
 

Lettere arbeidshverdag med OCR-skanning hos  

Advokatfirmaet Riisa og Co 

Med OCR-skanning som en del av Xerox-softwaren, sparer Advokatfirmaet Riisa & Co mye tid.  

Domstolen i Norge har innført en Aktørportal, og denne portalen har noen krav om hvordan det skal le-

veres inn sakspapirer til domstolen. Ett av kravene er at innskannete PDF-filer skal være søkbare, såkalt 

OCR-behandlet. 

 

 Xerox har dette som en innbygget del av soft-

waren, noe som gjør arbeidsflyten enklere for 

brukere av Xerox maskiner. Andre løsninger fin-

nes på markedet, men da må det 

først skannes inn til PC for så pro-

grammer, og så videresende det-

te. Xerox gjør denne operasjonen 

i en engang med færre klikk.  

Kjappere og enklere 

Hos Advokatfirmaet Riisa og Co er 

OCR-skanning satt opp som et 

eget valg på Xerox maskinen, som 

både lager søkbare PDF-filer og 

sender dette til et bestemt sted som brukeren 

har definert.  

 

– OCR-skanningen er lagt som en standardfunk-

sjon på vår maskin nå, slik at alle dokumenter vi 

skanner er OCR-behandlet, noe som gjør det 

mulig for oss og mottaker å søke i dokumentet. 

OCR gir en mye bedre kvalitet på skanningen 

enn den vanlige skanningen. Etter at vi byttet til 

en større maskin fra X-Partner går print og ko-

piering mye kjappere, sier Anne Tofteland (bil-

det) advokatassistent ved Advokatfirmaet Riisa 

& Co. De er svært fornøyd med systemet. 

Tolv ansatte 

– Vi kan anbefale systemet til 

andre. Vi er tolv ansatte hos oss, og 

det er mulig at kontorer med flere 

ansatte burde hatt en enda større 

maskin, men uansett så fungerer 

OCR-behandlingen av skannede 

dokumenter helt supert. 

 

Og dette vil den gjøre uavhengig av 

hvor mange ansatte man er, sier hun. Advokat-

firmaet Riisa & Co er også fornøyd med X-

Partner som samarbeidspartner.  

– Responstiden har vært bra, og de har klart å 

løse de problemene vi har hatt underveis. Der-

som problemer skulle oppstå, så sender de en 

tekniker eller guider oss gjennom problemløs-

ninger, sier Tofteland.  

  


