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Locul de muncă se află într-o rapidă schimbare. Ore de începere a programului 
flexibile, lucrul de acasă, angajați mobili și posturi de lucru nealocate și angajați 
care interacționează zilnic peste granițele naționale contribuie la un peisaj 
diversificat și, uneori, dificil de gestionat. Cu un volum mare de date care este  
în creștere, problemele securității și gestionării datelor evoluează.

În același timp, companiile devin tot mai 
conștiente de importanța utilizării datelor 
rapid și sigur, indiferent de locul în care se 
află angajatul sau de domeniul în care își 
desfășoară activitatea. 

Catalizatorii acestei 
schimbări sunt cuprinși 
între avansul tehnologic 
și creșterea influenței 
mărcilor pe piața globală

Transpunerea valorilor mărcilor în 
comportamentele din viața reală necesită 
o echipă de oameni dedicați, entuziaști și 
din ce în ce mai implicați social, care sunt 
flexibili și productivi. Dar ce înseamnă 
productivitatea în atmosfera de birou care 
se află într-o schimbare rapidă și necesită 
cunoștințe tehnologice? Într-o lume în care 
robotica și inteligența artificiale pot depășii 
oamenii în aproape toate domeniile care 
țin de procesarea datelor, această întrebare 
implică un răspuns multiplu. 

În primul rând, Regulamentul General privind 
Protecția Datelor (GDPR) și regulamentele 
din domeniul internetului stabilesc noi 
standarde pentru dreptul la viață personală, 
securitate și obligații. Intervențiile 
guvernamentale în războiul cibernetic, 
siguranța datelor personale, legislația muncii 
și acordurile comerciale modelează felul 
în care funcționează factorii de decizie din 
companii și nivelul riscurilor pe care sunt 
pregătiți să și-l asume. 

În al doilea rând, echipele executive care 
caută să obțină mai multe beneficii de pe 
urma operațiunilor pe care le derulează 
pot descoperi că sunt prinse într-o situație 
confuză de așteptări noi și schimbări 
tehnologice: creșterea utilizării tehnologiilor 
cloud, datele de dimensiuni mari, piața 
transferului digital de date, utilizarea mobilă 
a computerelor și prezența crescută a 
amenințărilor securității. 

În final, diferențele dintre regiuni pot avea 
un impact enorm asupra ritmului și direcției 
schimbării în multe birouri. Cu alte cuvinte, 
avansul poate fi diferit de la o țară la alta 
și de la un domeniu la altul, ceea ce face 
dificil pentru directorii executivi să indice cu 
adevărat cel mai bun plan de acțiuni care pot 
fi luate pentru evoluția afacerii. 

Toate acestea au implicații în viața reală 
pentru imprimarea documentelor,  
proceselor care utilizează hârtia și 
dispozitivele multifuncționale din colțul 
biroului cu care se confruntă mulți oameni 
de afaceri în activitatea zilnică. Acest 
raport independent Office Insights 2018 
pentru Europa Centrală și de Est (CEE) 
a fost comandat de Canon și efectuat de 
firma Breaking Blue pentru a evidenția 
realitățile care influențează ritmul impactului 
inovațiilor asupra birourilor și a tehnologiilor 
folosite în ele și să exploreze modul în care 
aceste schimbări influențează organizațiile 
din câteva țări și domenii de activitate în 
zilele noastre. Se bazează pe raportul Office 
Insights 2016, care urmărea noile tehnologii 
în CEE, Eurasia, Africa și Orientul Mijlociu. 
Această fază a cercetării urmărește Bulgaria, 
Croația, Grecia, Kazahstan, România, Serbia, 
Slovenia și Ucraina. 
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Cuvânt înainte
În Europa Centrală și de Est se observă o 
adoptare rapidă a standardelor vest-europene 
în domeniul securității datelor, creșterea 
volumului de activități mobile și a aplicațiilor 
cloud. Cu toate acestea, într-o perioadă a 
digitalizării, imprimarea este în continuare 
esențială în munca de birou. Investițiile în soluții 
de imprimare este în continuare importantă 
pentru afaceri, dar încă mai sunt lucruri de 
făcut în domeniul nostru pentru a acoperi lipsa 
de conștientizare în materie de cuantificare și 
costuri de imprimare.

Office Insights 2018 ne arată că afacerile trebuie 
să adopte schimbarea și să fie deschise la noile 
tehnologii. Canon poate juca un rol în susținerea 
acestei schimbări prin educație, susținere și 
soluții care pot ajuta organizațiile din Europa 
Centrală și de Est să rămână competitive și să își 
atingă obiectivele în afaceri.

Nikolaus Lorenz
Director de marketing și vânzări B2B |  
Canon Europa Centrală și de Est



Datele au fost colectate de la factorii de decizie în domeniul tehnologiei și a utilizatorilor finali 
din Europa de Vest, Centrală și de Est, Eurasia, Orientul Mijlociu și Africa. S-au schimbat multe 
în patru ani, din 2013, când am efectuat primul raport Office Insights. 

Apoi ne-am concentrat pe oferirea și 
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
documente, dar, chiar și după aceea, a fost clar că 
schimbarea parcurgea etape și că viitorul muncii 
de birou era legat definitiv de modul în care 
factorii de decizie realizau importanța elasticității 
și vitezei de mișcare a peisajului tehnologic. Și, 
într-adevăr, astăzi gestionarea datelor reprezintă 

în continuare un element esențial, alți factori,  
cum ar fi scanarea unui document și automatizarea, 
creșterea serviciilor cloud și o utilizare îmbunătățită 
și mai sigură a datelor se dovedesc a fi domenii 
majore de interes pentru multe companii. Între timp, 
companiile parcurg un număr crescut de etape ale 
schimbării și voința de a se adapta la noile moduri 
de lucru și investesc în biroul viitorului. 

Un eșantion de 2.550 de interviuri în 24 de țări din Europa, 
Eurasia, Africa și Orientul Mijlociu.
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Cum se utilizează acest raport
EMEA se referă la rezultatele obținute de la respondenții 
din toate țările în care s-a derulat cercetarea: 

Algeria, Bulgaria, Camerun, Croația, Grecia, Israel, 
Kazahstan, Arabia Saudită, Nigeria, Qatar, România, 
Serbia, Slovenia, Africa de Sud, Turcia, Emiratele Arabe 
Unite, Ucraina, Rusia, Marea Britanie, Franța, Germania, 
Italia, Spania și Olanda

Întreprinderi 
mici

Întreprinderi 
mijlocii

Întreprinderi 
mari

dintre respondenți dețineau o funcție  
de conducere

  53%

dintre respondenți lucrează în medii 
de birou

dintre respondenți sunt direct implicați în 
procesul decizional de achiziție

  56%

  58%

  58%

  25%

  17%
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Întrucât informațiile se află în mai multe documente care există împreună în 
diferite forme și locații digitale sau imprimate, de la birourile angajaților sau 
directorilor la servere de cloud și dispozitive mobile, este tentantă ideea că 
utilizarea imprimantelor este aproape eliminată în multe dintre birourile moderne. 

Începem să observăm remodelarea birourilor într-o 
nouă formă digitală. Acest birou nou este dezvoltat 
în jurul necesității de colaborare a oamenilor și a 
serviciilor de care au nevoie pentru îndeplinirea 
sarcinilor. În acest birou nou, rolul documentelor 
este descentralizat și redus, deoarece digitalizarea 
continuă să avanseze neiertător. Dar care este dovada 
acestei transformări?

Pentru început, în zona CEE, 44% dintre respondenți 
declară că imprimă cu mult sau ceva mai puțin 
decât în urmă cu 12 luni, în timp ce 39% declară 
că cantitatea de imprimate este la același nivel 
ca în urmă cu un an. Acestea sunt puțin mai mari 
decât mediile piețelor emergente, unde 42% dintre 
companii declară că imprimă cu mult sau ceva mai 
puțin decât în urmă cu un an. Cifrele sunt similare și 
pentru scanări (49% scanează mai des), sugerează 
o schimbare către creșterea utilizării de hârtie. Deși 
aceasta poate părea o contradicție, este important 
să ținem cont, de asemenea, că 56% se așteaptă ca 
nivelul cheltuielilor pentru dispozitive și soluții de 
birotică pentru documente să rămână neschimbat. Cu 
alte cuvinte, există deja o recunoaștere a importanței 
imprimării și a importanței utilizării sale în interiorul 
organizației. Cu toate acestea, în rândul factorilor de 
decizie din regiune se remarcă o lipsă de cunoștințe 
cu privire la costul real al imprimării. În realitate, 
numai 15%, respectiv 22%, știu care este costul 
imprimării unei pagini color și alb-negru. Următorul 
pas logic îl reprezintă realizarea unui flux de informații 
permanent mai eficient din punct de vedere al 
costurilor, mai accesibil și mai ușor de gestionat. 

În mod corespunzător, primul pas prin care s-a 
produs îndepărtarea față de utilizarea documentelor 
imprimate pentru o organizație îl reprezintă scanarea 
documentelor și convertirea acestora în forme 
digitale pentru procesarea internă. Statisticile 
din prezent indică faptul că întreprinderile din 
CEE se bazează mult pe imprimare și copiere, 
iar scanarea documentelor este, de asemenea, în 
creștere. Statisticile din prezent arată că 66% dintre 
organizațiile din CEE consideră că scanarea este 
esențială pentru derularea activităților lor. Acest fapt 
este important, deoarece semnifică îndepărtarea de la 
metodele tradiționale de lucru care implică hârtia din 
trecut către noile modalități digitalizate de lucru din 
viitor. Pentru multe organizații, remodelarea fluxului 
de lucru cu documente nu va fi imediată, ci se va 
manifesta ca o automatizare permanentă a proceselor 
discrete care se va derula în timp, fiind influențată de 
impactul asupra afacerilor și de ușurința justificării. 

Cu cât sunt parcurse mai multe etape ale ideii de 
„birou fără hârtie”, studiul nostru descoperă că 

imprimarea rămâne o necesitate de bază în derularea 
afacerilor. Aproximativ 66% dintre respondenții 
din CEE consideră că, în viitor, vor folosi mai mult 
dispozitivele MFD. Cu toate acestea, cele mai multe 
companii sunt conștiente de faptul că va trebui să 
continue adaptarea la noile modalități digitale de lucru, 
așa cum o indică numărul tot mai mare de respondenți 
din EMEA care urmăresc costurile de imprimare. 

Aceasta nu ar trebui să surprindă: se înțelege la nivel 
general că toate costurile legate de imprimare, inclusiv 
gestionarea și aprovizionarea dispozitivelor, costul 
hârtiei, consumabilelor și de service pot reprezenta 
unul dintre cele mai costisitoare domenii, alături de 
salarii și IT. Cu toate acestea, 15% știu exact costul 
imprimării unei pagini color și 32% îl pot aproxima. 

Numai 15% știu care este 
costul exact al unei pagini 
imprimate color.

Mai mult de două decenii, organizațiile au înțeles 
„costul real al imprimării” prin întocmirea de rapoarte 
cu privire la costul total de deținere (TCO) în derularea 
activităților și acționează în baza acestor date.

În zilele noastre există instrumente excelente pentru a 
facilita această activitate. Cu toate acestea, asimilarea 
serviciilor de imprimare de bază (BPS) și serviciile 
gestionare documente (MDS) rămân la un nivel foarte 
redus. Peste jumătate (59%) dintre factorii de decizie 
admit că nu utilizează BPS și MDS pentru afacerile lor, 
în timp ce alți 10%, respectiv 13%, declară că nu sunt 
siguri că sunt utilizate sau nu știu sigur ce înseamnă 
BPS și MDS. În realitate, 5% dintre companiile din CEE 
declară că au un Sistem de gestionare a imprimării 
(MPS) și numai 12% au BPS. În timp ce BPS și MDS 
rămân aproape neutilizate în regiune, ne așteptăm 
să crească asimilarea acestor instrumente și a celor 
similare, deoarece se acordă o importanță crescută 
controlului cheltuielilor pentru imprimare. 

Toate acestea nu înseamnă că imprimarea a devenit 
mai puțin necesară ca medie pentru un birou. În 
realitate, imprimarea este, fără îndoială, la fel de 
necesară ca acum cinci sau zece ani; însă printr-un 
număr mai mare de soluții tehnologice existente în 
zilele noastre și un grad mai mare de conștientizare 
a costurilor de imprimare, imprimarea inutilă se va 
reduce, organizațiile adoptând metode de lucru tot  
mai eficiente.

Și, într-adevăr, când vorbim despre trecerea de la documentele pe hârtie la cele 
digitale apare mereu o confuzie între avansul către „transformarea digitală”, în 
care tehnologia informației este o parte integrantă a ofertei pentru clienți - cum 
sunt producătorii auto care includ conectivitatea mobilă în autovehicule - și 
trecerea la „fără hârtie” de la procesarea documentelor tipărite la fluxuri de lucru 
cu documente scanate și transferul de date electronice. 

EVOLUȚIE, NU REVOLUȚIE
IMPRIMARE
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dintre respondenții din CEE 
declară că imprimă mult sau 
ceva mai puțin decât în urmă 
cu 12 luni

dintre respondenții din CEE 
consideră că scanarea este 
esențială pentru derularea 
activității lor



sau oarecum utilă. Datorită importanței imprimării 
și scanării în regiune identificată anterior, probabil 
că nu este deloc surprinzător faptul că înregistrarea 
și procesarea automată a documentelor este 
considerată importantă sau oarecum importantă 
de 79% dintre întreprinderile din CEE, iar 
recunoașterea optică a caracterelor (OCR) a 
unui text scanat dintr-un document de 75%. 
Gestionarea automată a consumabilelor și salvarea 
de documente scanate în cloud este considerată 
foarte importantă sau oarecum importantă de 73%. 
O tendință interesantă pentru viitorul locului de 
muncă din CEE. 

S-au făcut mai multe studii cu privire la posibilul 
impact al automatizării asupra locurilor de muncă 
și angajărilor. Consensul general este că urmează 
să se întâmple ceva semnificativ sau că, fără 
îndoială, se întâmplă ceva pe piața locurilor  
de muncă. 

Putem vedea acum dovada 
faptului că multe locuri de 
muncă sau componente 
ale acestora vor fi 
automatizate. Dar cum va 
fi afectată pe termen lung 
viața majorității?

Informația reprezintă inima oricărei afaceri. 
Documentele și informațiile sunt și vor continua să 
fie o piatră de temelie pentru fiecare întreprindere, 
având o importanță tot mai mare. Astăzi se petrece 
deja o schimbare de atitudine față de informație: 
majoritatea companiilor din CEE consideră că scopul 
lor este să dezvolte un model de „birou fără hârtie”. 
Cu toate acestea, această tendință se va dezvolta 
pentru o perioadă lungă de timp. Utilizarea copiilor 
imprimate nu va fi eliminată complet din activitățile 
zilnice în curând. 

Este planificată o perioadă mai lungă de timp 
pentru eliminarea acestora, 26% dintre companiile 
din regiune se concentrează asupra atingerii 
acestui scop într-un interval de 2-3 ani și 15% în 
4-5 ani. Cu toate acestea, 24% dintre companiile 
din CEE consideră că acest proces poate dura mai 
mult de cinci ani. 

Beneficiile automatizării documentelor sunt foarte 
apreciate în întreprinderile din CEE, în special 
cele de conversie a documentelor și de procesare 
și expediere automată. Cea mai bine cotată 
caracteristică a automatizării pentru companiile 
din CEE este conversia automată a documentelor 
în anumite formate, 83% considerând-o foarte utilă 

Cum arată modalitățile „facile” de lucru? O modalitate de definire este prin 
intermediul proceselor de automatizare și cât de rapid sunt preluate procesele 
de automatizare de diferite organizații. Creșterea numărului și tipurilor de 
procese care necesită documente electronice, nevoia continuă de a utiliza 
documente de hârtie și dezvoltarea practicilor de lucru de la distanță înseamnă 
că personalul din birouri este forțat să caute noi modalități de lucru. 

ROLUL AUTOMATIZĂRII ÎN EFICIENTIZAREA AFACERII

dintre companiile din CEE consideră că 
automatizarea îndosarierii și depozitării 
documentelor va economisi timp

dintre respondenții din CEE consideră că
conversia documentelor este benefică pentru 
o companie

  72%   83%

AUTOMATIZARE
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Una dintre realitățile evidențiate de studiu este existența unui 
sentiment foarte pozitiv față de automatizarea documentelor  
în mediul de afaceri din CEE.

Întreprinderile din CEE consideră că pot câștiga 
timp prin intermediul rutinei de îndosariere, 
depozitare și transfer al documentelor. Mai mult, 
companiile din CEE consideră că automatizarea 
procesării documentelor poate reduce numărul 
erorilor din documente. Din nou, există un 
consens că un nivel ridicat de automatizare  
a documentelor companiei este inevitabil. 

Motivul este ușor de înțeles, deoarece majoritatea 
documentelor scanate sunt de natură fiscală, 
delicată sau sunt esențiale pentru derularea 
operațiunilor, astfel încât există un sens în afirmația 
că gestionarea documentelor ar fi un instrument 
util pentru acestea. Pentru organizațiile de afaceri, 
cele două domenii esențiale de îngrijorare sunt: 
1) necesitatea de a depozita în siguranță aceste 
documente și 2) necesitatea de a le expedia rapid 
către un terț. Aceste îngrijorări relevă faptul că 
locul de muncă este în transformare. Întrucât 
digitalizarea devine tot mai rapidă, la fel se va 
întâmpla și cu schimbările metodelor de lucru  
și a vieții de zi cu zi din birou. 

Acestea fiind spuse, mai este de parcurs un drum 
lung până când majoritatea companiilor vor face 
aceste schimbări pentru toate documentele. 
Extinderea actuală a automatizării indică faptul 

că aproximativ 68% dintre companiile din CEE 
au deja un proces automatizat pentru cel puțin 
un tip de document corporatist, majoritatea fiind 
facturi (45%), corespondență recepționată (28%), 
contracte și documente legale (25%) și comunicări 
cu clienții (23%). Cu toate acestea, există spațiu 
pentru dezvoltarea automatizării documentelor în 
viitor, deoarece 32% dintre companiile din CEE au 
decis să nu facă nicio automatizare.

De exemplu, conversia documentelor este 
considerată importantă de 83% dintre respondenții 
din CEE, iar securitatea crescută a documentelor 
de 78%. În prezent, toți respondenții din CEE sunt 
de acord cu afirmația că este inevitabilă creșterea 
gradului de automatizare, subliniind clar că aceasta 
este direcția pe care se dezvoltă majoritatea 
locurilor de muncă.

Nu ar trebui să pierdem timp cu imprimarea  
Ar trebui utilizate diferite platforme de  
software și freeware  
În cazul unui test, studenții ar trebui să poată 
completa răspunsurile pe tablete, astfel încât  
se elimină timpul alocat corectării acestora,  
iar rezultatele ar fi generate automat

România  
Departament IT, Educație 

dintre companiile din CEE 
consideră că automatizarea 
procesării documentelor poate 
reduce numărul erorilor din 
documente.

Numai 7% dintre 
întreprinderile din CEE au 
oprit utilizarea copiilor 
pe hârtie; și numai 7% 
se concentrează asupra 
opririi utilizării acestora în 
următoarele douăsprezece luni



din bazele de date. Dar aceasta trebuie să se 
schimbe și mulți respondenți sunt de acord. De 
exemplu, 33% dintre respondenții din CEE sunt 
îngrijorați de situațiile în care documentele se pierd 
atât în interiorul organizației, cât și în afara acesteia. 
Iar pierderea acestora nu rămâne fără consecințe: 
implicații financiare ca urmare a pierderii de date, 
cum ar fi cheltuielile adiționale pentru refacerea 
documentelor pierdute (38% dintre directori au 
raportat o pierdere), pierderea de afaceri (13%) sau 
acțiuni disciplinare (27%). 

Cele mai multe companii se tem de consecințele 
pierderii de documente de către angajați sau 
de faptul că le lasă neprotejate, iar angajații nu 
sunt conștienți de impactul pierderii de date. 
Cu toate acestea, îngrijorarea nu provoacă 
acțiuni. Numai 26% dintre companiile din CEE 
au decis să utilizeze semnătura digitală pentru 
autorizarea majorității documentelor. Aproape 
jumătate (43%) dintre întreprinderile din CEE 
utilizează semnături manuale pentru autorizarea 
majorității documentelor lor, iar 31% dintre 
companii nici măcar nu știu exact ce sunt acestea. 
În timp ce temerile referitoare la securitatea 
nu s-au concretizat în politici corporatiste sau 
în instalarea unor elemente de securitate noi, 
acestea influențează deciziile de achiziție viitoare. 
Majoritatea (67%) companiilor din CEE doresc să 
crească nivelul de securitate al documentelor în 
următorii 1-2 ani. Mai mult, există un sentiment 
puternic că acordul va forța companiile să facă 
schimbările necesare pentru a susține securitatea, 
chiar dacă nu o doresc.

O libertate mai mare atrage o responsabilitate mai mare. Întrucât informațiile 
sunt transferate în prezent în format fizic și electronic, există o concentrare 
mai mare decât până acum asupra securității. În 2013, când a fost elaborat 
primul raport Office Insights, foarte puțini factori de decizie considerau 
securitatea ca pe un factor esențial în procesul de luare a deciziei referitoare 
la alegerea tehnologiei.

SECURITATE
O PRIORITATE TOT MAI IMPORTANTĂ

Cercetarea derulată pentru întocmirea acestui 
raport a arătat că securitatea reprezintă o 
îngrijorare majoră a întreprinderilor care 
funcționează în CEE. Cu toate acestea, în timp 
ce creșterea nivelului de securitate pentru 
corporații este o necesitate, tendința pare să 
nu se transpună în conștientizarea politicilor 
corporatiste pentru securitate. 

Curba hype pentru breșele de securitate din 
știri și rafala recentă de atacuri cibernetice 
asupra profilurilor, ca Wanna Cry și Petya, au 
dus la producerea unui nou val de investiții în 
securitatea IT. Aceasta a depășit explozia .com  
și pare să nu cunoască sfârșit. 

În CEE, 30% dintre companii s-au confruntat 
cu o situație în care documentele au dispărut, 
rezultând consecințe tangibile, iar o treime se tem 
de situații în care angajații pot pierde documente 
aflate în afara organizației. Ca urmare, 67% afirmă 
că este foarte probabil să își îmbunătățească 
securitatea documentelor în următorii 1-2 ani

Funcționarea organizațiilor într-o economie 
conectată digital este mai expusă amenințărilor 
acțiunilor de război cibernetic, hacker-ii sperând 
să își creeze o reputație a lor sau pentru bandele 
lor alimentată de intențiile criminale . 

Aproximativ 42% dintre documentele electronice 
sau imprimate din CEE conțin informații sensibile. 
Cu toate acestea, 21% dintre angajați nu cunosc 
politicile de securitate ale propriei organizații,  
iar 41% le cunosc numai parțial.

Bineînțeles, nu toate pierderile de date se datorează acestor circumstanțe; 
acestea pot fi cauzate de simpla uitare a unui laptop într-o cafenea sau a 
unui stick de memorie USB într-un loc public.

Introducerea în Uniunea Europeană 
Regulamentului General privind Protecția 
Datelor (GDPR) are ca scop protejarea datelor 
personale pentru cetățenii UE, oferind un 
reper pentru deficiențele din protecția datelor 
pentru organizații. Dar gestionarea datelor unei 
organizații care funcționează cu ajutorul unei 
ferme de servere nu a fost niciodată uşoară. 
Echipele de IT din toată lumea resimt o presiune 
puternică și lucrează contra-timp pentru a 
instala mecanisme care să identifice datele de 
acces indiferent de locul în care se află cineva, 
identificând și raportând scurgerile de date 
în termen de 72 de ore, întărirea gestionării 
identificării și regimului de autentificare, validarea 
permisiunii clienților de a li se utiliza datele 
pentru un scop și de a da o formă datelor sau 
documentelor procesate de organizație.

Aceasta se întâmplă parțial din cauză că 
dispozitivele tehnologice precum dispozitivele 
multi-funcționale de imprimare, copiere și 
scanare sunt conectate la server și stau expuse 
în colțul biroului, iar echipele IT nu au dreptul de 
administrare a acestora în mod uzual și nici nu 
au acces la limbajul de lucru și la sistemele de 
operare pe care le utilizează pentru imprimarea 
computerizată. O altă problemă cheie este că 
documentelor li se atribuie rar același nivel de 
protecție cu cel al așa-numitelor date structurate 

dintre respondenți afirmă 
că este foarte probabil să își 
îmbunătățească securitatea 
documentelor în următorii 
1-2 ani

Unii analiști din industrie 
prezic cheltuirea a 1.000 
mld. USD pentru măsuri 
legate de securitatea IT în 
anul 2018, iar aceasta nu ar 
trebui să fie o surpriză. 
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Munca la birou este 
recunoscută corect ca 
fiind unul dintre domeniile 
cele mai „riscante” pentru 
datele companiei. 

Atâta timp cât documentele sunt salvate în cloud, 
acestea ar trebui protejate de Microsoft. Referitor 
la atacurile cibernetice, oamenii ar trebui instruiți 
în domeniu și, în cele din urmă, vor învăța”

România  
Departament IT, Educație

  66%
dintre companii se tem de consecințele 
pierderii de documente de către angajați sau 
de faptul că le lasă neprotejate

dintre respondenții din CEE sunt 
îngrijorați de situațiile în care 
documentele se pierd atât în 
interiorul organizației, cât și în 
afara acesteia.



companii profită de gestionarea documentelor 
bazată pe cloud și 19% planifică să o facă, 
organizațiile din CEE consideră că tranziția este 
îndreptată spre utilizarea aplicațiilor bazate pe 
tehnologia cloud ca normă pentru gestionarea 
datelor și informațiilor. De ce se confruntă atât  
de multe companii cu această dihotomie?

Deși costurile reprezintă încă un factor limitator 
pentru 17% dintre respondenți, 25% au temeri 
referitoare la securitate. Iar cum momentul 
implementării legislației GDPR se apropie, temerile 
pot fi înțelese, iar pierderea datelor poate duce 
la amenzi mari. Multe companii încă funcționează 
confortabil: 31% că încă nu au nevoie de o soluție 
cloud pentru derularea activităților. Dar soluțiile 
cloud reprezintă mult mai mult decât simpla 
depozitare a datelor. 

Serviciile cloud pot transforma cu adevărat 
compania și activitatea de birou, permițând 
conceperea locurilor de muncă în jurul oamenilor  
și a modului în care aceștia interacționează cu 
datele companiei mai mult decât pe documentele 
scrise. Acesta este motivul pentru care asimilarea 
este concomitent atât de lentă, dar, totuși, atât  
de răspândită.

În mai puțin de un deceniu, evoluțiile tehnologice 
au îmbunătățit exponențial productivitatea 
oamenilor, iar creșterea numărului de locuri de 
muncă s-a produs, în marea majoritate, în domenii 
care nici măcar nu existau în urmă cu 20 de ani, 
cum ar fi rețelele de socializare. 

Acestea fiind spuse, tehnologia rămâne cu mult 
înaintea realității din majoritatea birourilor. 
Mai sunt lucruri de făcut pentru a crea cadrul, 
cultura și infrastructura IT care sunt necesare 
pentru o adevărată securitate mobilă. Deși 
tabletele și smartphone-urile le permit oamenilor 
o conectivitate 24/7, majoritatea angajaților 
sunt legați în continuare de birou. Accesul la 
rețele este în continuare nesigur și foarte multe 
documente nu sunt încă în format electronic.  
Dar această stare de fapt se va schimba radical  
și rapid, revoluționând întreaga idee despre  
ceea ar trebui să reprezinte biroul în cadrul  
unui proces.

Creșterea activității BYOD (aducerea propriului 
dispozitiv) din 2016 a continuat în regiune. 
48% dintre respondenți au permisiunea de a-și 
conecta dispozitivele personale la rețelele sau 
imprimantele companiei, iar 17% pot lucra de 
la distanță. Mai mult, este în creștere numărul 
respondenților care consideră că permisiunea 
de a-și utiliza propriile dispozitive va îmbunătăți 
flexibilitatea, intimitatea și eficiența crescută. 
Acest lucru poate fi înțeles: BYOD permite 

angajaților să lucreze din aproape orice loc cu 
ajutorul dispozitivelor cu care sunt obișnuiți.

Dacă ne referim la funcționalitățile mobile, 
consensul se păstrează. În 2017, 63% dintre 
respondenți au considerat că posibilitatea 
de a imprima la locul de muncă direct de 
pe dispozitivele mobile este utilă Iar 66% 
dintre factorii de decizie consideră posibil să 
achiziționeze în viitor o imprimantă sau un 
dispozitiv MDF care să permită accesul de la 
distanță, ceea ce arată că imprimarea de pe 
dispozitive mobile câștigă ușor tot mai mult 
interes, chiar dacă nivelul de asimilare rămâne 
redus pentru moment.

Întrucât ne-am transformat dintr-o societate de 
producție într-una bazată pe informații, spațiul 
biroului se va baza mai mult pe funcții și mai 
puțin pe standarde și ierarhii fixe. Statusul va 
fi definit din ce în ce mai puțin de numărul de 
ferestre de lucru deschise pe care îl are cineva  
în birou și tot mai mult pe capacitatea sa  
de colaborare. 

În timp ce lucrătorii caută cele mai bune modalități pentru a susține o forță 
de muncă mobilă în creștere, în continuare este esențial să protejeze datele 
companiei. Și chiar dacă întreprinderile doresc utilizarea în condiții de siguranță 
a dispozitivelor mobile și personale pentru activitățile de lucru, se așteaptă la 
o experiență a utilizatorului care să nu afecteze productivitatea. Securitatea 
mobilă este încă în dezvoltare, mobilitatea nu va dispărea prea curând. 

ULTIMA FRONTIERĂ
MOBILITATE ȘI CLOUD

Deși costurile reprezintă în 
continuare o barieră pentru multe 
companii, importanța păstrării 
informațiilor sensibile și gestionate 
în siguranță înseamnă că soluțiile 
bazate pe tehnologia cloud devin 
din ce în ce mai viabile pentru 
majoritatea.
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Companiile caută următoarea generație de spațiu și vor continua să se 
îndepărteze de spațiile de birou dedicate și stațiile de lucru către un mediu 
mai liber care estompează delimitările dintre viața profesională și cea privată.

Dezvoltarea serviciilor de cloud ia amploare, 
la rândul său, tot mai multe companii utilizând 
serviciile de cloud pentru gestionarea, păstrarea 
și transferul documentelor. Adesea, aceste soluții 
sunt oferite de mărci recunoscute la nivel mondial, 
ca Google și Microsoft, iar îngrijorările cu privire 
la securitate sunt contrabalansate de beneficiile 
evidente de mobilitate și flexibilitate care însoțesc 
lucrul mobil în cloud. Majoritatea factorilor de 
decizie sunt conștienți de faptul că soluțiile bazate 
pe cloud ajută gestionarea fluxului documentelor 
și de beneficiile potențiale pe care le aduc în 
raționalizarea și îmbunătățirea proceselor existente. 

Aceasta se vede clar în cifre: în timp ce doar 25% 
dintre companiile din CEE folosesc instrumente 
de gestionare a documentelor, 22% declară că au 
în plan introducerea unor asemenea sisteme în 
birourile lor. Acest nivel de planificare a adoptării 
arată o schimbare a pieței chiar față de 2016, când 
aproximativ o treime dintre persoanele care ocupă 
funcții de conducere arătau un interes redus sau nu 
erau deloc interesate de asemenea servicii.

Avansul rapid observat în 365 de zile la aproape 
toate persoanele cu funcții de conducere care 
adoptă tehnologia deoarece oferă capacitatea 
de descentralizare a fluxului de lucru și crește 
flexibilitatea datelor. Conform raportului din 2013, 
era pe cale să se producă o revoluție în domeniul 
lucrului de la distanță și se trăgea concluzia că 
va crește presiunea pe factorii de decizie pentru 
a cerceta și implementa asemenea soluții. Așa 
cum s-a prevăzut, presiunea s-a transformat într-o 
necesitate absolută, deoarece funcțiile moderne de 
gestionare se bazează pe aceste servicii.

Cu toate acestea, lucrurile sunt mai puțin clare 
în domeniul gestionării documentelor bazate pe 
cloud. În timp ce media raportată în CEE este 
sub nivelul piețelor emergente, unde 34% dintre 

Datele personale sunt protejate, dar aceasta este 
partea simplă. Dificultățile apar atunci când este 
nevoie de o separare pe verticală, de exemplu, 
între cine și ce drepturi are, în funcție de 
responsabilitățile din cadrul companiei.

România  
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dintre respondenți au permisiunea 
de a-și conecta dispozitivele 
personale la rețelele sau 
imprimantele companiei

dintre companiile din CEE consideră că 
utilizarea serviciilor cloud a fost îngrijorătoare 
pentru securitatea datelor

dintre companiile din CEE consideră că factorul 
major pentru limitarea migrației către tehnologiile 
cloud este reprezentat de costurile interne



Ideea că biroul reprezintă un spațiu specific în care se derulează activitățile 
profesionale este răspândită tot mai puțin. În zilele noastre, tot mai mulți angajați 
pot fi productivi de oriunde, datorită accesului mobil și rapid la rețea și la cloud  
și a creșterii numărului de tehnologii care permit colaborarea online. 

CONCLUZII
O PRIVIRE ÎN VIITOR
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companiei, păstrarea în siguranță a datelor este 
identică pentru companiile de oriunde. Fiecare 
domeniu de activitate își mobilizează forța de 
muncă pentru a contracara amenințările venite 
din interior și din exterior pentru securitatea 
informațiilor. Indiferent de activitatea companiei, 
cea mai mare schimbare în atitudine față de 
2013 se regăsește în domeniul securității datelor. 
Schimbarea de atitudine și importanța acestui 
subiect reflectă nu numai realitatea în care 
trăim astăzi, ci și schimbările dramatice pe care 
le observăm în modul de creare, gestionare și 
depozitare a datelor. Cel mai puternic contrast 
față de indiferența la problemele securității din 
2013 nu poate fi mai pronunțat, acum acest 
aspect fiind în topul planurilor de schimbări 
corporatiste concepute în toate aspectele 
companiilor din EMEA, acestea căutând să 
introducă îmbunătățiri ale conștientizării 
utilizatorilor și comportamentelor de operare.

Deși tehnologiile se dezvoltă și atitudinea față 
de noile modalități de lucru evoluează, birourile 
vor aduna mereu oameni. Companiile vor dori 
mereu să angajeze și să păstreze oameni capabili, 
chiar dacă metodele de lucru se schimbă. Deși 
transformarea digitală avansează permanent, 
viitorul angajaților este clar.

Mai mult decât orice, biroul trebuie să fie sigur 
pentru date. Datele sunt esențiale, iar factorii 
de decizie se dedică automatizării pe rând a 
proceselor lucrative, bazate pe ROI clare și 
măsurabile. Aceasta este legată definitiv de o 
avansare permanentă, bazată pe eficientizarea 
cheltuielilor și pe creșterea productivității. 
Acestea fiind spuse, investiția inițială în soluții 
este importantă, la fel fiind și capacitatea 
organizației de a se adapta la schimbare. 
De aceea, educarea utilizatorilor și accesul 
la resurse IT rămân de importanță majoră. 
De aceea, spațiul biroului trebuie să adopte 
tehnologii mobile și cloud pentru a obține 
economii repetabile și pentru a optimiza fluxul 
de lucru. Mulți consideră că, prin evoluție, va 
scădea necesitate imprimării și a deșeurilor și 
cheltuielilor nedorite. În final, organizațiile știu 
că se confruntă cu o furtună a tehnologiei și că 
schimbarea este inevitabilă, inclusiv trecerea 
de la procese bazate pe hârtie la cele cu 
documente digitale. 

Oriunde se află biroul, utilizarea îmbunătățită 
și la scară mai largă a rețelelor sociale, analizei 
datelor și tehnologiilor inteligente are efecte 
extraordinare asupra productivității și a 
așteptărilor. Cu toate acestea, majoritatea 
companiilor păstrează multe dintre aspectele 
organizaționale din perioada anterioară, 
industrială: imprimante, spații pentru birouri, 
sisteme alimentare cu hârtie și așa mai departe, 
spațiile convenționale pentru întâlniri își vor 
păstra importanța pentru companii. Aceste spații, 
fie birouri convenționale, temporare sau spații 
pentru conferințe, trebuie concepute pentru a 
permite colaborarea. 

Întrucât biroul se extinde dincolo de limitele 
tradiționale, trebuie realizate modificări esențiale, 
inclusiv în domeniul problemelor de securitate 
și de confidențialitate presupuse de o distribuire 
globală a forței de muncă reprezentată de 
persoane care lucrează digital și utilizează mai 
multe dispozitive. Instrumentele noi trebuie 
să fie ușor de utilizat, accesibile și să prevină 
pierderea datelor. Iar angajații vor avea nevoie 
de instrumente mai bune pentru a-și desfășura 
procesele lucrative datorită volumului mare de 
date pe care le au de procesat și să crească în 
viitor productivitatea, care, în prezent, se află 
între vechi și nou.

În timp ce companiile din CEE se pot afla în 
etape diferite ale transformării digitale față de 
competitorii occidentali, raportul pentru 2018 
relevă că întreprinderile sunt, astăzi mai mult 
decât oricând, conduse de necesitatea adaptării 
la schimbările rapide din piață și la peisajul 
tehnologic. Este încurajatoare adoptarea tot mai 
răspândită a gestionării documentelor cu ajutorul 
serviciilor cloud în domenii care atrăgeau atenția 
în rapoartele din 2013 și chiar 2016. Dar încă mai 
sunt de făcut multe lucruri. Îngrijorările, alături 
de înțelegerea faptului că tehnologia poate 
aduce beneficii, vor avea evoluții ulterioare. Cu 
toate acestea, companiile sunt condiționate de 
bugetele foarte reduse și de nivelul redus de 
resurse în comparație cu alte piețe emergente 
care vor fi dificil de depășit. În timp ce 
tehnologiile moderne și fluxurile de lucru flexibile 
aduc, fără niciun dubiu, economii financiare, 
există o serie de costuri care trebuie acoperite. 
Acesta este domeniul în care susținerea și 
îndrumarea din partea partenerilor cu experiență 
este de neprețuit pentru a-i ajuta pe directori 
să ia cele mai bune decizii cu privire la soluțiile 
cărora ar trebui să le acorde prioritate și pentru 
a ști care soluții pot oferi îmbunătățiri vizibile. 
În mediul de afaceri computerizat din prezent, 
invazia argoului și a terminologiei IT, analizei de 
proces și costuri pragmatice și repetabile este, 
cu adevărat, cea mai sigură cale de îmbunătățire 
a proceselor de muncă și a modalităților de 
procesare a documentelor.

Și, esențial, la fel vor fi și datele. Chiar dacă se 
face prin digitalizarea copiilor fizice, crearea 
unor sarcini de imprimare sau prin asigurarea 
unei interacțiuni uniforme cu datele în cadrul 

Biroul viitorului poate avea 
mai puține persoane,  
dar cei prezenți vor  
conta mai mult decât 
niciodată. Deci care  
este biroul viitorului? 


