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Foretager I mange gentagne opgaver?
Brug softwarerobotter til at automatisere jeres forretningsprocesser
Robotic Process Automation (RPA) gør det muligt at oprette en digital arbejdsstyrke, der arbejder
side om side med dine medarbejdere for at opnå større effektivitet. RPA eliminerer næsten alle
manuelle data-drevne aktiviteter.
Softwarerobotter efterligner specifikke handlinger, som jeres medarbejdere udfører, mens de
arbejder på en computer. Dette omfatter handlinger i forbindelse med en forretningsapplikation,
hjemmeside, webportal, eller desktop applikationer, herunder e-mail, Microsoft Excel og meget
mere.

Fordele ved RPA

Løsningen

Frigør dine medarbejdere fra gentagne
opgaver, så de kan anvende deres
færdigheder til aktiviteter, der kræver en
menneskelig berøring.
Sparer tid og penge.

Softwarerobotter efterligner specifikke
handlinger, som jeres medarbejdere
udfører.

Automatisk erhverve og integrere data fra
hjemmesider, portaler, og applikationer i
systemer til lettere behandling og indsigt i
beslutninger. Højere produktivitet.
Stop med at dræne dit budget og
menneskelige ressourcer ved at tilføre
hastighed, intelligens, effektivitet og kvalitet
i dine forretningsprocesser.
Øget effektivitet
Komplette processer på samme måde,
hver gang – hvilket resulterer i mere
nøjagtige og pålidelige resultater.
Eliminerer fejl.
Hvilke konkrete og kontante fordele, der
kan opnås med RPA, vil afhænge af blandt
andet branche, type, størrelse og
organisation. BPA Solutions vil gerne
hjælpe med at afklare nytteværdien af
automatisering for netop din virksomhed.

Hos BPA (Business Process Automation)
Solutions er vi eksperter i optimering af
jeres processer.
Vi kobler høj faglighed, viden og mange års
erfaring med de bedste tekniske løsninger.
Vi gør standardløsninger unikke og det
komplekse til at forstå.

Det omfatter handlinger i forbindelse med
en forretningsapplikation, hjemmeside,
webportal, eller desktop applikationer,
herunder e-mail, Microsoft Excel og meget
mere.
RPA udnytter en simpel metode uden
programmering, der automatiserer stort set
enhver menneskelig aktivitet, der
involverer adgang til og behandling af
information.

Virksomheden kan dermed udnytte og
udveksle data fra forskellige, og
almindeligvis uforenelige kilder.
Robotic Process Automation afløser og
automatiserer gentagne og regelbundne
operationer, så ressourcer kan frigøres til
andre opgaver.
Robotter arbejder typisk på den
eksisterende brugergrænseflade, så der
ikke skal ændres i den bestående
løsning. Udviklingstiden med RPA er
markant mindre end med traditionel
programmering.
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