INTELLIGENT
AUTOMATION /
RPA

W naszych usługach umiejętnie łączymy analizę z automatyzacją
procesów. Pozwala to na znaczną poprawę efektywności działania
przedsiębiorstw z szerokiego przekroju branż. Automatyzacja i robotyzacja (RPA) stają się standardem rynkowym. Zakres naszego
wsparcia dopasujemy do Twoich potrzeb. Możesz skorzystać
z poszczególnych kompetencji Onwelo lub z usługi end-to-end
obejmującej analizę potencjału robotyzacji, budowę robotów
oraz usługi utrzymaniowe.

Zakres wsparcia
¹ Projekt architektury RPA z uwzględnieniem
infrastruktury klienta

¹ Budowa robotów

¹ Analiza potencjału robotyzacji procesów
z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi

¹ Wdrożenie produkcyjne

¹ Analiza procesów i ich dokumentacja
¹ Redesign procesów

¹ Testowanie rozwiązań
¹ Procesy utrzymaniowe
¹ RPA governance

Korzyści

Optymalizacja
kosztów działania

Zwiększenie tempa
wykonania zadań

Minimalizacja ryzyka
wystąpienia błędów

Zwiększenie elastyczności
organizacji pracy

Podniesienie efektywności
pracy zespołu

Pełna skalowalność
rozwiązania

O nas
Jesteśmy zespołem doświadczonych analityków i deweloperów z obszaru automatyzacji
procesów biznesowych. Wykorzystujemy renomowane technologie Robotic Process Automation (RPA). Łączymy kompetencje doradcze
i analityczne w zakresie oceny procesów oraz
wysokiej jakości standardów deweloperskich.

Co nas wyróżnia?
¹ Wiedza certyfikowanego zespołu analityków i deweloperów RPA funkcjonującego
na rynku od 2016 roku
¹ Szerokie doświadczenie w implementacji RPA end-to-end – pomagamy zarówno

w „stawianiu pierwszych kroków”, jak i w optymalizacji
wdrożonych już rozwiązań technicznych oraz organizacyjnych, niezależnie od branży i funkcji biznesowej
¹ Wypracowane najlepsze praktyki i narzędzia pozwalające
na efektywne przeprowadzanie projektów RPA
¹ Usługi w zakresie utrzymania rozwiązań RPA dzięki połączeniu doświadczenia w budowie robotów z kompetencjami
w utrzymywaniu rozwiązań informatycznych
¹ Silne kompetencje IT – jesteśmy w stanie zdiagnozować
i rozwiązać każdy problem
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