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Zvýšenie spokojnosti užívateľov a 
prevádzkovej efektivity

Automatizáciou mnohých rutinných, neustále sa 
opakujúcich manuálnych činností, ktoré sa vyskytujú vo 
vašej organizácii, by ste mohli zvýšiť spokojnosť užívateľov 
a zároveň aj prevádzkovú efektivitu. Vaši zamestnanci by 
sa mohli zamerať na dôležitejšie aktivity a vaša organizácia 
by mohla využívať výhody väčšej precíznosti, rýchlosti a 
presnosti, ktoré automatizácia prináša.

Ale ako dosiahnuť automatizáciu? Mnohé manuálne procesy 
zostávajú procesmi manuálnymi pre ich zložitosť. Tradičné 
automatizačné nástroje a užívateľské rozhrania nemusia byť 
ako také vhodné na zachytenie a automatizáciu subtílnejších 
aspektov týchto procesov. 

A to je hlavný faktor, ktorým sa služby SAP® Intelligent Robotic 
Process Automation (SAP Intelligent RPA) odlišujú od iných 
riešení. Po zozbieraní informácií  
o užívateľskej aktivite môžu inteligentné roboty poskytované 
týmito službami emulovať užívateľské interakcie so softvérom 
a digitálne vykonávať niektoré užívateľské úlohy. Keďže roboty 
môžu využívať výhody a schopnosti SAP Leonardo Artificial 
Intelligence (SAP Leonardo AI) a služby SAP Conversational 
AI, môžu automatizovať akcie zahrnujúce viac než len 
tradičné užívateľské rozhranie. Môžu pracovať s procesnými 
metadátami s cieľom podporiť handsfree vykonávanie 
zložitejších procesov. V konečnom dôsledku môže váš podnik 
fungovať rýchlejšie v súlade s  princípmi LEAN a s nižšími 
nákladmi, a pritom poskytovať zákazníkom lepšie služby.
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Eliminácia opakujúcich sa 
manuálnych procesov
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Automatizácia je kľúčovou charakteristikou inteligentných 
podnikov. Umožňuje to, aby sa úlohy, ktoré sa predtým robili 
ručne, vykonávali rýchlejšie, konzistentnejšie a presnejšie. 
Obzvlášť v prípade, keď sú procesy komplikované, ale 
rutinné, môže automatizácia prispieť k zníženiu počtu 
chýb spôsobených ľudským faktorom a môže tak uvoľniť 
zamestnancom ruky, aby sa mohli sústrediť na aktivity, ktoré 
je možné priamo premietnuť do kvalitnejších produktov, 
služieb a zákazníckych skúseností. 

Ako také manuálne procesy vyzerajú? Predstavme si 
zamestnanca, ktorý musí spracovať zoznam nákladu. 
Zamestnanec zadá číslo zásielky do webovej aplikácie, aby si 
zobrazil súvisiacu nákupnú objednávku. Potom musí poslať 
informácie o nákupnej objednávke do cloudového systému 
ERP na ďalšie spracovanie.

Tieto procesy sú zložité, manuálne a náchylné na chyby aj za 
tých najlepších okolností. Zložitejšie procesy môžu mať ešte 
viac krokov, môžu zahŕňať viac systémov a vytvárať ešte viac 
príležitostí na robenie chýb.

Riešenie SAP Intelligent RPA môže vašej organizácii pomôcť 
zbaviť sa takejto neefektívnosti. Inteligentné roboty môžu 
vykonávať tieto zložité úlohy rýchlejšie, konzistentnejšie a s 
podstatne menším počtom chýb.

Eliminácia opakujúcich sa manuálnych procesov

Vyššia rýchlosť a presnosť

Výkonná automatizácia s inteligenciou

<<SAP Solution Brief         Ciele | Riešenia | Výhody | Rýchle fakty

Inteligentné roboty môžu vykonávať procesy 
zahrnujúce viac systémov, viac cloudových 
riešení, a dokonca aj viac ponúk SaaS 
(Software-as-a-Service).



Vyššia
 rýchlosť a presnosť
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Služby SAP Intelligent RPA bežia na platforme SAP Cloud. 
Dizajnové štúdio služieb uľahčuje zachytenie aplikácií, 
sekvenovanie vizuálnych pracovných tokov (workflow), 
skriptovanie a odladenie. Môžete:

• navrhovať roboty na základe sekvencií (vykonávanie 
krok za krokom) a závislostí;

• pripojiť k robotom spúšťacie mechanizmy na 
vykonávanie procesov s obsluhou alebo na naplánované 
vykonávanie procesov bez obsluhy; 

• používať rozhranie API a služby strojového učenia na 
zvyšovanie inteligencie robotov. 

Služby poskytujú aj funkcie umožňujúce stanoviť mieru 
autonómnosti práce robota:

• Digital Assistant: táto funkcia umožňuje zdokonaľovať 
proces prostredníctvom vylepšenia niektorých alebo všetkých 
aspektov manuálneho procesu. V tomto režime automatizácie 
môžu byť vaši užívatelia v priamej interakcii s robotmi, čo 
zaisťuje vyššiu efektivitu v dôsledku synergie.

• Digital Worker: ideálnym kandidátom pre komponent 
Digital Worker je opakujúci sa proces, ktorý nevyžaduje 
občasné rozhodovanie – vďaka tomu je možné automaticky 
vykonávať celý proces bez zásahu človeka.

• Cloud Orchestration Factory: táto funkcia funguje 
súčasne ako controller a dashboard a riadi prideľovanie 
automatizačných prostriedkov prostredníctvom funkcie 
Digital Assistent alebo Digital Worker.

Eliminácia opakujúcich sa manuálnych procesov
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Výkonná automatizácia 
s inteligenciou
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Roboty vytvorené pomocou služieb SAP Intelligent RPA sú 
schopné interakcie s inými systémami – rovnako ako ľudia. 
Vďaka tomu môžu roboty replikovať prácu, ktorú vykonáva 
nejaká osoba. V skutočnosti môže v inteligentnom podniku 
mnoho robotov interagovať s inými robotmi. Takže, čo sa stane, 
keď sa užívateľské rozhranie zmení alebo dôjde k aktualizácii 
systému? Ľudský užívateľ sa pokúsi prispôsobiť novému 
rozhraniu. Ale čo roboty? Služby SAP Intelligent RPA dávajú 
odpoveď aj na túto otázku.

Pomocou schopností SAP Leonardo AI môžu roboty 
identifikovať a zvládnuť nové modely a vzorce bez explicitného 
školenia. Práve tieto schopnosti umožňujú inteligentným 
robotom spracovávať a pochopiť neštruktúrované dáta z 
e-mailov, obrázkov a PDF. Vďaka službám SAP Conversational 
AI sú roboty schopné interakcie so zákazníkmi a užívateľmi 
rovnakým spôsobom ako ľudia. A vy nemusíte vopred 
definovať vstupy a výstupy ani programovať roboty tak, aby 
dokázali zvládnuť každý konverzačný variant. Služby SAP 
Intelligent RPA v kombinácii s SAP Leonardo Conversational AI 
umožňujú prirodzenú interakciu od prvého dňa.

Eliminácia opakujúcich sa manuálnych procesov
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Vďaka službám SAP Conversational AI sú 
roboty schopné interakcie so zákazníkmi  
a užívateľmi rovnako ako človek.
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Inteligentné podniky dosahujú vyššiu nákladovú efektivitu, 
pretože sa spoliehajú na procesy náročné na zdroje. 
Môžu si tak vybudovať lepšiu reputáciu a pozíciu na trhu, 
pretože umožňujú svojim zamestnancom, aby sa namiesto 
opakujúcich sa procesov s nízkou hodnotou, ktoré až 
doposiaľ odolávali pokusom o automatizáciu, zamerali na 
procesy s vyššou hodnotou.

Služby SAP Intelligent RPA poskytujú nástroje a technológie, 
ktoré vašej organizácii pomôžu optimalizovať náklady a 
alokáciu zamestnancov. Inteligentné roboty vytvorené 
pomocou služieb môžu rýchlo, konzistentne a bezchybne 
vykonávať opakujúce sa manuálne procesy. Môžu sa rozvíjať v 
súlade s potrebami vášho podniku, čo vám prinesie schopnosť 
aktívne reagovať na novo vzniknuté príležitosti a požiadavky 
zákazníkov.

A to nie sú jediné výhody, ktoré Vám služby SAP Intelligent 
RPA môžu priniesť. Inteligentné roboty vám môžu pomôcť 
modernizovať procesy a podporiť proces trvalého 
zdokonaľovania. Môžu vám pomôcť rýchlejšie sa rozhodovať 
a prekonávať organizačné prekážky. Stručne povedané, môžu 
vašej organizácii pomôcť posunúť sa o krok vpred na ceste k 
inteligentnému podniku.

Transformácia pre vyššiu efektivitu procesov
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Zamerajte sa na skutočne hodnotné 
úlohy a rutinné úlohy nechajte robotom.
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Súhrn
Služby SAP® Intelligent Robotic Process Automation 
uľahčujú vytváranie, plánovanie, riadenie  
a monitorovanie inteligentných robotov, ktoré môžu 
automatizovať opakujúce sa manuálne procesy 
zahrnujúce viac systémov, služieb a architektúr. 
Vďaka implementácii inteligentných robotov a 
automatizácii neefektívnych aktivít môžete cenné 
ľudské zdroje presmerovať na aktivity a procesy  
s vyššou hodnotou.

Ciele
• Digitálne emulovať užívateľské aktivity a zrýchliť 

automatizáciu procesov.
• Začleniť strojové učenie a konverzačnú umelú 

inteligenciu s cieľom zjednodušiť automatické 
vykonávanie procesov.

• Zaistiť nepretržité vykonávanie procesov 
prostredníctvom orchestrácie automatizácie pod 
úrovňou užívateľského rozhrania.

Riešenia
• Jediná integrovaná ponuka pre komplexnú 

automatizáciu naprieč všetkými systémami.
• Jadro, ktoré bude relevantné aj v budúcnosti.
• Schopnosť používať API na zlepšovanie výkonnosti 

robotov a zaistenie kontinuity.
• Automatizácia pomocou vopred vytvorených 

robotov pre softvér SAP.

Výhody
• Zdokonalenie operácií vďaka využívaniu 

zamestnancov na vykonávanie úloh s vyššou 
hodnotou pri súčasnom znížení nákladov.

• Zlepšenie kvality služieb a skrátenie cyklov pri 
transakciách generujúcich príjem.

• Zlepšenie schopností v oblasti plnenia požiadaviek 
právnych predpisov a analytických schopností.

• Zvýšenie presnosti, rýchlosti a efektivity 
vykonávania procesov.

Zistite viac
Viac informácií vám ešte dnes môže poskytnúť 
zástupca SAP alebo nás môžete navštíviť online.

Sledujte nás
www.sap.com/contactsap
Štúdio SAP | 62539enUS (19/06)
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