
Robotická procesní automatizace (RPA) je nástroj pro efektivní automatizaci rutinních 
administrativnich procesů. Používá softwarové roboty, kteří pracují se stávajícími 
systémy stejně jako lidé, jen rychleji a bez chyb. 

Proč využívat robotizaci:
+ vyšší efektivita, 
+ snížení chybovosti,
+ vysoká přesnost = vysoká kvalita,
+ spokojenější zákazníci,
+ spokojenější zaměstnanci,
+ potenciál vytvořit nový zdroj příjmů,
+ zrychlení procesu,
+ bezpečnost a ochrana dat.

Jak na robotizaci:
identifikace příležitostí,
výběr technologie,
návrh řízení,
vývoj automatizace,
IT architektura,
školení zaměstnanců,
vyspělý RPA model.

Služby KPMG
Odhalení potenciálu
· Zjistíte, které oblasti vaší činnosti jsou vhodné pro automatizaci.
· Podělíme se s vámi o znalosti trhu s automatizací a posoudíme aktuální stav.
· Vedení firmy představíme možnosti strategického využití automatizace.

Výběr dodavatele
· Pomůžeme vám získat podrobný přehled o nabízených službách a nástrojích.
· Nastavíme kritéria výběru dodavatele a pomůžeme s hodnocením kandidátů.
· Zúčastníme se workshopu s užším výběrem dodavatelů.

Vytvoření strategie
· Připravíme podrobný investiční/obchodní plán.
 · Nastavíme model řízení.
· Proškolíme uživatele v zakomponování řešení do pracovních postupů.

Implementace
· Připravíme zadání pro robotizaci.
· Nasadíme automatizaci do živého provozu.
· Implementujeme řešení do produkce.

Robotizace (RPA)
uvolňuje ruce 
zaměstnancům. 
Ti se tak 
můžou věnovat 
kreativnějším 
činnostem  
s větší hodnotou.

Automatizace  
rutinních činností 
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Je robotizace pro vás?

Zpracováváte řadu činností
ve větším objemu?

Mají činnosti jasně nastavená
pravidla s minimem výjimek?

Jde o manuální 
a opakující se činnost?

Používají se digitalizovaná 
a strukturovaná data?

Robotizace
je pro vás!

Robotizace pro vás 
není řešení.

Plánujeme to 
v budoucnu?

Pomůžeme vám 
nastavit pravidla

Pomůžeme vám 
strukturovat vstupy

Procesní
optimalizace
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Více času na kreativní práci i menší chybovost při rutinních úkolech. Robotizace a automatizace 
nejsou fikce Čapkových románů. Umožňují firmám zaměřit se na podstatné věci a přenechat robotům 
rutinní záležitosti. Ať už chcete zlepšit produktivitu práce, rychleji reagovat na změny na trhu nebo 
řešit nedostatek administrativních zaměstnanců. Nejste si jisti, jestli je robotizace správná volba? 
Projděte si diagram.




