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Technology

The right ro:bots for the right jobs.

www.proatechnology.com

WYZWANIE
Zadowoleni,
zmotywowani,
pracownicy,
sprawniej
działająca firma

ROZWIĄZANIE
Odciążenie
pracowników od
wykonywania
rutynowych,
żmudnych, często
niechcianych zadań
biurowych

KORZYŚCI
Poprawa
kluczowych
wskaźników firmy

Klucz do sukcesu w biznesie?

Czy chcesz, aby Twoi pracownicy byli
innowacyjni, zmotywowani i zaangażowani?
Chcesz, aby Twoja firma działała sprawniej,
wydajniej nie zwiększając kosztów
operacyjnych?

“PEOPLE, PEOPLE, PEOPLE”
Richard Branson

PROA

Technology dostarcza wirtualnych asystentów
(ro:boty), którzy wyręczają pracowników z wykonywania
powtarzalnych czynności biurowych w interakcji z systemami
IT, dokumentami elektronicznymi, bazami danych itp.
ro:boty w sposób autonomiczny wykonują powierzone im
zadania naśladując zachowanie człowieka, tj. korzystają z
systemów IT za pomocą interfejsu użytkownika. Takie podejście
powoduje, że do wdrożenia ro:botów nie jest wymagane
wsparcie zespołu IT.

PROA Technology pomaga firmom zwiększyć produktywność

oraz obniżyć koszty wdrażając wirtualnych asystentów wydajne, zaawansowane technologiczne ro:boty wyposażone
w sztuczną inteligencję. Nasze długoletnie doświadczenie w
optymalizacji procesów oraz posiadane zaawansowane
technologicznie, autorskie narzędzia, gwarantują poprawę
jakości oraz wydajności procesów biznesowych przy
jednoczesnym uwolnieniu pracowników od wykonywania
żmudnych, nielubianych zadań.
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NASZA OFERTA

Know-How - wieloletnie doświadczenie, wiedza oraz

sprawdzona metodologia, jak optymalizować i robotyzować
procesy biznesowe

Wdrożenie - dostarczenie ro:botów (sprzęt i oprogramowanie),

Wynajmujemy i
dostosowujemy do
indywidualnych
potrzeb wirtualnych
asystentów ro:boty

Wirtualni asystenci - autonomiczne, wydajne i dostosowane

Maintenance

POTENCJAŁ
RO:BOTÓW

KPMG: “55% korporacji rozpoznaje nowe możliwości jakie

do potrzeb klienta zaawansowane technologicznie ro:boty
wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji

nauka wykonywania powierzonych zadań, dostosowanie do
procesów, procedur i środowiska teleinformatycznego klienta
serwis
powdrożeniowy
wirtualnych
asystentów, dostosowywanie do zmieniających się w czasie
procesów lub systemów IT

przyniesie automatyzacja w ich organizacji.”

PwC: “78% pracowników zgodziłoby się na pracę z robotem
software-owym, jeśli oznaczałoby to mniejsze obciążenie
pracą."

PRZYKŁADOWE
PROCESY
WSPIERANE
PRZEZ
RO:BOTY

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI

MODEL
BIZNESOWY

● Brak opłat inwestycyjnych za licencje i sprzęt
● Brak kosztów związanych z dostosowaniem i wdrożeniem
ro:botów
● Brak kosztów za serwis i obsługę ro:botów w środowisku
produkcyjnym

SUCCESS FEE
MIESIĘCZNA OPŁATA NALICZANA
W OPARCIU O ZESTAWIENIE ZADAŃ
ZREALIZOWANYCH PRZEZ RO:BOTY

● Prosta obsługa - zamawianie prac ro:botów odbywa się za
pomocą dostępnego w całej firmie dedykowanego portalu.
● Sprawność - wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania
AI dzięki którym nasze ro:boty są wydajne, potrafią
obsługiwać złożone procesy i bardzo szybko się uczą wdrożenie trwa kilka-kilkanaście dni przy minimalnym
zaangażowaniu pracowników klienta, w tym działu IT.
Success fee - opłaty za pracę robotów pokrywane są z
wygenerowanych przez nie oszczędności w firmie.

● Bezpieczeństwo - dzięki wynajmie ro:botów w modelu
usługowym nasi klienci nie ponoszą głównych ryzyk
związanych z wdrożeniem ro:botów w firmie, w tym
finansowych, czy technologicznych.
● Transparentność - usługi świadczone przez ro:boty są
ustandaryzowane, uporządkowane i szczegółowo opisane w
postaci katalogu usług. Wszystkie operacje wykonane przez
ro:boty są monitorowane, raportowane i rozliczane ilościowo i
jakościowo.

ro:boty jako usługa

CO NAS
WYRÓŻNIA
Dostarczamy
rozwiązanie
optymalne do
potrzeb firmy

● Przenoszenie danych między systemami
IT
● Odczytywanie i przenoszenie danych z
dokumentów MS Office do systemów IT
● Generowanie raportów, dokumentów i
ich dystrybucja
● Masowa wysyłka maili i sms
● Obsługa procesu płatności

FINANSOWO-KSIĘGOWE

● Powiązanie płatności z fakturą
● Wprowadzanie danych do księgi
głównej
● Kontrola zamówień i płatności dla
dostawców
● Generowanie faktur i wysyłka mailem
● Wprowadzanie faktur do systemu ERP
● Generowanie potwierdzeń sald
● Uzgadniania dzienne kont

OBSŁUGA KLIENTA

● Rejestracja
klienta,
kontaktów,
zamówień
● Pozyskiwanie danych rozliczeniowych
● Aktualizacja
preferencji
i
innych
informacji na temat klienta
● Rozwiązywanie prostych problemów
klientów
● Automatyzacja wieloetapowych zadań
● Aktualizacja systemu CRM

