OTOMASYONU

Robotik Süreç
Otomasyonu
çözümleriyle
rutin işleri robotlara
bırakın

İnnova tarafından geliştirilen Robotik
Süreç Otomasyonu (RPA) çözümleri,
operasyonlarınızın mihenk taşını
oluşturan tekrar eden ve zaman
gerektiren işlerin otomasyona
bağlanmasını sağlar. Bu sayede rutin
işler için zaman harcamaz ve
kaynaklarınızı daha önemli önceliklere
odaklayabilirsiniz.

Dijital
İş Gücüne
Merhaba
Deyin
Robotik Süreç Otomasyonu, kural
bazlı yapay zekâ (AI) ve iş akışı
otomasyonu teknolojilerinden
faydalanır. RPA sayesinde seçtiğiniz
iş süreçlerinin, insan eylemlerini
taklit edecek şekilde yapılandırılan
robotlar tarafından dijital
sistemlerle etkileşime geçilerek
tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.
RPA robotları, insan operatörler
gibi veri yakalamak ve
uygulamaları değiştirmek için
kullanıcı arayüzlerini
kullanabilecek şekilde
yapılandırmak
mümkündür.
RPA robotları, sorumlu
oldukları tekrarlı görevleri
tamamlamak için
yorumlama, hesaplama,
yanıt tetikleme ve gerekli
sistemlerle etkileşime
geçme kabiliyetleriyle
donatılabilir.

Tüm
Sektörler
için

RPA’yı birçok çözümden farklı kılan özelliği tüm sektörlerde, özel
ve kamu kuruluşlarında kullanılabilmesidir. Bir sürecin RPA ile
otomasyona bağlanabilmesi için aşağıdaki karakteristikleri
taşıması yeterlidir:

İnsan
müdahalesi
gerektiren
tekrarlayan
görevler.

Az istisnaların
yaşandığı
istikrarlı
süreçler.

Okunabilir
elektronik
dokümanlar
içeren sistem
etkileşimleri.

Adımları
değişkenlik
gösteren ve
öğrenilebilen
işler.

Yukarıdaki özelliklere sahip herhangi bir iş süreci, RPA robotları
tarafından üstlenilebilir, çok daha hızlı tamamlanabilir ve sonuç olarak
çalışanlarınızın iş yükünü azaltabilir. RPA, tekrarlayan karmaşık
görevlerde hata şansını asgariye indirir.
İnnova’nın uzman analist ve mühendis ekibi, hangi süreçlerinizin
RPA ile çözülebileceğini sizin için tespit eder ve en uygun
otomasyon çözümlerini sizin için özelleştirir.

ile
Robotik Süreç
Otomasyonu ile
süreçlerinizi dijital
robotlara emanet
etmek işinize
birçok fayda
sağlar:

Veriminizi
Artırın

Kesinlik
Sıfır hata ile net
sonuçlar elde
edersiniz.

Uyumluluk
Farklı sistemlerle
bir insan kadar
uyumlu çalışır.

Hızlı
Süreçleriniz ne kadar
karmaşık olursa
olsun hızla öğrenir.

Kolay Ölçeklenir
Efor standardı
oluşturur.

Artırılmış
Güvenlik
Tüm verileri
güvenle işler ve
işlemleri kayıt
altına alır.

Müşteri ve Çalışan
Memnuniyeti
Rutin işleri üstlenerek
katma değerli işlere
zaman tanır.

Verimlilik Artışı
İşlem sürelerini
büyük oranlarda
kısaltır.

Süreklilik
7 gün 24 saat
durmadan çalışır.

Altyapı Değişikliği
Gerektirmez
İhtiyaç halinde
taşınabilir,
duraklatılabilir veya
dönemsel olarak
kullanılabilir.
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