
Robotyzacja procesów 
biznesowych
Omówienie technologii RPA 
(Robotic Process Automation)



TYTUŁ

Technologia RPA

Dajemy naszym klientom możliwość wygenerowania nawet 50% kosztów w Back Office.

Działanie bezpośrednio na interfejsie użytkownika innych systemów – tak, jak robi to operator-
człowiek.

Brak konieczności tworzenia dedykowanych interfejsów programistycznych.

Brak konieczności ingerencji w kod źródłowy aplikacji czy w bazę danych 
robotyzowanych aplikacji (co implikuje konieczność posiadania wiedzy nt. wewnętrznej 
konstrukcji aplikacji); wykorzystanie logiki biznesowej zaszytej w robotyzowane aplikacje, co 
rozwiązuje problem jej odtworzenia, występujący w tradycyjnym modelu integracji systemów lub 
ich rozwoju.
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Wykorzystywana technologia

Pracują z szeroką gamą systemów IT

Możemy obserwować jego pracę, lub 
może się ona odbywać się w tle

Algorytmy naśladują ruchy 
użytkowników na komputerze

Nie popełniają błędów = 100 %
poprawność działania

Pracują na interfejsie użytkownika, 
bądź w tle

Technologia Robotic Proces Automation RPA



Współczesne wyzwania organizacji
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Proces, który obecnie człowiek wykonuje w ciągu 15 minut człowiek wykorzystujący RPA może 
wykonać w 3 min.

Podczas 8 godzinnego dnia pracy człowiek wykona 32 takich procesów, a odpowiednio 
zaprogramowany robot 480. To wzrost produktywności o 1400%. 

Robot może pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dając możliwość na zwiększenie 
produktywności i konkurencyjności.

Robot vs człowiek
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Procesy proste i powtarzalne Manualne

Z elektronicznymi danymi 
wejściowymi

Niezależne od opinii/decyzji 
ludzkiej

Oparte na regułach

Z dużą liczbą transakcji

Z małą liczbą wyjątków

Obejmujący kilka systemów

Podatny na ludzkie błędy

Pracochłonne

Jakie procesy robotyzujemy?
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ADMINIS-
TRACJA

HR/
KADRY
I PŁACE

KSIĘGOWOŚĆ

SPRZEDAŻ 
I 

DYSTRYBUCJ
A

IT

SPEDYCJA/
LOGISTYKA

MAGAZYN
• Weryfikacja stanów 

magazynowych
• Komunikacja z 

dostawcami
• Przygotowywanie 

dokumentacji

• Wprowadzanie umów do systemu
• Fakturowanie

• Rozliczanie listy płac
• Obsługa zwolnień lekarskich
• Wprowadzanie urlopów

• Zamówienia
• Weryfikacja dostawców
• Analiza cen

• Fakturowanie
• Zamówienia
• Weryfikacja dostawców
• Przygotowywanie baz danych

• Integracja pomiędzy systemami
• Wymiana danych pomiędzy systemami
• Wprowadzanie danych

• Zarządzanie pustymi
przejazdami

• Szukanie dostawców
• Generowanie zamówień

Robotyzacja w firmie



Heatmapa procesów – kandydatów do robotyzacji  
w obszarze F-K



Analiza 
przedwdrożeniowa Pilot

Roll-Out 
Robotics Factory

(czas trwania zależy od 
zakresu)

Analiza opłacalności i 
słuszności wdrożenia RPA.

Program pilotażowy zastosowania
robota w wybranych obszarach.
Równoległa eksploatacja, dodatkowy
nadzór nad rozwiązaniem, planowanie
zastosowania w dalszych obszarach.

Rozszerzenie zakresu zastosowania
na pozostałem planowane obszary.
Pełne operacyjne zastosowanie 
robotów. 

Od czego zacząć



Zapraszamy do kontaktu
Iwona Kwiatkowska
tel. 22 208 28 61, kom. 513 100 288
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl


