
RPA je technologie, která používá softwarové roboty pro automatizaci opakovaných činností prováděných lidmi. 
Způsob zavádění se řídí pomocí metody zdola-nahoru, která vyhovuje návrhu dnešních podnikových procesů. 
Vůbec nezáleží na úrovni digitalizace používaných procesů, protože RPA je možné použít v kombinaci s jinými 
platformami nebo může běžet nezávisle. Při použití robotů namísto lidí bude prováděná práce hotová rychleji 
a s větší spolehlivostí. Roboti navíc umí kombinovat grafické (použití myši a klávesnice) a strojové (rozpoznávání, 
API) akce v rámci jednoho procesu, což dále zvyšuje efektivitu ve všech úlohách. 
   
RPA roboti mohou pracovat v sdíleném nebo samostatném režimu. Procesy, které nemohou být plně automatizované 
jsou typickým příkladem pro sdílený režim, protože roboti přímo spolupracují s  člověkem na jedné pracovní 
stanici. Roboti v samostatném režimu jsou přizpůsobeni pro práci, která může být prováděna bez lidské interakce. 

Robotic Process Automation

Snížení nákladů 
Při automatizaci manuálních procesů prováděných 
opakovaně se výrazně snižují administrativní náklady.

Standardizace podnikových procesů 
Roboti provádějí přidělené úlohy stále stejným 
způsobem na základě vytvořených scénářů. 
Tento způsob navíc značně vylepšuje dodržovaní 
bezpečnostních a podnikových standardů a přináší 
větší přehled o prováděných aktivitách. 

Produktivita 
Roboti jsou schopni neustálé práce 24/7/365. 
Mohou být spouštěni manuálně nebo na základě 
naplánované události.

Efektivita 
Jeden robot může provádět několik různých úloh. 
Ověřování údajů a reportování aktivit je přirozenou 
vlastností.

Rychlé nasazení 
Vývoj robotických procesů je velmi intuitivní 
a výsledek může být nasazen v řádu dní. Znalost 
specifických programovacích jazyků není vyžadována.

Agilní IT 
RPA odstraňuje veškerou manuální práci, a proto se 
lidé mohou více orientovat na jiné činnosti, které 
přinášejí větší zisk.

Digitalizace a automatizace se stala běžnou součástí každodenních aktivit. Tyto trendy šetří 
zejména lidské zdroje a čas. Aktuálně jsme zvyklí automatizovat téměř všechny operace  
v IT a nyní přichází doba se posunout dále pomocí RPA (Robotic Process Automation).

Vylepšete podnikové  
procesy pomocí robotů 

Klíčové výhody RPA



Simac přístup

Simac služby pro zákazníky

Naše řešení je připravené pro malé nasazení na jednom počítači, které nevyžaduje žádné nároky na infrastrukturu 
při nasazování. Zároveň je možné plynule přejít do škálovatelné architektury s více počítači, pokročilejšími 
funkcionalitami a centralizovanou správou. Tento přístup přinášení velmi rychlou učící křivku, protože všechny 
výhody RPA se lze učit postupně krok po kroku. Na konci automatizace procesu je člověk stále jeho součástí, 
ale už se nepodílí na manuálních operacích. 

Představení a živá demonstrace 
Připravíme podrobnější seminář, který bude zaměřen přímo pro Vás. Během tohoto 
semináře představíme naše RPA řešení ve větším technickém detailu i se živou demonstrací 
relevantních příkladů, které odpovídají Vašemu zaměření.

Konzultace 
Po představení RPA řešení poskytneme naše zkušené konzultanty, kteří podrobně analyzují 
Vaše podnikové procesy a připraví optimalizační plán. 

Nabídka řešení 
Na základě analýzy procesů připravíme architekturu RPA a návrh procesů tak, aby plně 
odpovídal požadavkům. 

Implementace 
Náš tým vývojářů implementuje všechny navržené procesy. Roboti budou pro Vás 
dodáni jako služba.

Školení 
Naši zkušení RPA konzultanti mohou zároveň připravit školení pro rekvalifikaci Vašich 
zaměstnanců, díky kterému budou více přínosní pro Vaši společnost.
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