
Inteligentní RPA 
zjednodušuje 
klíčové pracovní 

 

toky ve výrobě
Zvýšení výhod automatizace prostřednictvím 
zabudování umělé inteligence



Výrobní �rmy jsou připravené začít využívat robotickou automatizaci 

výrobní �rmy osvobodit své zaměstnance od časově náročných  

případů implementovat rychle, s nízkými náklady a s vysokou návratností 

inteligentní RPA
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Robotická automatizace  
procesů

procesů (RPA) k automatizaci různých aspektů svých podniků. Využitím 
so�warových robotů k automatizaci digitálních pracovních toků mohou 

manuálních úkolů. A výsledky se dostaví rychle: RPA projekty lze v řadě 

investic.

Odhalení hodnoty 
a dalších oblastí
Automatizace oblasti back o�ce 

RPA namísto použití fyzických robotů 
využívá softwarové virtuální roboti k 
provádění úkolů, které dříve vyžadovaly 
časově náročnou manuální práci. RPA lze 
použít k jakýmkoli činnostem – od migrace 
dat a vyplňování formulářů až po 
generování sestav a poskytování 
zákaznických služeb. 

Cílem služeb RPA není převzít práci lidí. 
Jejich účelem je uvolnit lidem ruce, zbavit 
je nudných, opakujících se činností a 
umožnit jim věnovat více času a energie na 
projekty, které vyžadují lidskou inteligenci. 
Například namísto trávení mnoha hodin 
zpracováváním faktur partnerským 
organizacím mohou členové Vašeho týmu 
vyvíjet kreativní metody pro upevňování 
vztahů s obchodními partnery. A navíc 
budete schopni nákladově efektivně 
škálovat své procesy a svou firmu, protože 
řešení RPA mohou zvýšit rychlost 
pracovních toků a přesnost práce. 

Standardní řešení RPA však mívají určitá 
omezení. V mnoha případech je nutno 
strukturovat data a prezentovat je 
virtuálnímu robotovi v určitých formátech, 
aby byl schopen s daty správně pracovat. 
RPA řešení navíc obvykle vyžaduje lidský 
zásah vždy, když je nutno učinit rozhodnutí. 

S těmito omezeními se lze vypořádat 
zabudováním inteligence do RPA. 
Inteligentní řešení RPA může extrahovat 
nestrukturovaná data z naskenovaného 
dokumentu prostřednictvím funkce OCR 
(optické rozpoznávání znaků), dokáže 
stanovit, jaký typ informací dokument 
poskytuje, a pak použít příslušná data ke 
spuštění procesu, jako je např. generování 
faktury nebo žádost o souhlas s platbou. 
Inteligentní RPA umožňuje vytváření a 
správu automatizovaných procesů pro Vaši 
organizaci.

Inteligentní řešení RPA otvírají nové 
možnosti automatizace širokého spektra 
pracovních toků v rámci celého podniku. 
Pro mnoho výrobních firem platí, že 
ideálním místem pro zahájení cesty k 
inteligentní robotické automatizaci procesů 
jsou finanční a účetní oddělení, protože 
tyto oblasti zahrnují masivní zadávání a 
pohyb dat. 

Členové týmu se musí často přihlásit do 
jednoho systému, otevřít soubor, najít a 
zkopírovat specifická data, přihlásit se do 
jiného systému a zkopírovat data do 
souboru ve druhém systému. RPA může 
tento typ procesu výrazně urychlit. 
Virtuální robot dokáže tyto úkoly provést 
za zlomek času, který by potřeboval člověk. 
Robot navíc může tyto úkoly průběžně 
opakovat ve dne i v noci. 

Obohacení RPA o umělou inteligenci 
umožňuje automatizovat finanční a účetní 
procesy, které dříve vyžadovaly lidský 
zásah. Inteligentní řešení může například 
předpovídat budoucí růst prostřednictvím 
analýzy historického výkonu a široké škály 
trendů a tržních proměnných.

Rozšíření řešení RPA o umělou inteligenci 
(AI – Artificial Intelligence) ještě zvyšuje 
výhody, které může RPA přinášet. 
Inteligentní RPA umožňuje rozšířit 
automatizaci i na nové procesy a snižuje 
potřebu lidského zásahu. Můžete urychlit 
procesy, zvýšit efektivitu a nákladově 
efektivně škálovat firmu — a přitom 
můžete svým zaměstnancům uvolnit ruce 
a umožnit jim, aby se věnovali 
důležitějším, složitějším projektům. 

Dříve než začnete s implementací 
inteligentního řešení RPA ve Vašem 
výrobním podniku, byste měli pochopit, 
proč je inteligence kritickým faktorem, 
který umožňuje maximalizovat výhody 
automatizace. Díky výběru správných 
případů užití pro Vaši společnost můžete 
rychle začít s automatizací a můžete 
okamžitě začít využívat výhod, které 
přináší.



Jak využít inteligentní RPA pro Váš výrobní podnik? Výrobní �rmy 

účetních pracovních toků mohly modernizovat nejrůznější činnosti – 
od vytváření kusovníků až po poskytování zákaznických služeb. Optimální 
řešení je schopné interakce s komplexní škálou IT systémů a aplikací.
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a mnohem víc
Back o�ce

implementují řešení RPA, aby kromě automatizace běžných �nančních a 
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Klíčové případy užití

Identi�kace klíčových 
případů užití

Automatizované zpracování faktur

Jakmile se Vám podaří identifikovat správné 
případy užití inteligentní RPA, můžete rychle 
začít RPA používat a můžete prakticky 
okamžitě těžit z výhod, jež přináší. Kromě 
automatizace fakturace nebo modernizace 
oblasti compliance můžete objevit i různé 
možnosti urychlení vývoje produktů nebo 
zdokonalení zákaznické podpory. 

Každý příjem faktury obvykle znamená, že 
člen týmu musí přezkoumat každý řádek 
faktury, musí porovnat částku s existující 
nákupní objednávkou a musí předat fakturu 
ke schválení. Virtuální robot zvládne tyto 
úkoly velmi snadno, a to dokonce i v případě, 
kdy je faktura v tištěné verzi a je nezbytná 
extrakce dat. Kromě toho může rovněž zjistit, 
že něco není správně a může informovat 
firmu, která fakturu vystavila, a také příslušné 
interní týmy. 

Podobně může virtuální robot přispět i k 
modernizaci širokého spektra dalších 
finančních a účetních procesů. Roboty 
můžete využít ke zpracování zákaznických 
plateb a vratek, k porovnávání odhadovaných 
a skutečných výdajů, k vytváření sestav pro 
subjekty podávající informace o úvěrové 
spolehlivosti, k aktualizaci adres zákazníků a k 
různým dalším činnostem.

Kusovníky
Představte si, že byste mohli zjednodušit 
proces vytváření kusovníků. Vaše týmy 
zabývající se plánováním produktů a 
montáží se na kusovníky spoléhají – a když 
je v kusovníku chyba, montáž je pomalá 
nebo dokonce chybná. Inteligentní řešení 
RPA může proces vytváření kusovníků 
automatizovat prostřednictvím rychlého 
načtení informací z různých aplikací a 
systémů. Roboti mohou provádět i 
kontrolu dostupnosti komponent a jejich 
kompatibility, což je pro člověka zpravidla 
extrémně časově náročný úkol.

Zjednodušené plnění požadavků 
právních předpisů (compliance)
Je možné, že z důvodu plnění požadavků 
vyplývajících z odvětvových nebo vládních 
nařízení musíte archivovat velkou škálu 
dokumentů, včetně osvědčení a jiných 
důkazů, že vyrábíte bezpečné produkty, 
dodržujete předpisy týkající se ochrany 
osobních údajů, vývozní nařízení atd. 
Inteligentní RPA umožňuje modernizovat 
proces sběru dokumentů a proces jejich 
archivace po zákonem stanovenou dobu a 
umožňuje generovat správné materiály 
pro auditory.

Implementace chatbotů v oblasti 
zákaznických služeb
Vaši zákazníci očekávají responsivní 
zákaznické služby. Poskytování takových 
služeb však může být finančně náročné, 
zejména pokud Vaši zákazníci sídlí v 
různých geografických regionech. 
Vytvoření inteligentního chatbota Vám 
může pomoci poskytovat takovou úroveň 
služeb, jakou zákazníci požadují, a 
současně mít náklady pod kontrolou. Váš 
chatbot vybavený umělou inteligencí může 
v rámci frontendového prostředí zjistit, jaký 
má zákazník problém, a může spustit 
automatizovaný proces zahrnující např. 
zahájení procesu vratky, informování 
výrobního týmu o výskytu závady nebo 
propojení zákazníka s členem týmu 
podpory na vyšší úrovni. Díky chatbotu, 
který v sobě spojuje umělou inteligenci a 
robotickou automatizaci procesů, můžete 
rychleji reagovat na požadavky většího 
počtu zákazníků, kdykoli potřebují pomoc, 
a ať už se nacházejí kdekoli.

Zdokonalený vývoj produktů
Váš proces vývoje produktů může 
zahrnovat množství pokusů a omylů. 
Sledování toho, co funguje a co nefunguje, 
vyžaduje manuální úsilí. A teď si představte, 
že by bylo možné proces záznamu dat v 
rámci vývojového cyklu zautomatizovat. 
Mohli byste nechat svůj tým, aby se 
soustředil na vývoj nových nápadů. 
Inteligentní řešení RPA může nejen 
automaticky zaznamenávat data, ale může 
je i analyzovat. A Váš tým bude moci lépe 
identifikovat trendy a předvídat budoucí 
výsledky.



Spolupráce s Atos
 

urychlí každou fázi 
Vaší cesty k inteligentní 
RPA – od identi�kace 
správných případů užití 

 

přes vytvoření prototypu 
robotů až po přesun 
nových robotů do

 

produkce.
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Zkušený  
partner

Začít v malém a rychle 
využívat výhod

Spolupráce se 
zkušeným partnerem

RPA lze – ve srovnání s jinými typy 
technologií v oblasti digitální transformace – 
implementovat rychle a také výsledky jsou 
vidět velmi rychle. Výrobní firmy často 
začínají jednoduchými případy užití RPA, 
které nevyžadují inteligenci. V mnoha 
situacích může být nový virtuální robot v 
provozu a může přinášet výsledky během 
několika málo týdnů. 

Firma si obvykle brzy uvědomí hodnotu 
tohoto typu automatizace a začne zvažovat 
investici do inteligentní RPA. Pokud je k 
dispozici solidní základ v podobě RPA, pak 
doplnění tohoto prostředí o umělou 
inteligenci prohloubí výhody a vede k 
rozšíření automatizace na nové případy užití.

Když nastane čas, aby se výrobní firma 
posunula na své cestě k automatizaci o kus 
dál, je potřeba spolupracovat se zkušeným 
partnerem. Správný partner Vám může 
pomoci identifikovat nejlepší případy užití 
RPA ve Vaší firmě, může pomoci stanovit cíle 
v oblasti návratnosti investic, vytvořit 
prototyp virtuálního robota, provést ověření 
koncepce a realizovat přesun robota do 
produkce. 

Společnost ATOS má nezbytné vědomosti a 
zkušenosti, které Vám umožní využívat 
výhod inteligentní RPA. Níže jsou uvedeny 
dva příklady ilustrující, jak společnost Atos 
pomohla organizacím dosáhnout 
významných výsledků prostřednictvím 
implementace inteligentní RPA: 

Modernizace procesu ověření dílů: 
Významný výrobce automobilů 
spolupracoval se společností Atos na 
zjednodušení procesu spouštění své 
montážní linky. Před začátkem výroby 
musela firma ověřit, zda byly do systému 
SAP zadány správné díly. V minulosti tento 
proces ověření vyžadoval setkání 10 až 15 
osob. Díky spolupráci s Atos implementovala 
firma robota, který automatizuje ověřování a 
eliminuje potřebu schůzek. Pokud se 
vyskytnou problémy s daty, robot spustí 
servisní ticket, který je přiřazen příslušné 
skupině. Robot dále odesílá souhrnnou 
sestavu se stavem ověření příslušnému 
obchodnímu týmu. Díky tomuto řešení RPA 
může firma efektivně spouštět výrobu a má 
jistotu ohledně dílů. A členové jejího týmu 
mají volné ruce a mohou se věnovat jiným 
úkolům.

Urychlení procesu převze� vozidla do 
vlastnictví: 
Společnost Atos implementovala řešení RPA, 
které pomáhá oddělení pro vymáhání dluhů 
ve společnosti zabývající se poskytováním 
půjček zkrátit časově náročný proces 
vyhledání vozidla za účelem jeho převzetí 
do vlastnictví. Jeden robot pročte seznam 
vozidel připravený k převzetí do vlastnictví a 
pak vyšle požadavek na lokaci. Druhý robot 
načte aktuální pozici vozidla a poté zašle v 
reálném čase GPS souřadnice a adresu 
příslušné osobě. Díky tomu se počet 
zpracovaných vozidel zvýšil z 200 na 1 600 
denně. Robot vykonává práci za více než 6 
osob pracujících na plný úvazek a ušetří 
organizaci 6 miliónů USD ročně. 

Společnost Atos nabízí komplexní řešení 
RPA – od prvotního plánování přes design a 
testování až po implementaci, zaškolení a 
následnou podporu. Virtuální roboty můžete 
provozovat interně ve svých zařízeních nebo 
v hostovaném prostředí. Spoluprací s námi 
můžete automatizovat větší část své firmy, a 
můžete tak zvýšit svou efektivitu, snížit 
náklady a urychlit procesy. A přitom 
umožníte svým zaměstnancům soustředit 
se na kreativní činnost a inovace.
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Atos je globální lídr v digitální transformaci se 110 000 zaměstnanci 
v 73 zemích a s ročním příjmem ve výši 12 miliard eur.  Jsme 
evropská jednička v poskytování cloudových služeb, kybernetické 
bezpečnosti a výpočetní techniky s vysokým výkonem. 
Poskytujeme komplexní řešení pro Orchestrated Hybrid Cloud, Big 
Data, Business Applications a Digital Workplace prostřednictvím 
Digital Transformation Factory a rovněž transakčních služeb přes 
Worldline, přední evropskou platební společnost. Atos díky 
nejmodernějším technologiím a svým znalostem odvětví 
podporuje digitální transformaci svých klientů napříč všemi 
obchodními sektory. Společnost je celosvětovým partnerem v 
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