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POUFNOŚĆ: Niniejszy dokument przeznaczony jest do wyłącznego użytku zamierzonego odbiorcy (obecnych i przyszłych klientów firmy Extreme Robotics/AUTOMADE) i zawiera poufne informacje. Przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie lub dystrybuowanie przez osoby do tego nieupoważnione jest zabronione. Jeśli nie jest Pan/Pani zamierzonym odbiorcą, prosimy nie zapoznawać się z treścią dokumentu oraz o
usuniecie tego pliku oraz zniszczenie wszystkich jego kopii i wydruków. Niniejszy dokument jest stworzony do celów informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

AUTOMADE – partner w automatyzacji procesów biznesowych

Tworzymy superłatwe w użyciu roboty softwareowe RPA & RDA.
W połączeniu z systemami workflow i do kolejkowania zadań
zapewniamy rozbudowaną automatyzację procesów biznesowych

Wdrażamy automatyzację i robotyzację procesów

Szkolimy z samodzielnej robotyzacji oraz pomagamy w budowie
zespołów zajmujących się automatyzacją po stronie Klienta

Doradzamy w budowaniu strategii automatyzacji, a także prowadzimy
projekty z zakresu analizy procesów i ich optymalnego przebudowania
pod kątem automatyzacji
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Trendy
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O Automatyzacji

80% liderów biznesu robotyzujących procesy zapewnia
pracownikom pełny dostęp do narzędzi RPA
IDC WHITE PAPER: A robot for every worker: Are we ready for a people-first automation mindset?

Zainteresowanie RPA jest wciąż wczesne. 69% firm
rozpoczęło jego wykorzystywanie w ciągu ostatnich 2 lat
Dimensional Research - Global RPA Survey (2020 May)

Do 2024 roku organizacje obniżą koszty operacyjne o 30%,
łącząc technologię hiperautomacji z przeprojektowanymi
procesami operacyjnymi.
Gartner - ‘Gartner Forecasts Worldwide Hyperautomation-Enabling Software Market to Reach
Nearly $600 Billion by 2022 ’
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O Demokratyzacji

Demokratyzacja technologii oznacza zapewnienie pracownikom
łatwego dostępu do technicznych narzędzi i więdzy bez
rozbudowanych i kosztownych szkoleń.
Często nazywana „citizen access”, prowadzi do rozwoju w
organizacji „citizen data scientists, citizen programmers” i innych.
Gartner - ‘Top 10 Strategic Technology Trends for 2020’
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Nasze roboty można wykorzystywać w automatyzacji dużych procesów (RPA) oraz jako
elektronicznego asystenta w małych zadaniach na komputerach użytkowników (RDA).
Dzięki unikalnej prostocie konfiguracji możliwa jest samodzielna robotyzacja robiona
przez działy biznesowe

RPA
Robotic Process Automation

Automatyzowane głównie duże procesy
(instalacja na serwerach)

Automatyzacja wielu małych zadań
(na komputerach użytkowników)

RDA

Małe usprawnienia sumują
się do dużych oszczędności

Robotic Desktop Automation
Użytkownik 1

Użytkownik 2

Automatyzowane fragmenty większych procesów
przeplatane pracą ludzką (robot assisted work / cobot)
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Jak zatem podejść do automatyzacji
w dobie demokratyzacji?

NASZA REKOMENDACJA:
Połączyć wszystkie trzy
inicjatywy w spójną całość

Samodzielna automatyzacja
w działach biznesowych
• Tworzenie prostych makr

Centre of Excellence
• Tworzenie rozbudowanych makr
• Dla makr przygotowywanych przez działy
biznesowe:
- poprawa/uzupełnienie makr
- kontrola techniczna i bezpieczeństwa
- zatwierdzenie do publikacji

• Wsparcie /Helpdesk I. linia

Outsourcing automatyzacji
• Tworzenie najbardziej
skomplikowanych makr
• Wsparcie/Helpdesk II. Linia
• Szkolenia
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Robot AUTOMADE
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Roboty softwareowe wspierają pracowników w wielu powtarzalny zadaniach biurowych.
Robot „klika za użytkownika” we wszystkich aplikacjach potrzebnych do wykonania
zadania. Zachowujemy przy tym maksymalną prostotę korzystania z robota
ROBOT DLA UŻYTKOWNIKÓW
BIZNESOWYCH (DESKTOP)

ROBOT DLA ZAAWANSOWANYCH
UŻYTKOWNIKÓW (STUDIO)

•
•

•
•

Odtwarzanie makr
Lista dostępnych makr zależna od
grupy użytkowników / działu

Nagrywanie zadań (automatyczna konfiguracja makr)
Możliwość ręcznej rekonfiguracji kroków makra

MAKRA

ODTWARZAJ

NAGRYWAJ

KROKI MAKRA

KONFIGURACJA KROKÓW

lista dostępnych zadań

aby wykonać zadanie

aby szybko skonfigurować zadanie

wykonywane czynności robota

szczegółowe parametry
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Makra startowe
Pobieranie kursów walut to gotowe, stworzone specjalnie dla Ciebie makro,
które pozwoli Ci na automatyczne pobieranie kursów walut ze strony
Narodowego Banku Polskiego do pliku Excel.

1
3

2
4

Weryfikacja pojedynczego oraz wielu numerów NIP na białej liście pozwoli Ci na
zweryfikowanie pojedynczego lub wielu numerów NIP interesujących Cię firm na
białej liście z poziomu aplikacji robota. Z pomocą tego makra sprawdzisz, czy
status danego podatnika jest czynny, czy nie. Dzięki temu nie musisz wyszukiwać
ich każdorazowo ręcznie, a robot zrobi to za Ciebie.

Automatyczne tworzenie skierowań na badania lekarskie to gotowe,
przygotowane przez nas makro, które pozwala automatycznie wystawiać
skierowania dla wszystkich osób, których dane znajdują się w jednym pliku Excel.
Dzięki temu za pomocą jednego kliknięcia możesz stworzyć gotowe pliki PDF ze
skierowaniem dla dowolnej liczby pracowników w swojej firmie.

Przykłady użycia robotów
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Przykłady zastosowania robotów

1 Przenoszenie danych między
systemami (środowisko
Windows i aplikacje webowe)

6 Przygotowanie plików PDF
- zaświadczeń, pism
i spersonalizowanych ofert na
podstawie danych z różnych
systemów

2 Wprowadzanie danych
z dokumentów do systemów

7 Przetwarzanie plików
i przenoszenie do wskazanych
folderów

3 Obsługa maili i przenoszenie
danych z załączników do
systemów

8 Tworzenie zestawień
i raportów oraz wysyłanie do
wskazanych osób

4 Zbieranie danych ze stron
internetowych i zewnętrznych
serwisów

9 Alternatywa wobec integracji
systemów (wewnętrznych oraz
partnerów zewnętrznych) oraz
w projektach jednorazowej
migracji

5 Agregowanie danych przez
łączenie wielu plików Excel

10 Wszelkie zadania gdzie
brakowało odpowiednich
funkcjonalności lub procesów
w innych systemach przez co
realizowano je ręcznie

Przykłady zastosowania robotów w departamentach

Kadry i płace

Księgowość

IT

•

Robot masowo wypełnia
dokumenty na podstawie danych z
Excela i systemu kadrowego (np.
umowy o pracę, zaświadczenia o
zarobkach, dokumenty ZUS)

•

•

•

Robot na podstawie terminów
ważności badań lekarskich
zapisanych w systemie kadrowym
przygotowuje listę pracowników z
kończącą się ważnością badań,
następnie uzupełnia wzór
skierowania na badania dla każdego
z tych pracowników i wysyła mailem

Robot integruje system obiegu
dokumentów z systemem
finansowo-księgowym. Pobiera pliki
faktur z jednego systemu i
wprowadza je do drugiego pod
odpowiednią transakcję

•

Robot wprowadza wyciągi bankowe
do systemu ERP. Po zaimportowaniu
wyciągu, Robot odczytuje pozycje na
wyciągu i zgodnie z procedurą dla
danego typu transakcji wykonuje
określone operacje w systemie

Robot cyklicznie testuje poprawność
działania utrzymywanych aplikacji podobnie jak człowiek logując się do
nich i wykonując określone operacje.
W przypadku gdy test się nie
powiódł, wysyłany jest mail do
administratorów/opiekunów danej
aplikacji

•

Robot wykonuje określone operacje
w systemach testowych firmy
symulując działanie użytkownika
(testy regresji)
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Przykłady zastosowania robotów w departamentach

Sprzedaż

Controlling

Logistyka

•

Robot codziennie masowo
wprowadza ogłoszenia/informacje
na internetowe portale
społecznościowe/aukcyjne/sklepy
internetowe

•

•

•

Robot tworzy nową bazę
potencjalnych klientów dopasowaną
do potrzeb. W wyszukiwarce i
serwisie typu PanoramaFirm
poszukuje wg kryteriów wizytówek
firm i pobiera dane

Robot z systemu finansowoksięgowego generuje zestaw
raportów o zdefiniowanych
parametrach potrzebnych do audytu.
Łączy także wiele arkuszy
kalkulacyjnych w jeden zbiorczy

•

Robot pobiera z publicznych portali
informacje rejestrowe aktualne na
dany dzień. W celach dowodowych
zapisuje ich obraz jako pliki (w tytule
NIP firmy i data zapisu)

Robot pobiera listę nowych
zamówień, następnie pobiera dane
teleadresowe klientów i wprowadza
zamówienia przesyłek w
zewnętrznym portalu firmy
kurierskiej. Robot generuje także w
systemie firmy kurierskiej etykiety
adresowe, które przesyła
bezpośrednio do drukarki oraz
archiwizuje ich kopię elektroniczną
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Każde 60 minut pracy
zaoszczędzone dziennie przez
pracownika używającego
naszego robota zapewni mu
rocznie 30 „dodatkowych” dni
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Case Studies
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Case study: Dział księgowości

Import wyciągów MT940 do systemu Nasz Bank

Wyzwanie
Codzienny proces pobierania wyciągów z banku.
Codziennie pracownik działu księgowości importuje pobrane z banku
wyciągi w formacie MT940. Czynność prosta i łatwa, ale kilkanaście
wyciągów każdego dnia roboczego pochłaniało co najmniej kilkanaście
minut z czasu pracy pracownika.

Efekty
Zminimalizowanie czasu pracy człowieka, proces jest w pełni automatyczny
Przyspieszenie procesu – przekazanie całej pracy robotowi; redukcja manualnej pracy
pod presją czasu
Poprawienie jakości – redukcja pomyłek do zera

Rozwiązanie
Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:
•

otwiera i loguje się do apliakcji Nasz Bank,

•

przechodzi do modułu importu wyciągów,

•

generuje ścieżkę do aktualnych wyciągów za dany dzień

•

importuje wszystkie pliki po kolei.

Czas zaangażowania
pracownika spadł
do zera

Case study: Dział księgowości

Księgowanie faktur leasingowych

Wyzwanie
Czasochłonny proces zaksięgowania wielu faktur
Pracownicy działu księgowości co miesiąc mają do zaksięgowania 100-150
faktur leasingowych za leasing środków trwałych. Faktury są w formie
PDFów i należy z nich odczytać szereg danych i w oparciu o te odczytane
dane zaksięgować je w odpowiedni sposób a także kwoty przeliczyć
zgodnie z kursem eur/pln na dzień wystawienia faktury. Proces jest
czasochłonny z uwagi na ilość faktur

Efekty
Zminimalizowanie czasu pracy człowieka – z 20 minut na fakturę do 2 minut
Uwolnienie zasobów ludzkich
Przyspieszenie procesu – przekazanie całej pracy robotowi; redukcja manualnej pracy
pod presją czasu
Poprawienie jakości – redukcja pomyłek do zera

Rozwiązanie
Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:
•

z przygotowanego przez OCR pliku excel odczytuje dane

•

księguje dane w systemie Sage Finanse i księgowość na odpowiednie
konta księgowe,

•

zgodnie z zaszytą logiką uzależnioną od odczytanych parametrów
faktury i przypisuje faktury do odpowiedniej umowy leasingowej i
odpowiedniego pojazdu.

Oszczędność czasu
to około 28 h
miesięcznie

Case study: Dział księgowości

Wystawianie not odsetkowych

Wyzwanie
Nieregularnie wykonywany manualny proces
Pracownicy ręcznie obliczają noty odsetkowe dla faktur opłaconych z
opóźnieniem, bazując na raporcie z systemu ERP odbywa się kwalifikacja
pod kątem zasadności wystawienia noty, a następnie kalkulacja wartości
odsetek (z uwzględnieniem szeregu warunków). Proces był wykonywany
nieregularnie, z uwagi na jego czasochłonność.

Efekty
Zminimalizowanie czasu pracy człowieka, uwolnienie zasobów ludzkich
Ograniczenie strat – regularne wystawianie not odsetkowych
Przyspieszenie procesu – przekazanie całej pracy robotowi

Rozwiązanie
Przygotowanie automatyzacji procesu, w ramach którego robot:
•

Pobiera raport

•

Weryfikuje i grupuje faktury

•

Wylicza wartości noty

Regularna realizacja
procesu
wykonywanego
wcześniej
nieregularnie

Pomysły na robotyzację
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Pomysły na robotyzację w dziale Księgowości i Kadr

PŁYNNOŚĆ
FINANSOWA

WYPEŁNIANIE
DOKUMENTÓW

TWORZENIE
ZESTAWIEŃ

•

Wezwania do zapłaty

•

Zestawienie bieżącego stanu rachunków bankowych i kas

•

Zestewienie rozrachunków dla Zarządu

•

Wiekowanie należności i zobowiązań

•

Wypełnianie deklaracji CIT-WZ

•

Weryfikacja podatników - biała lista, vies (archiwizacja na potrzeby kontroli)

•

Import wyciągów bankowych

•

Zaciąganie zestawień przez PQ do Excela

•

Rozliczanie faktur zakupowych na MPK/działy itd.

•

Rozliczanie wynagrodzeń

Pomysły na robotyzację w dziale Księgowości i Kadr

INNE PROCESY

•

Generowanie listy płac/zleceń z późniejszym importem do Płatnika

•

Import typowych dokumentów (lista płac, deklaracje) do Płatnika

•

Uzgadnianie rejestrów sprzedaży VAT i uzgadnianie stanów magazynowych

•

Księgowanie powtarzalnych faktur (np. leasingowych)

•

Księgowanie podatku od środków transportu

•

Weryfikacja kartotek klientów z GUS

•

Weryfikacja statusu podatnika VAT

•

Wystawianie not odsetkowych

•

Archiwizacja dokumentów na własnym dysku sieciowym

TWORZENIE
ZESTAWIEŃ

Podsumowanie
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Jak szybko wypróbować roboty:
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WYBIERZ PAKIET KORZYŚCI I URUCHOM AUTOMATYZACJĘ
Samodzielnie nagrywaj procesy oraz korzystaj ze wsparcia AUTOMADE
przy tworzeniu automatyzacji
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OKREŚL CO CHCESZ ZAUTOMATYZOWAĆ
Umówmy się na warsztat analityczny, który pomoże zidentyfikować
powtarzalne operacje, na których tracisz najwięcej czasu. Pomożemy Ci
określić, które automatyzacje przyniosą najwięcej korzyści
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ZAPOZNAJ SIĘ Z ROBOTEM - ONBOARDING
Po pobraniu robota zapoznaj się z Centrum Wiedzy - zbiorem artykułów oraz tutoriali wideo
na temat automatyzacji za pomocą robotów AUTOMADE. Umów się także z naszym
konsultantem, który pomoże Tobie w pierwszych krokach z robotem

1

UTWÓRZ KONTO
Załóż konto na my.automade.com i pobierz robota
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PROMOCJA dla uczestników WEBINARU AUTOMADE

2h

20h

+

WARSZTAT

WSPARCIA

warsztat analityczny z AUTOMADE
dla wszystkich, którzy wykupią
miesięczny plan subskrypcji

wsparcie wdrożeniowca AUTOMADE
przy tworzeniu makr, dla wszystkich,
którzy wykupią roczny plan subskrypcji

1
Załóż konto

2
Powołaj się przy rozmowie
onboardingowej na
„Webinar dla księgowości X.2021”

3
Skorzystaj z promocji
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Życzymy powodzenia
w robotyzacji!
Więcej o naszej ofercie:

Dane kontaktowe

www.automade.com

Działu Sprzedaży AUTOMADE:
+48 536 291 122
sales@automade.com

