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Når jeg kigger mig omkring på kontorer, ser jeg typisk 
folk sidde foran deres skærme hvor de læser, søger 
eller sorterer gennem deres e-mails. I mange år har 
jeg, lidt forgæves, talt om dette enorme spild af tid 
og penge.  

Dette har hovedsageligt været baseret på mine 
erfaringer med IBM, den grafiske industri, og LEGOs 
succes historie, som ved at konvertere til en online 
proofing løsning har reduceret deres dokument god-
kendelsestid med 35%. Og tid er penge! Med over 
50.000 projekter årligt, tør jeg slet ikke regne på hvor 
mange e-mails og vedhæftninger der blev fjernet fra 
medarbejdernes e-mail indbakker. Men desværre er 
der ikke ret mange folk der er klar over at e-mails er 
så stor en tidsrøver. De fleste finansielle afdelinger 

koncentrerer sig om at reducere omkostningerne 
og ikke om at gøre vores dag-til-dag arbejde mere 
effektivt. Jeg så for nylig nedenstående overskrifter, 
især veldokumenteret af McKinsey Group og Radi-
cati Group, og blev inspireret til at skrive dette korte 
White Paper, som inkluderer en samling af links til 
dokumentation der bekræfter mine observationer. 
 
Jeg håber at dette vil hjælpe virksomhederne med 
at åbne deres øjne for de enorme besparelser, der er 
lige foran dem, blot ved at oprette en e-mail politik 
og en online cloud proofing løsning til deres projekter. 

Jan Adeltoft
Medstifter af WebProof
ja@webproof.com 

E-mails er en tidsrøver!

1 billion virksomhedsdata gemmes  
i private e-mails – hver eneste dag! 

85% af alt virksomhedsdata bliver glemt  
i personlige e-mails vedhæftninger. 

85%

28% af al vores tid på kontoret  
bliver brugt til at administrere e-mails. 

28%
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Selvom e-mails er den mest effektive metode til erhvervs-
kommunikation, mister virksomheder en masse fortjeneste 
netop på grund af e-mail. Forskning viser, at e-mails bidra-
ger væsentligt til unødvendige virksomhedsomkostninger. 
Disse omkostninger omfatter den tid, det tager at god-
kende et dokument. At sende information og vedhæftede 
filer frem og tilbage, hvilket resulterer i et enormt forbrug af 
server og lagrings ressourcer, hvilket øger IT-omkostnin-
gerne for virksomhederne. Men endnu vigtigere: alle dine 
forretningsdata er gemt i dine individuelle medarbejders 
e-mail bokse, og er ikke let tilgængelig for virksomheden. 

Uanset hvilke statistik du har mest tillid til, peger alt doku-
mentationen i den samme retning, og indikerer at hvis vi 
ikke stopper op et øjeblik og gør noget for at ændre den 
måde vi samarbejder, kommunikerer og distribuerer vores 
virksomhedsdata på, vil e-mailrelaterede omkostninger  
og problemer fortsætte med at vokse i de kommende år. 

Husk disse statistikker: 28 % af arbejdsdagen i 2015 blev 
brugt på at håndtere, læse og sortere e-mails, og 85% af 
alle virksomhedens data bliver vedhæftet og lagret i indivi-
duelle personlige e-mails, hvor de er potentielt er utilgæn-
gelige for virksomheden. Alene i USA indebærer dette at  
1 billion virksomheds data bliver arkiveret i person lige 
e-mail bokse - hver dag! 

LEGO har dokumenteret at da de konverterede fra e-mail 
proofing til en online proofing løsning, reducerede de deres 
turn-around tid med op til 35%. Denne ændring involve-
rede at man ikke længere vedhæftede filer til en e-mail, 
men i stedet vedhæftede beskeder til en fil, som er centralt 
lagret, projekt efter projekt. Skift fra at vedhæfte filer til en 
meddelelse (e-mail) – til at vedhæfte meddelelsen til en fil!

Resumé
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Forbedret kommunikation og samarbejde gennem sociale teknologier  
kan øge produktiviteten i medarbejderinteraktion med 20 til 25 procent.

Kilde: International Data Corporation (IDC); McKinsey Global Institut analyse.

Lav dine egne konklusioner og handlings-
plan for at anvende dette i din virksomhed; 
Jeg vil blot pege på disse tre løsninger, der 
er stort set omkostningsfri:

 ●  Etabler en e-mail-politik vedrørende anven-
delsen af CC, BCC, spam og vedhæftede filer.

 ●  Undlad at vedhæfte virksomhedsdata og filer 
i e-mails: bibehold dem i et centralt arkiv, der 
er organiseret projekt for projekt.  

 ●  Brug online proofing på alle dokumenter, 
der skal godkendes, for at fjerne en kæmpe 
mængde e-mails og vedhæftninger. 
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Der er ingen tvivl om at e-mails er en af de vigtigste former 
for kommunikation og samarbejde i erhvervslivet. Selvom 
andre kommunikationsplatforme såsom sociale medier, 
instant messaging, telefon, møder og chat også er essen-
tielle kommunikationskanaler i erhvervslivet, er e-mails den 
mest allestedsnærværende form for virksomhedskom-
munikation. På trods af de fordele som e-mails giver for 
virksomhederne, viser forskning at de bidrager betydeligt 
til unødvendige virksomhedsomkostninger. 

Disse omkostninger inkluderer den tid, medarbejderne 
bruger på at sortere eller administrere deres e-mailkonti 
samt den tid det tager at godkende dokumenter. At sende 
oplysninger frem og tilbage resulterer også i et forbrug af 
server og lagerplads, hvilket øger IT-omkostningerne for 
virksomhederne. Endeligt bliver der hver dag lagret en 
billion virksomhedsdata som vedhæftninger i millioner af 
personlige e-mails, som hovedsageligt er utilgængelige for 
virksomheden. Denne rapport viser relevansen af e-mail 
kommunikation, især inden for den grafiske industri, hvor-
dan den bidrager til faste udgifter og skader bundlinjen for 
alle virksomheder.

En analyse fra McKinsey Global Instituttet konkluderede, 
at mere end 28% af arbejdsdagen bliver brugt på at admi-
nistrere e-mail og uploade vedhæftede filer. 
Sortering af e-mails kan være en vanskelig opgave for virk-
somheden, især når de involverer et stort antal dokumenter 
med rettelser og revideringer. Ifølge rapporten fra Radicati 
Group, bruger ansatte minimum 2 timer om dagen på 
e-mails.  Den tid bliver brugt på at søge og sortere igennem 
forskellige e-mails, i overensstemmelse med den individu-
elle ansattes behov og jobfunktioner, for ikke at glemme at 
det tager 16 minutter for medarbejderne at refokusere på 
deres arbejde efter håndtering af e-mails.  

E-mail og Statistik

En analyse fra McKinsey Global Instituttet konkluderede,  
at mere end 28% af arbejdsdagen bliver brugt på at  

administrere e-mail og uploade vedhæftede filer 

28%
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På trods af udviklingen af andre kanaler, er e-mail stadigt 
den mest udbredte kommunikationsform globalt i erhvervs-
livet. Antallet af e-mail konti er vokset støt i den seneste 
tid, med over 4,3 mia. konti i 2015 og mere end 5,5 mia. 
forventede i slutningen af 2019. (Alle data i dette afsnit er 
baseret på 2015 rapporten fra Radicati Group.)  

De samlede antal af e-mailbrugere (versus konti) var omkring 
2,6 milliarder i 2015, idet det gennemsnitlige antal konti per 
bruger var 1,7. Omkring 205 milliarder e-mails blev sendt og 
modtaget dagligt. Antallet af brugere forventes at stige med 
på 3% årligt over de næste fire år. Men antallet af e-mails er 
stigende med  på 7 %, hvilket betyder, at antallet af e-mails 
per bruger er hastigt stigende. Disse data er gennemsnitlig 
for alle virksomheder og industrier; inden for den grafiske 

industri er denne tendens endnu mere udtalt, både på 
grund af antallet af dokumenter og antallet af personer som 
er nødt til at godkende dem. 
 
I 2015 var antallet af virksomhedsmails, der blev modta-
get og sendt per bruger per dag, 122. Antallet af e-mails 
modtaget for hver virksomhedsbruger per dag er mere 
end det dobbelt af hvad der bliver sendt: antallet af sendte 
e-mails er 34, mens dagligt modtagne angives til 88. 
Antallet af sendte e-mails forventes at falde en anelse, 
mens dem der modtages vil stige. Dette er en anden dyr 
omkostningstendens, at e-mails bliver sendt som CC til 
flere og flere; denne stigende tendens er en af grundene til 
at folk modtager flere e-mails end de sender. 

205 milliarder e-mails sendt og modtaget dagligt

Antallet af e-mails konti og brugere 2015 - 2019

E-mail konti på verdensplan

E-mail brugere på verdensplan
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E-mail bruges til at kommunikere forskellige anliggender 
der kræver opmærksomhed fra ledere og andet personale.  
Som resultat sendes der omkring 1 billion filer virksom-
hedsdata som vedhæftede filer, hver dag i USA. Forskellige 
undersøgelser har vurderet effekten af e-mail på medarbej-
dernes produktivitet. I en rapport, der blev præsenteret af 
Thor Clark (2014), modtager ansatte i store og mellemstore 
organisationer 304 e-mails ugentligt (ganske tilsvarende 
tallene fra Radicati Group), og de tjekker deres e-mails 36 
gange i timen. Medarbejderne bruger omtrent 16 minutter 
på at fokusere på deres arbejde igen, efter de har håndteret 
deres e-mail. Som resultat opstår der betydelige produk-
tivitetsudgifter som følge af virksomhedsmails, uanset om 
de er nødvendige eller unødvendige. Radicati Groups 2015 
rapport viste at 112 milliarder virksomhedsmails bliver sendt 
og modtaget hver dag. Dette indikerer den enorme omkost-
ning e-mails pålægger virksomhederne, på trods af det er 
den foretrukne form for kommunikation for virksomhederne.    

E-mails distraherer medarbejdere fra deres arbejde. 
Amerikanerne bruger 75 milliarder timer på at tjekke deres 
e-mails, hvilket direkte betyder tab af produktivitet og værdi- 
fuld arbejdstid. En undersøgelse foretaget af Contatta 
(2014) viser, at e-mail er den næststørste forbruger af 
arbejdstid hos ansatte. 
 
Mens e-mails indflydelse på medarbejderproduktivitet og 
tabt arbejdstid er betydelig, er der et andet vigtigt element 
der kræver overvejelser. E-mails repræsenterer en stor 
omkostning for datacentre og IT-infrastruktur.  E-mails for-
bruger stor lagrings kapacitet, e-mail servere og netværks-
båndbredde. Det betyder, at den måde ansatte udbreder 
information og bruger e-mails til kommunikation kan have 
betydning for virksomhedens ressourcer. I en pilotundersø-
gelse om muligheden for at anvende big data til at reducere 
e-mailtrafikken og IT byrden for organisationer, fandt Intel ud 
af at e-mailtrafik for det meste resulterer i infrastrukturelle ap-
plikationer – både generiske postkasser og virksomhedsap-
plikationer. Virksomhedsapplikationer udgjorde 45 % af de 
e-mails sendt og modtaget af medarbejdere. (Intel, 2015). 

Den næststørste kategori af e-mails var dem som blev sendt 
fra eksterne domæner til Intel medarbejdere, med e-mails 
imellem medarbejdere som det tredje største segment. Data 
fra Intel om kategorisering af e-mails ud fra region viste at 
områderne med det største antal ansatte stod for de fleste 
e-mails. Det betyder at e-mails er associeret med antallet af 
ansatte såvel som antallet af virksomheder eller omfanget af 
afdelinger forbundet med virksomheden. (Intel, 2015)

E-mail Kilder 
- Intel, 2015

Flere forskellige rapporter dokumenterer, at en tredjedel  
af den ansattes dag bruges på e-mail: konklusionen er,  
at omkostningerne til din virksomhed og samfundet  
som helhed er enorm. Vi er alle nødt til at gøre noget  
ved denne spildte tid og omkostninger.

Gennemsnitlig arbejdsuge i timer i USA  
– Thor Clark, 2014

75 milliarder timer brugt på at tjekke e-mails alene i USA 
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8.8 hours
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samle oplys- 
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18.3 hours
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E-mails er en tidsrøver 6



Vedhæft fil til en e-mail besked Vedhæft besked til en fil

Der er ingen tvivl om, at e-mail er den mest udbredte form 
for virksomhedskommunikation. The Radicati Groups 
E-mail Statistik Rapport indikerer, at antallet af virksomheder 
og personlige e-mail-brugere sandsynligvis vil stige i fremti-
den, hvilket passede med tidligere observerede tendenser. 
Antallet af e-mailbrugere forudsiges at stige fra 2.6 milliarder 
til 2.9 milliarder mellem 2015 og 2019. Rapporten forudsi-
ger også, at antallet af personer, der bruger e-mail til kom-
munikation vil stige til omkring en tredjedel af verden i 2019. 
Antallet af e-mailkonti forventes at stige på trods af væksten 
i anvendelsen af andre kommunikationsmetoder, såsom 
sociale medier og instant messaging. Dette er primært 
drevet af behovet for brugerne for at have e-mail-konti for 
at registrere til disse ydelser eller gennemføre online trans-
aktioner. Det betyder, at antallet af e-mail konti vil vokse i et 
moderat hurtigere tempo end antallet af brugere.

Radicati Group projekterer at virksomhedsmail vil vokse 
med en relativt lavere sats end personlig e-mail kommuni-
kation, selv om det står for en større andel af de samlede 
antal e-mails sendt dagligt. For eksempel, i 2015, var det 

samlede antal af e-mails sendt og modtaget 205,6 milli-
arder, hvoraf 112,5 millioner var erhvervsrelateret og 93,1 
milliarder var for den enkelte forbruger. Den samlede årlige 
vækst i e-mail brug, i USA i 2019, forventes at ligge på 
5%. Virksomhedsmail forventes at vokse i et langsommere 
tempo på 3% om året, mens forbrugsmail vil vokse med 
6% (Radicati Group, 2015). Antallet af business e-mails 
sendt og modtaget af erhvervskunder var 122 per dag i 
2015, og forventes at vokse til 126 i 2019.

Alle disse tal dokumenterer, at ændringer i brugen af e-mail, 
har potentialet til at reducere driftsomkostningerne væsent-
ligt, hvilket muliggør at virksomhederne kan arbejde mere 
effektivt end deres konkurrenter, øge virksomhedens over-
skud, og endeligt øge dokumentsikkerheden ved at sikre, 
at data ikke bliver gemt i medarbejderes personlige e-mail 
bokse, men derimod på et centraliseret, let tilgængelig lager. 
En metode at opnå disse fordele på, kunne være at flytte 
til online proofing software, hvor filerne ikke er knyttet til 
e-mails og opbevaret i individuelle e-mail konti, men i stedet 
knytter beskeder til en fil, der er synlig for alle involverede.

2.9 milliarder e-mail brugere inden slutningen 2019

Den traditionelle måde at sende filer - e-mailen er nøglen WebProof måden at sende filer - filen er nøglen
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Mere end 85% af virksomheders data gemmes i vedhæftede 
filer, som fremhævet af Nathaniel Borenstein i en Guardian 
artikel fra 2012. Dette er et kæmpe problem, fordi virksom-
heds data da er lagret i individuelle personlige e-mails (og ikke 
centraliseret), så andre medarbejdere, der har brug for ad-
gang ikke kan finde dem. Der er flere grunde til, at antallet er 
så højt. Se efterfølgende eksempler fra den grafiske industri. 
En anden grund til den store volumen er, at flere og flere med-
arbejdere bruger CC på deres e-mails; en rigtig dårlig vane.
 
Alle disse vedhæftninger og dokumenter øger mængden af 
nødvendig lagerplads på e-mailserveren såvel som brug af 
internetbåndbredden til at overføre så store filer. E-mail-ved-
hæftninger kan indeholde formel kommunikation, såsom no-
tater og breve, design rettelser, og godkendelser, samt autori-
sation og forespørgsler om forskellige produkter, anliggender 
eller udvikling. Spørg din IT-afdeling: de vil bekræfte, at denne 
massive mængde data knyttet til e-mails er et stadig stigen-
de serverproblem. Samtidig, kommer og går medarbejdere, 
bliver syge, og forlader virksomheden; vigtig virksomhedsdata 
kan blive begravet i deres ubrugte e-mail konto. 

Tænk blot på de medarbejdere som er holdt op indenfor de 
sidste par år, i din virksomhed og hvis der er andre medar-
bejdere som i årene fremover kunne finde på at søge andet 
arbejde!

Måske burde vi nytænke vores e-mailkommunikation og 
samarbejdsstil: i stedet for at vedhæfte en fil til en e-mail, 
vedhæft da beskeden til filen! Dette er grunden til at online 
proofing løsninger har haft sådan en succes, især inden 
for den grafiske industri, fordi denne industri især lider 
under enorme filvedhæftninger fra dem, der stadig bruger 
e-mails til proofing.

85% af virksomheds data gemmes i private e-mail  
1 billion vedhæftede filer hver dag 
Ikke tilgængelige for virksomheden

E-mail-systemer begrænser typisk størrelsen af de ved-
hæftninger, de kan holde, sende eller modtage. Græn-
serne for filstørrelser i de fleste e-mail servere er 10 MB, 
men nogle tjenester, eksempelvis Outlook, tillader ved-
hæftninger på op til 20 MB (PointDrive, 2014). Hensigten 
med disse grænser er at sikre, at disse virksomheders 
services kan fortsætte effektivt, da de forhindrer store filer 
i at ”tilstoppe” deres servere. Dette betyder at vedhæftnin-
ger, der er større end den indstillede grænse, skal sendes 
gennem andre platforme, hvorfor e-mail alligevel ikke altid 
er tilstrækkelig til at sende filer effektivt.

En anden udfordring med begrænsninger i filstørrelser 
er, at de kan bruge en masse tid på at downloade eller 
uploade, og dermed øge de anvendte ressourcer. Dette 
er grunden til, at virksomheder har insisteret på, at deres 
båndbredde skal være højere og højere, hvorfor dette 
også er en anden grund til at søge andre løsninger.

Diskplads skal oftere defragmenteres
Fordi filer der sendes frem og tilbage mellem forskellige 
partier er lagret på den samme server, er der et stort  
problem med filduplikeringer. For at løse dette problem, 
skal serverne renses eller defragmenteres ofte for at  
hindre spild af serverplads og andre ressourcer. 

E-mail vedhæftningers begrænsninger i størrelse

Har du en e-mailpolitik?

Bruger du online proofing software,  
som centraliserer lagring af din  
virksomheds data?
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I den grafiske industri, bruges e-mail på et meget højt niveau 
til at levere design forslag, og ofte forskellige versioner af 
dokumenter, der sendes frem og tilbage mellem mange 
personer. E-mail er således en platform for de forskellige 
brugere til at kontrollere og godkende design og foretage de 
nødvendige korrektioner, som svar på kollegaers spørgsmål 
før publikationen udgives. Typisk vedhæftes store filer i disse 
e-mails, og de indeholder i sig selv masser af oplysninger om 
specifikke ordrer og projekter. Ofte er der involvereret 3-50 
korrekturlæsere i godkendelsesprocessen for hver version.

Hvis et dokument er godkendt i et typisk routing proofing 
flow af tre personer, og der kun foretages én eneste ændring 
i dokumentet for, skaber det stadig 18 e-mails med 18 ved-
hæftninger, fordi e-mailene gemmes i både medarbejdernes 
indbakke og udbakke. En typisk kampagne inden for grafisk 
produktion, med 20 dokumenter på 16 sprog og fire ver- 
sioner, vil skabe minimum 23.000 e-mails og 23.000  
vedhæftede filer!

Relevansen af e-mails indenfor den grafiske produktion 

Traditionel e-mail proofing med kun én rettelse! 

En kampagne på den traditionelle måde
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Brugen af e-mail som den vigtigste kommunikationskanal 
præsenterer flere problemer, der påvirker virksomhederne 
og deres ledelse. Disse problemer spænder fra størrel-
sesbegrænsninger, til tid der kræves til sortering, behovet 
for at konvertere filer og behov for mere diskplads. Dette 
segment af rapporten viser de problemer, der er forbundet 
med e-mail brug som virksomhedskommunikation.

Brug af cloudlagring af data og filer kan anvendes som en 
løsning på problemet. Dette er grunden til brugen af filde-
lingsløsninger, CRM, og online proofing løsninger ekspan-
derer. Disse metoder kan reducere eller eliminere behovet 
for at sende filer frem og tilbage, fordi alle brugere kan få 
adgang til den samme fil fra en central placering. Dette 
kan dog skabe udfordringer med ansvarlighed og versions 
administration hvis nogen kan få adgang til at ændre filer; 
endnu værre, hvis de ikke er forbundet til det specifikke 
projekt, kan de være vanskelige at finde senere.

At bruge online proofing software er en mulighed, der også 
omfatter central lagring af versioner og ”vedhæftninger” i 
skyen, der markant håndterer de udfordringer med e-mail 
tidsforbrug som virksomheder i den grafiske industri står 
over for. Denne fremgangsmåde reducerer dramatisk 
antallet af e-mails sendt frem og tilbage. Det afstemmer 
også kommunikationen, mindsker brugernes behov for at 
foretage unødvendige rettelser, og sparer medarbejderne 
tid, ellers brugt på at sortere gennem e-mails og lede efter 
nødvendige oplysninger. Samtidig er al virksomhedsdata 
lagret i den centraliserede online proofing løsning. For 
hvert projekt, er det altid den sidste version/fil, som alle  
involverede kan få adgang til - filer bliver ikke længere 
gemt i den enkeltes personlige e-mail boks. Data er sikkert 
arkiveret og lette at finde, projekt for projekt.

Email versus   online korrektur
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Proofing og revisionsadministration er en stor udfordring for 
enhver virksomhed, der er afhængig af e-mail som hoved-
form for kommunikation. Denne udfordring er speciel væsent- 
lig i den grafiske industri, fordi forholdet mellem kunden og 
bureauet involverer så mange mennesker og forretningsom-
råder, som alle skal have adgang til en given fil til godkendel-
se, korrektion, eller dokumentation. Hver af disse personer  
beholder en kopi af filen i deres e-mail boks, og kan have 
behov for at foretage rettelser og sende dem til andre til 
godkendelse. Derfor bliver mindst 60-80% af den samlede 
produktionstid per projekt inden for grafisk produktion brugt 
på korrekturtid.

LEGO skiftede fra e-mail Proofing til en online proofing 
collaboration platform og formåede derigennem at reducere 
deres produktionstid med op til 35% ved dette skift, og  
som vi alle ved, tid penge. Som et resultat af deres imple-
mentering af en online proofing collaboration løsning, hvor 
deres filer/versioner gemmes på et centralt online lager, 
kigger de involverede altid på den seneste nye version, alle 
involverede kan se hinandens kommentarer, og korrektur-
processen er blevet transparent. Al dokumentation og alle 
vedhæftninger bliver opbevaret centralt, og ikke i den enkelte 
medarbejders private e-mail boks. De involverede behøver 
ikke længere at søge, sortere og administrere deres ind- 
bakker for at finde oplysninger om deres projekter.

Et andet tal er, at 29% af revisioner i virksomhedsdoku- 
menter bliver lavet på grund af fejlkommunikation blandt 
medarbejderne. I betragtning af at hver version af revisioner-
ne tager næsten den samme tid at skabe som den oprinde-
lige, tabes der en masse tid på at foretage rettelser, der ikke 
nødvendigvis er et krav.

60-80% af den totale ekspeditionstid bruges på korrekturtid  

Fordelene ved Online Proofing Software

 ●   Det leverer en transparent, cloud baseret, 
kommunikationsplatform, der giver adgang 
til alle involverede parter og nedsætter mar-
kant antallet af projekt relaterede e-mails for 
alle involverede

 ●  Det fjerner alle vedhæftninger fra medar-
bejderes e-mail indbakker, og centralisere 
dem sikkert i skyen, tilgængelig for dem med 
adgang, og organiseret, projekt for projekt

 ●  Nyeste versioner af filer er tilgængelige for 
alle, som kan fremhæve og markere de ønske-
de ændringer, og se hinandens kommentarer

 ●  Da systemet er klar over de forskellige  
brugeres behov, får brugerne øjeblikkelig 
automatisk besked, når siderne er klar til  
at blive gennemgået, baseret på den aftalte 
routing proofing workflow

 ●  Systemet reducerer den tid, de enkelte 
medarbejdere bruger på sortering af e-mails, 
samt de IT-ressourcer, der er nødvendige for 
at lagre store mængder duplikerede filer

 ●  Det reducerer også produktionstiden, sparer 
arbejdstid og øger kundetilfredsheden

 ●  Nogle online proofing løsninger tilbyder 
også avancerede workflow funktioner, der 
kan automatisere hele filhåndteringen og 
produktionen, hvilket resulterer i yderligere 
enorme besparelser

Jeg håber, at disse data og de vedlagte artikler og statistik 
har overbevist dig om til at skride til handling i din virksom-
hed. Dette White Paper viser, at det er ganske let at frigøre 
og reducere 28% af den tid dine medarbejdere bruger på 
e-mails, så de kan gøre andre ting. Desuden kan du fjerne 
vedhæftede filer fra dine medarbejderes indbakker og i 
stedet lagre dem, projekt for projekt, i en online proof-
ing løsning. Ligesom LEGO, kan du reducere projektets 
godkendelses -og ekspeditionstid med op til 35% - og tid 
er penge.

vedhæft fil til en e-mail  
meddelelse

vedhæft meddelelse  
til en fil
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