
Automatizace obchodních 
úkolů s využitím robotické 
automatizace procesů
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•     umožnit zaměstnancům, aby se   
      soustředili na důležitější práci;
•     snížit pomocí automatizace 
      opakujících se úkolů množství     
      chyb, kterých se dopouštějí lidé, a   
      přitom zachovat konzistenci a   
      efektivitu;
•     zvýšit využití robotů, kteří jsou 
      schopni vykonat úkoly během   
      několik málo sekund, operační   
      rychlost a škálovatelnost;
•     snížit náklady na vývoj tím, že    
      obchodní uživatelé budou schopni  
      sami si vytvářet roboty (s pouze  
      omezenou asistencí ze strany IT).

Robotická automatizace procesů 
(RPA – Robotic Process Automation) 
umožňuje využít roboty k rychlé a 
nákladově efektivní automatizaci 
rutinních úkolů, jako je třeba přístup k 
datům a pohyb v rámci aplikačních 
uživatelských rozhraní. Robot může 
například provádět úlohy, jako je 
přihlášení do aplikace, přesun na 
určitou obrazovku za účelem 
zkopírování dat a poté přihlášení do 
jiné aplikace a vložení zkopírovaných 
dat do relevantních polí. Celou 
aktivitu robot ukončí odhlášením z 
obou aplikací. RPA Vám může 
pomoci:

Umožníme Vašim zaměstnancům zaměřit se na 
důležitější práci
Vaši zaměstnanci vykonávají 
denně stovky (ne-li tisíce) úkolů, 
které se neustále opakují. 
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IBM Automation Platform for Digital Business

Automatizace selektivních provozních úkolů pomocí RPA pomůže 
Vaší firmě zvýšit produktivitu, protože zbaví zaměstnance opakující 
se, časově náročné práce. Výsledek? Můžete zvýšit pracovní zátěž, 
aniž byste zatěžovali své zaměstnance.

POMOC S PRACOVNÍMI ÚKOLY
Uvolní zaměstnancům ruce a umožní jim soustředit se 
na důležitější práci

Automatizace úkolů pomáhá zaměstnancům pracovat inteligent-
něji a umožňuje Vám zjistit, kdo provádí 
specifickou práci v rámci organizace. Nyní lze některé úkoly zcela 
předat RPA robotům, zatímco zbývající úkoly budou ponechány 
zaměstnancům. A pak už stačí jen využívat výhod efektivní, 
selektivní asistence robotů.

Řešení IBM Robotic Process Automation with Automation Anywhe-
re využívá schopností RPA vytvořit digitální pracovní síly pro 
vykonávání opakujících se úkolů, přičemž v kombinaci s řešením 
IBM Business Process Management umožňuje zvládat i výjimečné 
procesy a organizovat roboty. Techničtí uživatelé se správným 
školením mohou vytvářet roboty, aniž by museli mít povědomí o 
programování. Řešení od IBM přináší výhody celému podniku a lze 
je jednoduše implementovat po boku nových a starších systémů.

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP
RPA od IBM Vám pomůže vybudovat inteligentní 
�rmu



Automatizace úkolů pro snazší škálování �rmy
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ÚSPĚCH S RPA

50-70%
Úspory nákladů ve �nančních 
odděleních v důsledku automatizace 
často se opakujících úkolů.1

ÚSPĚCH V BANKOVNICTVÍ

IBM Business Process Management a RPA 
vedou k 30% úsporám nákladů

Evropská banka již automatizovala jednu ze 
svých frontendových služeb. K automatizaci 
využila řešení pro správu obchodních procesů, 
avšak potřebovala dále automatizovat i jiné 
úkoly vyžadující lidský zásah a omezující 
dostupnost těchto služeb na řádnou pracovní 
dobu. Díky využití RPA k automatizaci 
opakujících se úkolů byla banka schopna 
rozšířit svou pracovní dobu a vyhovět zvýšené 
poptávce. Navíc dosáhla 30% úspory nákladů a 
lepších zákaznických zkušeností.2 

VAŠE VÝHODY

Je pro Vás robotická automatizace procesů 
správným řešením?

Automatizaci úkolů využijte, pokud potřebujete:
•     škálovat firmu a snížit provozní náklady při zachování aktuální   
      úrovně zaměstnanců;
•     zvýšit produktivitu prostřednictvím snížení časové režie, kterou   
      zaměstnanci vynakládají na opakující se manuální úkoly;
•     poskytovat konzistentnější zákaznické služby s rychlejší odezvou;
•     snížit počet chyb při zadávání a zpracování dat;
•     integrovat starší aplikace a systémy bez použití uživatelských   
      rozhraní API nebo finančně nákladného integračního softwaru;
•     být schopni implementovat nová automatizační schémata během    
      několika hodin či dnů tím, že umožníte obchodním uživatelům   
      vytvářet si své vlastní RPA roboty – bez znalosti IT.

VYUŽIJTE VÝHOD AUTOMATIZACE HNED TEĎ
Pro řadu organizací je využití RPA k automatizaci úkolů 
obecným vstupním bodem do světa automatizované digitální 
práce – často v kontextu podpory digitálního pracovního toku 
nebo procesu. Schopnosti plně integrovaného řešení IBM 
Automation Platform for Digital Business v oblasti automatizace 
úkolů sahají od replikace funkcí lidí pracujících s obslužným 
rozhraním přes záznam interakcí člověka s webem, aplikacemi 
na PC nebo staršími aplikacemi až po zpětné přehrávání 
sekvencí událostí v úloze pro účely použití v sestavách, auditech 
nebo při řízení. Tyto a další schopnosti řešení IBM Automation 
Platform for Digital Business Vám pomohou škálovat operace a 
využívat výhod v rámci celé organizace. 

Obecně vzato, pomáhá tato platforma transformovat Vaše digitální 
operace, a to napříč různými aktivitami – ať už jde o řízení úkolů, 
správu obsahu, spolupráci mezi pracovními toky, sběr dat nebo 
získávání informací pro komplexní rozhodování. Funkce platformy 
lze bez problémů integrovat. Tyto funkce umožňují vybrat si 
jakoukoli oblast automatizace jako vstupní bod a posléze 
expandovat do nových schopností a využívat výhod 
škálovatelnosti, produktivity a lepších zákaznických zkušeností. IBM 
Automation Platform for Digital Business nabízí oproti 
specializovaným řešením pro automatizaci významné výhody. Patří 
mezi ně zejména jednotná uživatelská zkušenost, která zajišťuje 
konzistenci operací, opakovaně využitelné dovednosti a aktiva, jež 
mohou uživatelé sdílet mezi platformami, a služby platformy, které 
podporují analytiku a operační inteligenci.
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VÍCE INFORMACÍ o řešení IBM Robotic Process Automation with 
Automation Anywhere najdete na: ibm.com/cloud/automation-software/rpa

Více informací o IBM Automation Platform for 
Digital Business najdete na: 
ibm.biz/automation-platform
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1 „Robotic process automation in the Finance function of the future“, Ernst & Young Accountants, 2016
2  Na základě zkušeností zákazníků IBM.
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