaren har bara en kontaktyta
och ärenden hanteras enligt noggrant
uppsatta rutiner. Toner levereras
automatiskt – du behöver vare sig
beställa manuellt eller lagerhålla själv.

VAD GÖR PRINT SERVICES
FÖR KOSTNADERNA?

VAD GÖR PRINT SERVICES
FÖR MILJÖN?

Print Services ger dig total kontroll och
förutsägbara kostnader. Kostnader som
tidigare doldes i verksamheten genom
oklara rutiner och processer synliggörs,
och blir möjliga att påverka. Tjänsten
debiteras enkelt från en enda part.

Print Services bygger på marknadsledande utrustning med låg energiförbrukning enligt Energy Stars och TEC.

Vi strävar aktivt att sänka trycket på
IT-avdelningen genom att förbättra
ärendehanteringen och standardisera
printmiljön.
Print Services minimerar antalet fakturor
och automatiserar den dagliga driften.
Åtgärderna tillsammans möjliggör stora
besparingar.

En övergripande strategi för printhanteringen sätter fingret på standby-inställningar, duplexanvändande,
konsolidering av utrustning samt FollowMe-Print. Viktiga funktioner för att spara
energi och miljö.
Uttjänt utrustning och återtag hanteras
enligt noggranna rutiner. Vi återvinner
så mycket som möjligt för att påverka
miljön så lite som möjligt. Alla processer
är miljöcertiferade genom ISO 14001.

Print Services

Strategisk printlösning
med förutsägbara
kostnader
Genom att erbjuda en strategisk lösning med
förutsägbara kostnader ser vi att de flesta av våra
kunder kan sänka sin Total Cost of Ownership
(TCO) för att hantera sin utskriftsfunktion med
25-30%. Det kan finnas mycket att spara!
Med Print Services får du en tjänst
som ger dig full kontroll över dina
kostnader och ditt användande.
Tjänsten bygger på en noggrant
utformad metodik som analyserar
och utvärderar just dina behov och
säkerställer att du bara betalar för
det du faktiskt behöver.

Print Services är mer än ett nytt sätt att köpa
in och betala för hårdvara. Vi tar ett helhetsgrepp och undersöker ditt nuläge, dina kostnader och verksamhetens faktiska behov
av print. Tillsammans sätter vi en strategisk
policy utifrån verksamhetens verkliga krav och
utformar en anpassad lösning som vi löpande
optimerar över tiden.

Varför ska man välja Print Services?

•
•
•
•

Du får en samlad översikt och kostnadskontroll.
Utrustningen är anpassad till att möta dina faktiska
behov över tiden.
Service och support via en dedikerad kontaktperson.
Den totala kostnaden sjunker i genomsnitt med 25-30%
genom samordning.

Besök prodoc.se och läs mer om Print Services

Video Services erbjuder flexibilitet
VIDEO I MOLNET

HIGH DEFINITION

Våra videolösningar går att köpa som
funktioner i molnet. Vi har investerat
mycket tid och resurser för att du ska
kunna köpa precis det du behöver – när
du behöver det! Lösningarna levereras
från säkra datahallar på en nivå som
få företag klarar att bygga själva.
Tjänster som inspelning, streaming
och enpartsrum görs tillgängliga
blixtsnabbt, utan krånglig hårdvara eller
kapitalinvesteringar.

För en lyckad videokonferens krävs bra
ljud och bild i HD-kvalitet. Detta gör att
du inte behöver anstränga dig för att
följa med, utan kan slappna av och ha
fullt fokus på ditt möte.

SUPPORT
Våra installationstekniker jobbar
dedikerat med dig som kund för att
smidigt implementera videosystemet
i organisationen. Givetvis får ni en
ordentlig utbildning inför lansering. När
ni behöver ytterligare hjälp, vänder ni er
till er “Single Point of Contact” som ingår
i vårt serviceåtagande.

SMARTA TJÄNSTER
Video Services interagerar med din
e-postserver för enkel bokning i kalender och autostart samt självklart med
koppling mot Microsoft Lync. Vi erbjuder inbyggd inspelningsfunktion med
kraftfull streaming till 1000-tals samtida
användare!

MOBILITET
Ha med dig din personliga videoklient på
din PC/MAC, smartphone och surfplattor.
Säker och knivskarp bild gör att du alltid
kan vara med, fast du inte är där.att du
kan vara med, fast du inte är där.

Prodoc har den högsta certifieringen (Expert Partner) hos
LifeSize och våra lösningar är
kompatibla med Microsoft Skype
for Business samt de vanliga
videosystemen på marknaden.

Video Services

En komplett lösning
där mötet är produkten
Vi har satsat på att göra video lätt att leva med!
Alla ingående komponenter som utgör en videolösning designas, levereras och underhålls av oss
under hela avtalstiden.
Kundmöte i London på morgonen, i
Kina vid lunch för att diskutera produktutveckling och nyrekrytering i
Göteborg på eftermiddagen. Med
Video Services är allt detta möjligt.
Dessutom får du tid över till att
läsa mejl, träffa kollegor på kontoret,
äta lunch i lugn och ro och komma
hem i god tid och äta middag med
nära och kära.

Det kanske låter otroligt att man i en enda
lösning kan spara tid, pengar och miljö
samtidigt som man förenklar möjligheten att
träffa nya människor, kunder, leverantörer
och partners från hela världen. Video Services
drabbas aldrig av inställda avgångar, förseningar
eller köer.
Du är med – utan att vara där!

Video Services har ett intuitivt gränssnitt och kan integreras
med t ex smartphones och surfplattor.

Besök prodoc.se och läs mer om Video Services
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