
Inteligentná RPA
zjednodušuje 
kľúčové 
pracovné toky 
vo výrobe
Zvýšenie výhod automatizácie  
zabudovaním umelej inteligencie

Trusted partner for your Digital Journey



Robotická automatizácia procesov
Výrobné firmy sú pripravené začať využívať robotickú automatizáciu  procesov 
(RPA) na automatizáciu rôznych aspektov svojich podnikov. Využitím 
softvérových robotov na automatizáciu digitálnych pracovných tokov 
môžu výrobné firmy oslobodiť svojich zamestnancov od časovo náročných 
manuálnych úloh. A výsledky sa dostavia rýchlo: RPA projekty je v mnohých 
prípadoch možné implementovať rýchlo, s nízkymi nákladmi a s vysokou 
návratnosťou investícií.
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Rozšírenie riešení RPA o umelú 
inteligenciu (AI – Artificial Intelligence) 
ešte zvyšuje výhody, ktoré môže 
RPA prinášať. Inteligentná RPA 
umožňuje rozšíriť automatizáciu aj 
na nové procesy a znižuje potrebu 
ľudského zásahu. Môžete urýchliť 
procesy, zvýšiť efektivitu a nákladovo 
efektívne škálovať firmu — a pritom 
môžete svojim zamestnancom 
uvoľniť ruky a umožniť im, aby sa 
venovali dôležitejším, zložitejším 
projektom. 

Prv než začnete s implementáciou 
inteligentného riešenia RPA 
vo vašom výrobnom podniku, 
by ste mali pochopiť, prečo je 
inteligencia kritickým faktorom, 
ktorý umožňuje maximalizovať 
výhody automatizácie. Vďaka výberu 
správnych prípadov použitia pre 
vašu spoločnosť môžete rýchlo začať 
s automatizáciou a môžete okamžite 
začať využívať výhody, ktoré prináša.

inteligentnej RPA

RPA namiesto použitia fyzických robotov 
využíva softvérové virtuálne roboty na 
vykonávanie úloh, ktoré predtým vyžadovali 
časovo náročnú manuálnu prácu. RPA sa 
dá použiť pri akýchkoľvek činnostiach – 
od migrácie dát a vypĺňania formulárov 
až po generovanie zostáv a poskytovanie 
zákazníckych služieb. 

Cieľom služieb RPA nie je prevziať prácu 
ľudí. Ich účelom je uvoľniť ľuďom ruky, 
zbaviť ich nudných, opakujúcich sa činností  
a umožniť im venovať viac času a energie na 
projekty, ktoré vyžadujú ľudskú inteligenciu. 
Napríklad, namiesto venovania množstva 
hodín spracovávaním faktúr partnerským 
organizáciám môžu členovia vášho tímu 
vyvíjať kreatívne metódy na upevňovanie 
vzťahov s obchodnými partnermi. A navyše 
budete môcť nákladovo efektívne škálovať 
svoje procesy a svoju firmu, pretože riešenia 
RPA môžu zvýšiť rýchlosť pracovných tokov 
a presnosť práce. 

Štandardné riešenia RPA však mávajú určité 
obmedzenia. V mnohých prípadoch je 
nutné štruktúrovať dáta a prezentovať ich 
virtuálnemu robotovi v určitých formátoch, 
aby mohol s dátami správne pracovať. 
RPA riešenie navyše obvykle vyžaduje 
zásah človeka vždy, keď je nutné urobiť 
rozhodnutie. 

Tieto obmedzeniami je možné eliminovať 
zabudovaním inteligencie do RPA. 
Inteligentné riešenie RPA môže extrahovať 
neštruktúrované dáta z naskenovaného 
dokumentu použitím funkcie OCR (optické 
rozpoznávanie znakov), dokáže stanoviť, aký 
typ informácií dokument poskytuje a potom 
použiť príslušné dáta na spustenie  procesu, 
ako napr. generovanie faktúry alebo žiadosť  
o súhlas s platbou. Inteligentná RPA umožňuje 
vytvárať a spravovať automatizované 
procesy pre vašu organizáciu.

Odhalenie hodnoty
office a ďalších oblastí

Inteligentné riešenia RPA otvárajú nové 
možnosti automatizácie širokého spektra 
pracovných tokov v rámci celého podniku. 
Pre mnohé výrobné firmy platí, že ideálnym 
miestom, kde začať cestu k inteligentnej 
robotickej automatizácii procesov sú 
finančné a účtovnícke oddelenia, pretože 
tieto oblasti zahŕňajú masívne zadávanie  
a pohyb dát. 

Členovia tímu sa musia často prihlásiť 
do jedného systému, otvoriť súbor, nájsť  
a skopírovať špecifické dáta, prihlásiť sa do 
iného systému a skopírovať dáta do súboru 
v druhom systéme. RPA môže tento typ 
procesu výrazne urýchliť. Virtuálny robot 
dokáže tieto úlohy vykonať za zlomok času, 
ktorý by potreboval človek. Robot navyše 
môže tieto úlohy priebežne opakovať vo 
dne aj v noci. 

Obohatenie RPA o umelú inteligenciu 
umožňuje automatizovať finančné  
a účtovnícke procesy, ktoré predtým 
vyžadovalo zásah človeka. Inteligentné 
riešenie môže napríklad predpovedať 
budúci rast prostredníctvom analýzy 
historického výkonu a širokej škály trendov 
a trhových premenných.

Automatizácia oblasti black
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Back office a omnoho viac
Ako využiť inteligentnú RPA pre váš výrobný podnik? Výrobné firmy 
implementujú riešenie RPA, aby okrem automatizácie bežných finančných a 
účtovníckych pracovných tokov mohli modernizovať najrôznejšie činnosti – od 
vytvárania kusovníkov až po poskytovanie zákazníckych služieb. Optimálne 
riešenie je schopné interakcie s komplexnou škálou IT systémov a aplikácií.
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Kľúčové prípady použitia

faktúr

Každé prijatie faktúry obvykle znamená, 
že člen tímu musí preskúmať každý riadok 
faktúry, musí porovnať čiastku s existujúcou 
nákupnou objednávkou a musí odovzdať 
faktúru na schválenie. Virtuálny robot 
zvládne tieto úlohy veľmi ľahko, a to dokonca 
aj v prípade, keď je faktúra v tlačenej verzii 
a je nevyhnutná extrakcia dát. Okrem toho 
môže zistiť aj to, že niečo nie je správne 
a môže informovať firmu, ktorá faktúru 
vystavila, ako aj príslušné interné tímy. 

Podobne môže virtuálny robot prispieť aj 
k modernizácii širokého spektra ďalších 
finančných a účtovníckych procesov. 
Roboty môžete využiť na spracovanie 
zákazníckych platieb a vratiek, porovnávanie 
odhadovaných a skutočných výdavkov, 
vytváranie zostáv pre subjekty, ktoré 
podávajú informácie o úverovej spoľahlivosti, 
aktualizáciu adries zákazníkov a rôzne ďalšie 
činnosti.

Automatizované spracovanie

Kusovníky

Predstavte si, že by ste mohli zjednodušiť 
proces vytvárania kusovníkov. Vaše 
tímy, ktoré plánujú produkty a montáž, 
sa na kusovníky spoliehajú – aj keď je v 
kusovníku chyba, montáž je pomalá alebo 
dokonca chybná. Inteligentné riešenie 
RPA môže proces vytvárania kusovníkov 
automatizovať prostredníctvom rýchleho 
načítania informácií z rôznych aplikácií 
a systémov. Roboty môžu vykonávať aj 
kontrolu dostupnosti komponentov a ich 
kompatibility, čo je pre človeka spravidla 
extrémne časovo náročná úloha.

výsledkov

Keď sa vám podarí identifikovať správne 
prípady použitia inteligentnej RPA, môžete 
rýchlo začať RPA používať a môžete 
prakticky okamžite ťažiť z výhod, ktoré 
prinášajú. Okrem automatizácie fakturácie 
alebo modernizácie oblasti kompliancie 
môžete objaviť aj rôzne možnosti urýchlenia 
vývoja produktov alebo zdokonalenia 
zákazníckej podpory. 

Identifikácia kľúčových prípadov 
použitia na dosiahnutie rýchlych zákazníckych služieb

Vaši zákazníci očakávajú dobre reagujúce 
zákaznícke služby. Poskytovanie takýchto 
služieb však môže byť finančne náročné, 
najmä ak vaši zákazníci sídlia v rôznych 
geografických regiónoch. Vytvorenie 
inteligentného chatbota vám môže 
pomôcť poskytovať takú úroveň služieb, 
akú zákazníci požadujú a súčasne mať 
náklady pod kontrolou. Váš chatbot 
vybavený umelou inteligenciou môže 
v rámci frontendového prostredia zistiť, 
aký má zákazník problém a môže spustiť 
automatizovaný proces zahrňujúci napr. 
zahájenie procesu vratky, informovanie 
výrobného tímu o výskyte chyby alebo 
prepojenie zákazníka s členom tímu 
podpory na vyššej úrovni. Vďaka chatbotu, 
ktorý je kombináciou umelej inteligencie a 
robotickej automatizácie procesov, môžete 
rýchlejšie reagovať na požiadavky väčšieho 
počtu zákazníkov kedykoľvek potrebujú 
pomoc, a to na akomkoľvek mieste.

Implementácia chrbtov v oblasti

právnych predpisov (kompliancia)

Predstavte si, že by ste mohli zjednodušiť 
proces vytvárania kusovníkov. Vaše 
tímy, ktoré plánujú produkty a montáž, 
sa na kusovníky spoliehajú – aj keď je v 
kusovníku chyba, montáž je pomalá alebo 
dokonca chybná. Inteligentné riešenie 
RPA môže proces vytvárania kusovníkov 
automatizovať prostredníctvom rýchleho 
načítania informácií z rôznych aplikácií 
a systémov. Roboty môžu vykonávať aj 
kontrolu dostupnosti komponentov a ich 
kompatibility, čo je pre človeka spravidla 
extrémne časovo náročná úloha.

Zjednodušené plnenie požiadaviek

Zdokonalený vývoj produktov

Váš proces vývoja produktov môže zahŕňať 
množstvo pokusov a omylov. Sledovanie 
toho, čo funguje a čo nie, vyžaduje manuálne 
úsilie. A teraz si predstavte, že by bolo možné 
proces záznamu dát v rámci vývojového 
cyklu zautomatizovať. Mohli by ste svojmu 
tímu umožniť, aby sa sústredil na vývoj 
nových nápadov. Inteligentné riešenie RPA 
môže nielen automaticky zaznamenávať 
dáta, ale môže ich aj analyzovať. A váš tím 
bude môcť lepšie identifikovať trendy a 
predvídať budúce výsledky.
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Skúsený partner

Spolupráca s Atosom urýchli 
každú etapu vašej cesty k 
inteligentnej RPA – od identifikácie 
správnych prípadov použitia, cez 
vytvorenie prototypu robotov, 
až po presun nových robotov do 
výroby.

Keď nastane čas, aby sa výrobná firma 
posunula o krok vpred na svojej ceste k 
automatizácii, je nutné spolupracovať so 
skúseným partnerom. Správny partner 
vám môže pomôcť identifikovať najlepšie 
prípady použitia RPA vo vašej firme, môže 
pomôcť stanoviť ciele v oblasti návratnosti 
investícií, vytvoriť prototyp virtuálneho 
robota, vykonať overenie koncepcie a 
realizovať presun robota do výroby. 

Spoločnosť ATOS má potrebné vedomosti 
a skúsenosti, ktoré vám umožnia využívať 
výhody inteligentnej RPA. Uvádzame dva 
príklady ilustrujúce to, ako spoločnosť 
Atos pomohla organizáciám dosiahnuť 
významné výsledky prostredníctvom 
implementácie inteligentnej RPA: 

Modernizácia procesu overovania 
dielov: 
Významný výrobca automobilov 
spolupracoval so spoločnosťou Atos na 
zjednodušení procesu spustenia vlastnej 
montážnej linky. Pred začiatkom výroby 
musela firma overiť, či boli do systému 
SAP zadané správne diely. V minulosti 
tento proces overovania vyžadoval 
účasť  10 až 15 osôb. Vďaka spolupráci 
s Atosom implementovala firma robota, 
ktorý automatizuje overovanie a eliminuje 
potrebu osobnej účasti. Ak sa vyskytnú 
problémy s dátami, robot spustí servisný 
ticket, ktorý je priradený príslušnej skupine. 
Robot ďalej odosiela súhrnnú zostavu so 
stavom overenia príslušnému obchodnému 
tímu. Vďaka  tomuto riešeniu RPA môže 
firma efektívne spustiť výrobu a má istotu v 
súvislosti s dielmi. A členovia ich tímu majú 
voľné ruky a môžu sa venovať iným úlohám.

výhody

RPA je možné – v porovnaní s inými typmi 
technológií v oblasti digitálnej transformácie 
– implementovať rýchlo a aj výsledky 
sú viditeľné veľmi rýchlo. Výrobné firmy 
často začínajú jednoduchými prípadmi 
použitia RPA, ktoré nevyžadujú inteligenciu. 
V mnohých situáciách môže byť nový 
virtuálny robot v prevádzke a môže prinášať 
výsledky už za niekoľko mesiacov. 

Firma si obvykle v krátkej dobe uvedomí 
hodnotu tohto typu automatizácie a začne 
zväzovať investíciu do inteligentnej RPA. 
Ak je k dispozícii solídny základ v podobe 
RPA, doplnenie tohto prostredia o umelú 
inteligenciu prehĺbi výhody a vedie k 
rozšíreniu automatizácie na nové prípady 
použitia.

Začať v malom a rýchlo využívať
partnerom
Spolupráca so skúseným

Urýchlenie procesu prevzatia 
vozidla do vlastníctva: 
Spoločnosť Atos implementovala riešenie 
RPA, ktoré pomáha oddeleniu pre 
vymáhanie dlhov v spoločnosti zaoberajúcej 
sa poskytovaním pôžičiek skrátiť časovo 
náročný proces vyhľadania vozidla s 
cieľom prevziať ho do vlastníctva. Jeden 
robot prečíta zoznam vozidiel pripravený 
na prevzatie do vlastníctva a potom vyšle 
požiadavku na lokalizáciu. Druhý robot 
načíta aktuálnu pozíciu vozidla a potom 
zašle v reálnom čase GPS súradnice a 
adresu príslušnej osobe. Vďaka tomu sa 
počet spracovaných vozidiel zvýšil z 200 
na 1 600 denne. Robot vykonáva prácu za 
viac ako 6 osôb pracujúcich na plný úväzok 
a ušetrí organizácii 6 miliónov USD ročne. 

Spoločnosť Atos ponúka komplexné riešenie 
RPA – od prvotného plánovania, cez dizajn a 
testovanie, až po implementáciu, zaškolenie 
a následnú podporu. Virtuálne roboty 
môžete prevádzkovať interne vo svojich 
zariadeniach alebo v hosťovanom prostredí. 
Spoluprácou s nami môžete automatizovať 
väčšiu časť svojej firmy a môžete tak 
zvýšiť svoju efektivitu, znížiť náklady a 
urýchliť procesy. A pritom umožníte svojim 
zamestnancom sústrediť sa na kreatívnu 
činnosť a inovácie.
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Spoločnosť Atos je celosvetovým lídrom v oblasti digitálnej transformácie, zamestnáva 
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https://engage.atos.net/mrt-robotic-process-automation
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