RPA – robotická automatizácia procesov
Pozvánka na online Webcast

Dobrý deň,
pozývame Vás na online seminár, ktorý sa bude konať 8. novembra 2018 na tému
RPA – robotická automatizácia procesov.
Nástroje RPA pomáhajú organizáciám zvýšiť účinnosť a efektívnosť ich prevádzky.
Je to spôsob, ako automatizovať opakujúce sa úkony založené na pravidlách spracúvanie transakcií, prácu s dátami rôzneho druhu a komunikáciu naprieč
viacerými systémami a aplikáciami umožňuje softvér bežne označovaný ako
„robot“. Nástroje RPA zvyšujú efektívnosť procesov a služieb bez toho, aby došlo k
zmene samotného procesu a kľúčových IT systémov.
Odkaz na sledovanie Vám pošleme pred konaním webcastu. Ponúkame Vám
možnosť pripojiť sa aj cez mobilnú aplikáciu.

Dátum
•
•

8. novembra 2018
Od 10.00 do 11.00 hod.

Registrácia
•
•

Online prihlásenie
Zaregistrujte sa, prosím, do 5. novembra 2018.

Program
V rámci webcastu sa zameriame hlavne na:
• Ktoré procesy sú vhodné na robotickú automatizáciu a ako ich
identifikovať?
• Je RPA využiteľný nástroj pre viac-odvetvový, resp. medzi-aplikačný
servis, alebo skôr jednoúčelový nástroj?
• Live-demo a ukážka vývojového prostredia

Prednášajúci
Michal Lichner, Lead Manager, Deloitte Digital

Mobilná aplikácia

V prípade otázok, prosím, kontaktujte Denisu Antalovú na dantalova@deloittece.com,
tel. +421 918 188 097.
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