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Košice, November 2017

Deloitte Digital – Otázky, ktorými sa zaoberáme v mene klienta

Čo znamená pojem „digitálny“ pre našu firmu?

Ako získať atraktívnych zákazníkov z dig.kanálov?

Ako vytvoriť úspešnú digitálnu stratégiu?
Ako vlastne vstúpiť na digitálny trh?

Ako automatizovať veľké množstvo úloh?
Ako pomôcť predaju pomocou automatizácie?

Ako zvýšiť pozornosť na úlohy s pridanou hodnotou?

Ako nastaviť, riadiť a merať správny mix?

Key
questions
we answer
for you?

Ako kontinuálne zvýšiť digitálny obrat?

Ako zvýšiť profitabilitu a rentabilitu?
Ako zvýšiť výkon tímu a výkonnosť jednotlivcov?
Ako zlepšiť dobu reakcie a tým získať lojalitu klientov?

Deloitte Digital – Portfólio

Digital Strategy
•
•
•
•

Innovations and Transformation
Concepts and Prototypes
Trends and Roadmaps

Omni-channel Commerce
• Web Content Monetization Tools
• Social Media & 360° Analytics
• e-/ m-Commerce Platform

Market Entry

Digital Customer - Salesforce
• Sales – productivity increase

Robotic Process Automation
• Rule based processes’ automation
• Cross-functional & cross-application service

• Marketing – leads automation

• Community – chatter, collaboration
• Customer Care – processes speed up
• Service & Support – performance tracking
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Robotic Process Automation
• Rule based processes’ automation
• Cross-functional & cross-application service

Roboty sú konfigurované podľa potrieb biznisu a vyvíjané pod
dohľadom IT
Čo je Robotické Automatizovanie Procesov (RPA)?
RPA nie je

RPA je

Chodiace, hovoriace roboty

Fyzicky existujúce stroje
spracúvajúce listiny

Umelá inteligencia, softvér
rozpoznávania hlasu a
interakcie
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Nakódovaný počítačový softvér

vs.

Softvér vykonávajúci repetitívne úlohy,
kt. doplňuje človeka v činnostiach s jasne
definovanými štrukturovanými pravidlami

Makrá pracujúce naprieč rôznymi
aplikáciami a funkciami
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RPA spočíva v nakonfigurovanom softvéri vykonávajúcom úlohy s
presne definovanými pravidlami
Čo dokáže robotika?
RPA
Otváranie emailov a príloh
Prihlasovanie na internet a
do podnikových aplikácií
Presúvanie súborov a priečinkov
Kopírovanie súborov a priečinkov
Vypĺňanie formulárov
Čítanie a zápis do/z databáz

© 2017 Deloitte na Slovensku

Zbieranie dát z webu
Extrahovanie štruktúrovaných
dát z dokumentov
Spájanie so systémovým
interface-om (API)
Realizovanie výpočtov
Zhromažďovanie dát zo
štatistík sociálnych médií
Riadenie sa tzv. „if/then“
pravidlami a rozhodnutiami
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Každý klient je jedinečný a vyžaduje rôzne benefity –
implementačná stratégia RPA je tomu prispôsobiteľná
Výhody a benefity
Zvýšenie rýchlosti

Personálna efektivita

Zníženie doby výkonu úlohy (až do 80%),
>5-násobne vyššia efektívnosť

Ľudia nemusia plytvať časom na rutinne úlohy

Kvalita výstupu

Bezpečnosť

Roboty disponujú vlastným prístupom k
užívateľskému rozhraniu, procesy sa nemenia
a údaje ostávajú uložené a spracovávané na
pôvodnom umiestnení

Vystopovateľnosť

RPA zahŕňa ISO, protokoly na účely auditu,
podrobnosti, poverenia o vložených
hodnotách a použitých dokumentoch

Rozšíriteľnosť

Rast počtu robotických pracovníkov na základe
licencie, menenie práce skrz kontrolné centrum
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Kvalita zvyčajne stúpne na 99,5 (záleží od %
prípadov pokrytých RPA), všetky chyby
(výnimky) v RPA sú systematické.

Výhody
RPA

Úspora nákladov

Realistický odhad úspory nákladov je 30%,
tzv. Break-point dosiahnuteľný v rámci 3-6
mesiacov, ROI v období do 1 ½ roka.

Prevádzka 24/7

Softvér nepotrebuje spať alebo oddychovať
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Prípadová štúdia – Spracovanie faktúry a úhrada
Vhodný RPA kandidát s vysokým počtom vstupných údajov
ERP Applications

As-is process flow
Non-PO

Invoice
Received

Verify
Approval

Look up
Vendor ID

PeopleSoft

SAP

Determine
PO or NonPO Invoice
Look up
PO

BizTalk

Process
Payments

Input Data
from
Invoice

Post Invoice
Data

Perform
Quality Check

PO

ERP Applications

Robotic automated process flow
Non-PO

Invoice
Received

Verify
Approval

Look up
Vendor ID

Determine
PO or NonPO Invoice

PeopleSoft

SAP

Process
Payments

Robotics

Look up
PO

Robotics

Input Data
from
Invoice
Robotics

PO

BizTalk

Post Invoice
Data

Perform
Quality Check

Robotics
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Individual–Manual Labor

Full Automation

Partial Automation to Ease Human Labor
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RPA spočíva v nakonfigurovanom softvéri vykonávajúcom úlohy s
presne definovanými pravidlami
Príklady použitia
•

Príkaz na úhradu – notifikácia pred uskutočnením platby

•

Aktualizácia pravidiel pre nákladové strediská – každá faktúra je priraditelná k nákladovému stredisku – inak ju SW nezaúčtuje; RPA znamená

•

Zaradenie majetku na príslušné účty – na základe preddefinovaných kritérií sa majetok automaticky priradí napr. na účet: stroje, budovy, drobný

•

Previerka doby životnosti majetku – na základe ukazovateľov napr. ak boli vykonané opravy, tak je to indikátor, že sa doba použiteľnosti predlžuje a

•
•
•

automatické priradenie + ak je potrebné zvýšiť limit nákladového strediska aby sa tam „zmestila“ ďalšia faktúra
hmotný majetok, software a pod.

teda aj doba odpisovania pre účtovne účely

Vytvorenie registra majetku – keďže účtovný systém má často len svoj jeden template, dokáže RPA vytvoriť zoznam v požadovanej

štruktúre

Uzávierkové operácie – príprava a vytváranie automatických reportov, prehľadov, preúčtovanie konečných zostatkov

jednotlivých účtov a ich rekonsiliácia

Vytvorenie dodávateľa – automatické nahratie základných údajov o dodávateľovi z interného, resp. externého dokladu,

príp. robot natiahne údaje z relevantných zdrojov (napr. ORSR)

•

Aktualizácia údajov dodávateľa – automatické zaznamenávanie zmien

•

Riadenie dodávateľského reťazca – napr. automatické odsúhlasenie vyskladnenia /
naskladnenia tovaru ak príde doklad; automatické notifikácie
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Spracovanie transakcií a reportovanie predstavujú ideálne aktivity
pre automatizáciu-sú repetitívne a založené na pravidlách
Tepelná mapa finančných procesov
Uzavretie, konsolidácia a vykazovanie

Spracovávanie transakcií
Debetné účty
•
•

•
•
•
•

Spravovanie základných klientskych
údajov
Spravovanie klientskej miery
úverového rizika
Spracovávanie faktúr
Záverečné spracovávanie a
reportovanie
Vykonávanie platieb
Spravovanie inkás

Spracovávanie cestovných
a repre výdavkov
• Prijímanie a zhromažďovanie žiadosti
o refundáciu
• Auditovanie a dokumentovanie
výkazov
• Autorizovanie a spracovávanie platieb
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Kreditné účty

Mzdy

• Spravovanie základných údajov
dodávateľov
• Záverečné spracovávanie a
reportovanie
• Spracovávanie faktúr
• Uhrádzanie platieb

• Spravovanie hlavných údajov
zamestnancov
• Spracovávanie miezd
• Autorizovanie a spracovávanie platieb

Účtovníctvo stálych aktív

Finančné účtovníctvo
• Spravovanie údajov hlavnej knihy
• Vykonávanie vnútropodnikových
transakcii
• Zaznamenávanie procesov

Účtovníctvo zásob
• Vykonávanie účtovníctva zásob
• Záverečné spracovávanie a
reportovanie
• Účtovanie vnútropodnikových
transakcii

Interné vykazovanie

• Vykonávanie účtovníctva stálych aktív
• Záverečné spracovávanie a
reportovanie

Riadenie hotovosti
• Banková a hotovostná správa aktivít
• Spravovanie cudzích mien

• Vykonávanie vykazovania pre intern.
partnerov

Právne a externé vykazovanie
• Vykonanie právneho a ext.
vykazovania pre regulačný orgán

Účtovná uzávierka
• Vykonanie uzávierky
• Vykonanie konsolidácie

Daňové účtovníctvo
• Vykonávanie daňového účtovníctva

Projektové účtovníctvo
• Vykonávanie projektového účtovníctva

Potenciál pre automatizáciu

Nízky

Stredný

Vysoký
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Profil a implementačná skúsenosť Deloitte CE RPA tímu

400+

Implementovaných
procesov

65

Hlavných
vývojárov

3

RPA
architekti

8

Školiteľov
/ trénerov

4

Roky
existencie tímu

300+

Interných a
externých tréningov

50+ klientov
(Finančné služby, Energetika,
Pharma, Telekomunikácie,
Spotrebné tovary, Produkty, Služby,
Verejný sektor)
• Centrum kvality (CoE) pre RPA v
rámci siete Deloitte
• Podpora klientov v krajinách
strednej Európy ako aj po celom
svete
• Externé a interné možnosti
tréningu pre technológie Blue
Prism, UI Path a Automation
Anywhere

• RPAaaS (plne manažovaná
služba ako servis, BPO forma)
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Projekty realizované RCA tímom Deloitte CE
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Ďakujem za pozornosť
Deloitte Digital | RPA kontakty

www.deloittedigital.sk

www.deloitte.sk

Michal Lichner
Lead Manager, Deloitte Digital | RPA
mlichner@deloitteCE.com
+421 911 585 689
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