Guia do comprador para
automação inteligente
de negócios da IBM
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01: O que é

O que nós oferecemos
A solução IBM Cloud Pak® for Business Automation inclui um software de automação de negócios
inteligente modular e integrado, desenvolvido para praticamente qualquer cloud híbrida, projetado
para ajudar a resolver rapidamente seus desafios operacionais mais difíceis. Nossa solução
abrangente inclui um amplo conjunto de recursos de automação alimentados por IA: mineração
e modelagem de processos, serviços de conteúdo, processamento de documentos, gerenciamento
de decisões, orquestração de fluxo de trabalho e tarefas, tudo isso com um modelo flexível que
permite começar em pequena escala e ir ampliando conforme suas necessidades.

O que você pode realizar com a solução
Quaisquer que sejam seus objetivos comerciais, esta solução ajuda você a:
Descobrir processos
Identifique ineficiências ou pontos críticos em suas operações para determinar onde aplicar
a automação e obter o maior impacto usando mineração e modelagem de processos.
Aplicar inteligência
Use os dados da automação de suas operações para o aprendizado de máquina e IA de
forma a obter recomendações de ações e redução da quantidade de trabalho que as
pessoas precisam fazer.
Aumentar sua força de trabalho
Construa e implante uma automação de processos robóticos (Robotic Process
Automation, RPA) e mão de obra digital para colaborar com humanos sempre que puder
ser alcançado um nível mais alto de produtividade ou quando for necessário um apoio.
Automatizar operações centrais
Aplique recursos centrais de automação - processamento de documentos, orquestração de
fluxos de trabalho, gerenciamento de decisões e serviços de conteúdo - às principais áreas
operacionais para obter o maior impacto.
Consulte o capítulo 2 para ver casos de uso específicos e exemplos de clientes.
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O que vale a pena levar em consideração
Existem muitas tecnologias de automação disponíveis. É isto que torna nossa solução valiosa:
– Você obtém um conjunto completo de recursos modulares integrados para ajudá-lo a iniciar
e dimensionar rapidamente seus projetos de automação. Nossa solução usa um conjunto
completo de tecnologias capacitadoras - como mineração e modelagem de processos,
orquestração de fluxos de trabalho, gerenciamento de decisões, serviços de conteúdo,
processamento de documentos, RPA e mão de obra digital e inteligência operacional - para ajudálo a digitalizar e automatizar praticamente todos os tipos de trabalho com velocidade e em escala.
– Os recursos de automação que compõem a solução são considerados líderes do setor por grupos
de analistas como a Forrester e o Gartner. Consulte o capítulo 4 para ver mais detalhes.
– Você não está preso a recursos desnecessários para você. Com nosso modelo de compra flexível,
você pode começar com um dos recursos, como a automação de tarefas, e evoluir a partir daí.
– Você pode implementar aplicativos e serviços de automação em qualquer lugar - sua própria
cloud, uma cloud gerenciada pela IBM ou on premises. Ao contrário de outras ofertas,
o IBM Cloud Pak for Business Automation é uma solução em contêineres nativa de cloud
construída na plataforma de automação IBM e certificada na plataforma Red Hat® OpenShift®, que
oferece portabilidade de cargas de trabalho para ambientes em cloud. O IBM Cloud Pak for Business
Automation também está disponível em software como serviço (SaaS), gerenciado pela IBM.
– Você pode monitorar e mensurar se os processos estão melhorando em suas operações, pois há
uma camada analítica comum integrada.
– Você pode acessar o suporte por meio do ecossistema abrangente de serviços e parceiros
comerciais globais da IBM. Você também pode se envolver com as equipes do IBM Garage™ para
obter auxílio na definição e no início rápido de sua jornada de automação.
– Você pode construir um business case com retorno sobre o investimento (ROI) comprovado.
A IBM contratou a Forrester para examinar o impacto econômico total que as empresas podem
obter com a implementação da solução de software de automação de negócios inteligente da
IBM. A análise financeira encontrou um ROI de 675% em um período de três anos e um retorno
sobre os custos iniciais de menos de seis meses. Você pode usar o relatório (PDF, 990 KB) como
referência para ajudá-lo a avaliar o impacto financeiro potencial do uso da solução em sua
organização.
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02: O que você pode realizar
com a solução

Aplique a solução de automação de negócios inteligente da IBM com flexibilidade em uma
variedade de contextos e indústrias. Com uma solução integrada, crie, gerencie e implante
aplicativos de negócios para melhorar a eficiência operacional, aumentar a satisfação do
cliente e simplificar o gerenciamento de conformidade com regras e regulamentos.

O que você pode realizar

Como os clientes estão usando nosso software hoje

Melhore as experiências de
integração para clientes
e funcionários

– Automatize a integração de funcionários aos vários
sistemas e ferramentas de RH.
– Reduza erros e melhore os tempos de resposta eliminando
a necessidade de inserir manualmente ou reinserir dados
do cliente em vários sistemas.
– Melhore a satisfação do cliente automatizando a abertura
de novas contas ou tarefas do cliente, como pagamentos
de contas ou aberturas de sinistros.
– Automatize processos que dão apoio à abertura e à integração
de novos estabelecimentos físicos ou de novos produtos.
Leia os casos de nossos clientes:
– Departamento de Transfusões e Transplantes do Serviço
Nacional de Saúde do Reino Unido maximiza resultados
dos pacientes.
– Banco de Montreal usa automatização para tornar o
pagamento de contas seis vezes mais rápido para os clientes.
– Banco Byblos dá respostas mais ágeis aos clientes com um
processo de solicitação de financiamento de automóveis
40% mais rápido.

Viabilize solicitações ou
aprovações de forma mais
simples e rápida.

– Cumpra mais rapidamente as solicitações de dados no âmbito
do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR).
– Simplifique o processo de gerenciamento de despesas
internas e aumente a eficiência, automatizando fluxos de
trabalho e criando decisões simples e automatizadas para
aprovações ou rejeições.
– Melhore a eficiência das solicitações de despesas de capital.
– Melhore os tempos de resposta da central de chamados de TI
com assistentes virtuais.
– Acelere os tempos de processamento de sinistros.
Leia os casos de nossos clientes:
– Banco MUFG automatiza processos para aumentar a
produtividade da equipe.
– ENN usa hiperautomação para aumentar produtividade.
– Departamento administrativo de tribunal de justiça acelera
o processamento de solicitações e passa de mais de 45 dias
para 10 dias ou menos.

Resolva mais rapidamente
problemas ou reclamações de
clientes

– Automatize ações de funcionários relacionadas a contestações
de cobranças e melhore o tempo de resposta e de resolução.
– Responda a problemas de conformidade rapidamente,
automatizando várias partes do processo.
– Atenda mais facilmente às solicitações de serviços com
agendamento e respostas automatizadas.
– Melhore o gerenciamento e a análise de dados para obter
melhores resultados para clientes ou cidadãos.
Leia o caso do nosso cliente:
– Polícia de Edmonton transforma o gerenciamento de provas
digitais para melhorar segurança e qualidade de vida.
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Atualize dados ou
informações demográficas
e reduza o potencial de erros

– Atualize mais rapidamente alterações de endereço e gerencie
a governança em torno do princípio "Conheça seu cliente"
(Know Your Customer, KYC) e outros requisitos de validação
de dados.
– Automatize as atualizações de dados de uma vez em vez de ter
que fazer várias inserções que aumentam as chances de erros.
– Automatize a atualização de informações de beneficiários para
apólices de seguro, participações financeiras e muito mais.
– Consolide dados em um repositório centralizado para ter mais
visibilidade e controle.
Leia os casos de nossos clientes:
– Turkcell reduz tempo do processo de extração de dados de
2 anos e meio para 6 meses
– BBVA Compass assume o controle dos dados para reduzir
riscos e aproveitar novas oportunidades

Acelere o processo
de gerenciamento, envio e
recebimento de pagamentos

– Simplifique as contas a pagar e melhore as relações
com fornecedores por meio de pagamentos automatizados.
– Aprimore o setor de contas a receber com reconhecimento
óptico de caracteres (OCR) e ferramentas automatizadas
de gerenciamento de decisões para ter um processamento
mais rápido.
Leia o caso do nosso cliente:
– Turkcell reduz tempo do processo de extração de dados de
2 anos e meio para 6 meses

Evite fraudes com
operações em tempo real
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– Intercepte transações fraudulentas com decisões
automatizadas e instantâneas.
– Encaminhe fraudes potenciais para funcionários digitais ou
humanos e tenha uma resolução rápida
– Identifique padrões de fraude e reaja com mudanças de
regras em tempo hábil.

03: Como funciona
– Como você pode
aplicar a inteligência
operacional
– Como melhorar
as operações com
mineração de processos
– Como implantar
a solução de software

A solução de automação de negócios inteligente da IBM foi projetada para ajudar você a digitalizar e a
automatizar diferentes tipos de trabalho em escala, bem como criar e implantar funcionários digitais
para aumentar a eficiência dos trabalhadores qualificados. Isso é feito usando um dos conjuntos de
recursos de automação mais abrangentes do mercado, apoiado por uma camada analítica que coleta,
prepara e visualiza os dados operacionais em toda a solução. Esses recursos funcionam juntos para
ajudá-lo a descobrir processos, aplicar percepções de IA e aumentar sua força de trabalho.

Figura 1: IBM Cloud Pak for Business Automation
Você pode usar os principais recursos de automação conforme a necessidade: comece com um
e expanda com os outros.
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Fluxos de Trabalho
Projete e gerencie fluxos
de trabalho do início ao fim

Gestão de decisões
Automatize decisões com
regras de negócios

Serviços de conteúdo
Compartilhe, gerencie
e colabore no conteúdo

Processamento de
documentos
Capture, classifique e extraia
dados de conteúdos

RPA e mão de obra digital
Aumente sua força de trabalho
com funcionários digitais para
liberar pessoas para trabalhos
com maior valor

Mineração e modelagem
de processos
Compreenda seus processos de
forma realista para identificar
ineficiências e gargalos

Além de automatizar o uso de cada um desses recursos individualmente, é possível combinar
recursos em uma única aplicação. Por exemplo:
– Inserção de notas fiscais: um bot de RPA abre o e-mail do fornecedor que traz uma nota fiscal
em PDF anexada. A captura de dados interpreta a nota fiscal e repassa os campos relevantes
para o bot. Em seguida, o bot faz login no sistema de liquidação e insere os dados da nota fiscal.
– Integração de clientes: um representante do cliente coleta e documenta as informações do
cliente. Os recursos de captura e conteúdo leem, processam e gerenciam os documentos do
cliente. Inicia-se um fluxo de trabalho para orquestrar novas etapas de aprovação do cliente,
envolvendo tarefas humanas e sistêmicas.
– Contestação de cobrança: um representante de atendimento ao cliente coleta informações sobre
a contestação do cliente. A automação de decisões aprova automaticamente a contestação
de cobrança com base em critérios específicos. Um fluxo de trabalho orquestra as etapas de
resolução de contestações de cobranças.

Veja como os principais recursos de automação do IBM Cloud Pak for Business Automation
trabalham juntos.
Descubra como um cliente de serviços financeiros usou vários recursos de automação para
melhorar a experiência do cliente e aumentar sua eficiência operacional.
Confira a arquitetura subjacente de nossa solução.

Como você pode aplicar a inteligência operacional
Extraia insights de IA a partir da inteligência incorporada para melhorar as operações em três áreas:
1. Compreensão de máquina
– Extraia dados não estruturados com maior confiabilidade e precisão, sem exigir codificação
ou ciência de dados.
– Visualize e mensure indicadores-chave de desempenho (KPIs) com painéis criados para negócios.
– Acelere o processo de classificação de documentos usando habilidades de visualização de
documentos com aprendizado profundo.
2. Tomada de decisões digital
– Gere recomendações e resultados melhores para a automação de decisões baseada em
regras, aplicando aprendizado de máquina a resultados históricos.
– Priorize tarefas para permitir maior eficiência dos fluxos de trabalho.
3. Coleta e análise de dados inteligentes
– Monitore operações automatizadas em tempo real.
– Reúna e normalize dados de eventos a partir de aplicativos ou serviços de automação para
construir modelos de aprendizado de máquina.
– Acesse insights, crie KPIs e configure alertas usando consulta de linguagem natural
e interfaces de conversação.
Volte aos casos apresentados no capítulo 2 para saber como a inteligência operacional integrada
pode ajudar a reduzir a quantidade de trabalho que as pessoas precisam fazer.
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Caso de uso

Como a inteligência reduz a quantidade
de trabalho que as pessoas precisam fazer

Integração

– Extraia dados a partir de documentos de identificação.
– Classifique as informações de identificação pessoal (PII)
do cliente como registro.
– Automatize aprovações de integração com base em
dados históricos
– Encaminhe o processamento de benefícios para o
trabalhador mais apropriado com base no tipo de tarefa.
– Reúna dados de integração para aliviar a carga
administrativa (por exemplo, saiba quais etapas exigem
mais ou menos automação) .

Solicitações e aprovações

– Extraia dados a partir de documentos de solicitação.
– Classifique os tipos de documentos recebidos (por exemplo,
solicitação de compra ou comprovante de despesas).
– Automatize solicitação e aprovação com base em dados
históricos (por exemplo, quando aprovar automaticamente
ou encaminhar para um especialista).
– Encaminhe a aprovação para o funcinário mais apropriado
com base no tipo de tarefa.
– Reúna dados sobre aprovações (por exemplo, aprenda
quais aprovações exigem investigação adicional e quais
são automáticas).

Contestações e resolução de
problemas

– Classifique os tipos d documentos recebidos (por exemplo,
reclamação, nota fiscal, solicitação).
– Automatize a resolução com base em dados históricos
(por exemplo, quando aprovar automaticamente ou
encaminhar para um especialista).
– Reúna dados sobre resolução de problemas (por exemplo,
saiba quais aprovações exigem investigação adicional ou
são automáticas).

Atualizações de dados

– Extraia dados a partir de novos documentos.
– Classifique os documentos recebidos (por exemplo, perfil do
cliente, perfil do funcionário, documentação do beneficiário).
– Automatize o processamento com base em dados históricos
(por exemplo, detecte conflitos de dados ou inconsistências).
– Reúna dados sobre atualizações de dados (por exemplo,
saiba quais atualizações de dados tendem a ser
inconsistentes ou inadequadas).

Pagamentos

– Extraia dados de notas fiscais.
– Classifique os tipos de documentos recebidos
(por exemplo, nota fiscal, packing list etc.).
– Automatize pagamentos com base em dados históricos
(por exemplo, aprovação, detecção de fraude etc.).
– Encaminhe investigações para os funcionários com base no
assunto e nos conhecimentos do fornecedor.
– Reúna dados sobre pagamentos (por exemplo, saiba que
tipo de nota fiscal tende a ser incorreta ou fraudulenta).

Operações em tempo real

– Automatize operações em tempo real com base em dados
históricos (por exemplo, detecção de fraude, venda cruzada etc.).
– Reúna dados sobre operações em tempo real (por exemplo,
saiba mais sobre os casos em que foram detectados fraudes
ou riscos incorretamente, falsos positivos ou negativos etc.).

Como aplicar a mineração de processos
Para usufruir do verdadeiro valor da automação inteligente, você precisa entender como funcionam
seus processos fundamentais: como eles realmente fluem, onde o tempo é gasto e onde estão
seus gargalos. Depois de ter um entendimento claro, você consegue determinar o ROI de
automatizar áreas estratégicas de suas operações.
Com o IBM Cloud Pak for Business Automation, você usa dados históricos para aplicar a mineração
de processos e mergulhar fundo em seus negócios.
– Descubra processos de ponta a ponta usando dados existentes e dados históricos a partir de
logs de eventos em sistemas de informação e obtenha uma imagem clara de seu estado atual.
– Identifique oportunidades de automação que levarão à maior eficiência geral dos processos
geral e melhoria nos prazos aplicando algoritmos de dados a logs de eventos.
– Calcule o ROI projetado para processos futuros com iniciativas simuladas e decida o que
automatizar usando nossos principais recursos de automação.
– Monitore e mensure o verdadeiro impacto das mudanças, atividades e desempenho em relação
às metas de negócios e faça novas análises para uma melhoria contínua.
Você pode gerar e aplicar insights a partir da mineração de processos para abordar áreas
fundamentais de melhoria, como KPIs, ineficiências e erros.

KPIs
– Quais são os principais
KPIs que levam ao
sucesso dos negócios?
– Como podemos avaliar
e monitorar esses KPIs
continuamente?
– Como podemos
melhorar os KPIs?

Ineficiências
– Onde existem gargalos
no processo?
– Onde as pessoas
passam mais tempo?
– Onde devemos
investigar mais
profundamente?

Erros
– Onde as pessoas estão
cometendo erros?
– Onde os processos estão
em desconformidade?
– Onde há repetições
no processo devido
a retrabalho, erros ou
informações ausentes?

Para saber mais sobre o recurso de mineração de processos no IBM Cloud Pak for Business
Automation:
Leia o artigo

Cadastre-se para assistir ao
webinar

Inicie sua jornada de
hiperautomação

Roteiro para o sucesso em
hiperautomação

Como implantar a solução de software
Você tem a flexibilidade de implantar aplicativos de automação, serviços e funcionários digitais em
praticamente qualquer lugar com nossa solução de software de automação. Você pode implantar
on premises, praticamente em qualquer cloud por meio de contêineres ou como um serviço
gerenciado hospedado pela IBM SaaS.
Para obter informações técnicas sobre a versão em contêiner de nossa solução - IBM Cloud Pak for
Business Automation - incluindo recursos do produto, requisitos, instalação e muito mais, acesse
o IBM Knowledge Center.

10

04: Comparação com
outras soluções
–
–
–
–

Principais benefícios
Comparação de recursos
Avaliações de terceiros
Cinco perguntas frequentes

Principais benefícios da solução de software de
automação de negócios inteligente da IBM
– Você tem poder. Com o conjunto completo de principais recursos de automação líderes de
mercado, você pode gerenciar os processos, decisões, conteúdo e bots RPA mais sofisticados.
Por exemplo, com conteúdo integrado e recursos de análise preditiva, você pode dar suporte
a processos complexos, como detecção de fraudes e atendimento a pacientes, além de coletar
insights para expandir sua empresa e suas fontes de informação.
– Você tem flexibilidade. O modelo de licenciamento da IBM permite que você possa começar com
um investimento modesto e crescer aos poucos, alinhando seus gastos com seu retorno. Você
paga pelo que precisa e tem a flexibilidade de realocar licenças para outros recursos no futuro.
– Você pode aplicar IA ao trabalho. A solução incorpora compreensão da máquina, tomada de
decisões digital e coleta e análise inteligente de dados para reduzir a quantidade de trabalho
que as pessoas precisam fazer. Por exemplo, a habilidade de visualização de documentos
com aprendizado profundo permite que você acelere significativamente a classificação de
documentos em comparação com os esforços manuais.
– Você não fica preso. Nosso software líder do setor é projetado para ser uma solução modular
e integrada, utilizando padrões como Notação de Modelagem de Processo de Negócio (Business
Process Model and Notation, BPMN) - não apenas em modelos de processos, mas também em
scripts e composição de aplicativos. Com nossa solução, você não precisa trocar toda sua plataforma.
Você não fica preso a uma solução proprietária com um mercado de talentos e um ecossistema de
ferramentas fechados, o que torna mais fácil usar os talentos contratados atualmente.
– Você tem liberdade. Você pode implantar e executar a solução no ambiente de sua escolha —
praticamente em qualquer sistema de gerenciamento Kubernetes ou em uma ou mais clouds
privadas ou públicas.
– Você tem independência. Você mantém o controle sobre sua estratégia. Nossas ferramentas
capacitam especialistas em negócios e tecnologia, em conjunto com parceiros comerciais da
IBM, a implementar abordagens ágeis e a colaborar no desenvolvimento e gerenciamento de
soluções. Você é capaz de tomar iniciativas, tomar decisões e fazer mudanças em vez de atuar
como, digamos, um integrador de sistemas.
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Comparação de recursos
Use esta tabela para identificar os recursos e benefícios de nossa solução de software de
automação de negócios inteligente que atendem aos seus requisitos. Compare os recursos
e benefícios da solução IBM com outras soluções que você possa estar considerando.

Categoria
de valor

Compare estes recursos e benefícios
da solução

Completude

Conjunto completo de recursos de software
integrados - mineração e modelagem de
processos, fluxos de trabalho, gerenciamento de
decisões, serviços de conteúdo, processamento
de documentos e RPA - para digitalizar
e automatizar diferentes tipos de trabalho,
dos simples aos complexos.
Ferramentas para usuários de negócios,
desenvolvedores de TI e analistas de negócios
desenvolverem aplicativos rapidamente.

Inteligência

Compreensão de máquina mais confiável e
precisa para extração de dados não estruturados
e classificação automática de documentos mais rápida.
Tomada de decisões digital para melhor
automação de decisões com base em regras
e priorização de tarefas.
Coleta e análise de dados inteligentes com
captura de todos os eventos gerados pela solução
e agregação em KPIs para uma visão em tempo
real das operações de negócios.

Simplicidade
e velocidade

Ferramentas de design com poucos códigos para
ajudar as equipes a criar e alterar aplicativos
mais rapidamente. Os proprietários de empresas
e especialistas no assunto podem ter atuação
direta na digitalização de seus negócios.
“Experiência operacional” unificada para
governar, administrar, monitorar, dimensionar
e ajudar a garantir a confiabilidade
e conformidade dos componentes.

12

Solução de
automação
de negócios
inteligente
da IBM

Outra solução
em consideração

Visibilidade

Análise operacional integrada com painéis próprios
para negócios de modo a oferecer uma visão em 360
graus de desempenho operacional e governança.

Qualidade

Principais recursos de automação de negócios
considerados líderes ou robustos pelos principais
grupos de analistas, como Forrester e Gartner.

Flexibilidade

Projetado para fornecer licenciamento simples
e consistente. Pague pelo que você precisa com
flexibilidade para realocar licenças para outros
recursos. Compre uma nova ou troque licenças
autônomas elegíveis.
Sem restrição de fornecedor de cloud. Implante
e execute em qualquer lugar - em sua cloud,
na IBM Cloud, on premises - para reduzir
a complexidade e os recursos do ecossistema
de TI na implementação e na manutenção.
Capacidade de migrar tempos de execução
existentes sem alterações nos aplicativos ou
migração de dados.

Escalabilidade

Opções de implantação que se alinham com
uma estratégia de nuvem de TI, como, por
exemplo, SaaS, cloud pública, cloud privada
ou on premises, e projetadas para ampliação
rápida desde a prova de conceito até uma
implementação corporativa.
Recursos ricos e ágeis de gerenciamento e
governança para ajudar a gerenciar mudanças
em escala ao longo do tempo.
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Conformidade

Aplique ferramentas integradas, relatórios
personalizados e testes de auditoria às
suas automações.

Segurança

Suporte completo à pilha de software
e segurança contínua, conformidade
e compatibilidade de versão.

Serviços
e suporte

Serviços globais e comunidades de parceiros
comerciais da IBM para ajudar a construir
e gerenciar automações no ambiente escolhido.
Recursos especializados para ajudar a trazer
o melhor da inovação em automação para seus
projetos, sem mudanças disruptivas nos produtos.
Suporte mundial 24 horas por dia.

Abertura

Construído em contêineres. Pode ser gerenciado
pelas principais soluções de gerenciamento
Kubernetes, como a plataforma Red Hat
OpenShift, para facilitar a implantação de
software em qualquer cloud pública ou privada.
Funciona bem com outras soluções, produtos
e sistemas. Extensível para oferecer suporte
a kits de ferramentas de terceiros. Os recursos
fornecem APIs REST para interoperabilidade.
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Avaliações de terceiros de nossa solução de software
e seus recursos
Solução
– A IBM foi reconhecida como líder no The Forrester Wave: software para automação de processos
digitais para implantações profundas, segundo trimestre de 2019 .
– Um cliente de software de automação IBM obtém um ROI de 675% e um retorno sobre os
custos iniciais em menos de seis meses após a entrada em operação. Leia este estudo da
Forrester encomendado pela IBM para entender o impacto econômico total da solução de
software de automação IBM.

Capacidades individuais da solução de automação de negócios
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Conteúdo

– Líder na publicação Ovum Decision Matrix: Seleção de uma solução de serviços
de conteúdo, 2019-2020
– Líder na publicação IDC MarketScape: Avaliação do fornecedor de aplicativos
de conteúdo habilitados para nuvem e SaaS em todo o mundo em 2019

Captura
de dados

– Líder/destaque na publicação Harvey Spencer Associates: Relatório de matriz
de mercado de fornecedores de software de captura mundial

Decisões

– Líder na publicação The Forrester Wave: Plataforma de tomada de decisões
digital - 4.º trimestre de 2020

Tarefas

– Líder na publicação Robotic Process Automation (RPA) - Cenário de
fornecedores de tecnologia com avaliação da matriz PEAK de produtos em 2019

Cinco perguntas frequentes
1. Por que escolher uma solução abrangente e inteligente de automação de negócios em vez
de uma solução pontual?
De modo geral, com uma solução pontual, você pode selecionar entre uma ampla variedade
de fornecedores, mas você tem que atuar como integrador ao comprar diferentes aplicativos
de automação de diferentes empresas. Os produtos nem sempre funcionam bem entre si
e geralmente não há uma base subjacente para análises, por exemplo.
Com uma solução abrangente, você obtém um conjunto integrado de recursos básicos
com os quais pode construir praticamente qualquer solução de automação, dependendo
da completude dos recursos. No entanto, você confia em um único fornecedor para obter
suporte para toda a solução.
Então, depende do que funciona para você.
Com a solução de automação de negócios inteligente da IBM, você obtém um conjunto completo
de recursos básicos de automação com a possibilidade de otimizar qualquer capacidade não
utilizada. Quando você tem uma variedade de soluções pontuais, você só consegue otimizar
a capacidade de cada solução individual. Além disso, à medida que são adicionados recursos
à nossa solução, fica mais fácil expandir em comparação com uma solução pontual.
Por fim, se você é um novo cliente de nossa solução, você usufrui de flexibilidade sem muita
diferença de custo. Você não precisa comprar algo novo para experimentar algo novo. E se
você já tem licenças, você pode facilmente estendê-las com recursos complementares
dentro da solução. Por exemplo, se você tiver os fluxos de trabalho, poderá adicionar recursos
sofisticados de tomada de decisões digital.
Consulte mais informações sobre como uma solução abrangente ajuda a evitar os custos
ocultos de soluções pontuais.
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2 A solução IBM é muito pesada?
Pode parecer que sim, uma vez que esta solução inclui um conjunto completo de recursos
principais de automação - mineração e modelagem de processos, fluxos de trabalho,
gerenciamento de decisões, serviços de conteúdo, processamento de documentos e tarefas
- tudo sob uma única licença. Mas você só implanta o que precisa e quando precisa.
Projetada para ser construída em padrões como BPMN com garantias de serviço, a solução
IBM é adequada para uso em produção empresarial em grande escala e para clientes que
procuram uma solução de automação de TI escalável.
Além disso, se você precisa de uma automação que exige menor investimento inicial e menor
gerenciamento de TI, você pode implantar os recursos modulares.
Seja qual for o método de implementação escolhido, o modelo de licenciamento flexível da
IBM permite que você possa começar com um investimento modesto e ir ampliando depois.
Você pode usar o crédito de sua licença em um recurso e, em seguida, expandir ou alterar
o uso da licença conforme as suas necessidades forem mudando.
Cuidado: fique alerta com as empresas que vendem aplicativos “simples”, pois eles podem
ser mais complexos, proprietários e caros se você precisar criar aplicativos personalizados.
3. Com que facilidade posso integrar meus aplicativos atuais à solução de automação de
negócios inteligente da IBM?
Nosso compromisso com os padrões abertos ajuda a garantir interfaces bem definidas para
que seus sistemas existentes possam utilizar nossos recursos principais e nossos recursos
principais possam utilizar outros sistemas externos por meio de interfaces de programação
de aplicativos (APIs) existentes.
4. Quanto tempo leva a implantação?
Como a implantação geralmente envolve a instalação de software e a construção
e implantação de aplicativos, vamos abordar as duas fases aqui:
– Instalação. Se estiver usando a versão SaaS da solução, o software pode ser alocado
e acessado em questão de horas ou dias, dependendo dos recursos necessários.
– Criação e implantação de aplicativos. Cada implantação é única, mas, de modo geral,
são necessárias cerca de 10 a 12 semanas em um ciclo de desenvolvimento iterativo
para ter um aplicativo funcional implantado. Com modelos reutilizáveis para casos de
uso, ferramentas com pouca ou nenhuma programação, há possibilidade de reduzir esse
tempo e transferir a propriedade para os usuários de negócios.
5. A solução IBM oferece algum aplicativo?
Os aplicativos não são fornecidos com a oferta da IBM. O IBM Cloud Pak for Business
Automation é um conjunto completo de softwares em uma única solução, desde o sistema
operacional Red Hat Enterprise Linux® (RHEL), a operação Red Hat OpenShift™, a camada de
governança e até mesmo a camada de recurso de automação que inclui fluxos de trabalho,
decisões, conteúdos, capturas, RPA, modelagem, análises, low code, mão de obra digital
e mineração de processos. Ele foi projetado para ajudá-lo a desenhar, construir e executar
aplicativos e serviços de automação em qualquer cloud.
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05: Experimente e compre

Teste da solução de software
Dependendo de onde você está em sua pesquisa, os seguintes recursos podem ajudá-lo
a experimentar a solução de software de automação de negócios da IBM em ação:
Assista à demonstração
para ver como funciona
a solução

Solicite um workshop com
duração de meio dia com
nossos especialistas

Explore nossa versão
de teste

Compra da solução de software
Depois de comprar, você obtém acesso a todos os serviços de automação da solução, mas paga apenas
por aquele de que você precisar. Você pode começar devagar, resolver um problema de negócios e depois
expandir, trabalhando com um vendedor ou parceiro comercial da IBM para customizar sua solução.
Confira um panorama do processo e esteja informado quando estiver pronto para comprar:
1. Primeiro, converse com nossos especialistas para discutir seu problema empresarial. Eles farão
várias perguntas para entender seu caso e determinar se nossa solução pode ajudar. Consulte
o capítulo 6 e veja a confirmação de adequação caso você deseje começar por aí. Se nossa
plataforma for considerada uma boa opção, você será posto em contato com um vendedor da
IBM que oferecerá uma ou mais das seguintes opções de contrato com base em suas preferências:
– Conversa mais aprofundada sobre seu problema empresarial para identificar as tecnologias
de automação mais adequadas para resolvê-lo.
– Workshop virtual gratuito, com duração de meio dia, para identificar casos de uso específicos.
– Demonstração ao vivo personalizada que mostra como seria uma solução de software de
automação em seu negócio, usando seus próprios dados ou um caso real.
– Se a equipe de TI ou outras partes interessadas quiserem verificar como o software funciona
em seu ambiente, elas podem baixar um software totalmente funcional para avaliação ou
experimentá-lo na cloud com nossa implantação de SaaS. Seu vendedor da IBM pode
orientá-lo em cada opção de implementação para garantir o melhor ajuste.
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2. Depois que você e suas partes interessadas validarem a solução, seu vendedor da IBM pode
discutir preços específicos e criar uma cotação personalizada. Se você decidir comprar,
apresentamos o contrato.
3. Assim que o software for entregue, a implementação pode ser realizada por seus próprios
funcionários com treinamento opcional dado pela IBM, pela equipe do IBM Expert Labs ou seu
parceiro comercial IBM.
Veja como dois clientes começaram:
– A TTI, um fornecedor global de componentes e produtos eletrônicos, implementou o RPA
para reduzir ineficiências de precificação. A empresa agendou um workshop de descoberta
da IBM e construiu um bot para lidar com o novo processo de modelo de preços com a ajuda
da BB3 Global, parceiro comercial da IBM.
– Uma seguradora europeia usou nossa equipe do Expert Labs para implementar um sistema
de gerenciamento de documentos totalmente integrado e mais eficiente, usando o recurso
de serviços de conteúdo pertencente à solução.
4. Inclui suporte mundial 24 horas por dia. Se você precisar de mais engajamento, como
consultoria sob demanda, também pode ser incluído. Independentemente de você comprar
nossa solução para ser gerenciada por você em contêineres ou gerenciada pela IBM como SaaS,
você terá direito a atualizações gratuitas do produto à medida que elas forem lançadas.
5. Por fim, é oferecido um financiamento para permitir flexibilidade de caixa.

Ampliação da solução de software
Se você já adquiriu nosso software de automação de negócios inteligente (on premises ou na cloud
híbrida ou pública), você tem a flexibilidade de alterar sua combinação de recursos sempre que
desejar. Por exemplo, se você está usando atualmente o recurso "fluxos de trabalho", mas encontra
uma situação em que precisa de automação de tomada de decisões, você pode incorporar esse
recurso com relativa facilidade e agilidade.

Implementação da solução de software
Ao avaliar suas opções, considere qual método de implantação funciona melhor para você. Nossa
solução pode ser adquirida em duas modalidades com base em sua estratégia de software de TI
e disponibilidade de recursos:
1. Em contêineres, para praticamente qualquer cloud. Software gerenciado por você.
Disponível como IBM Cloud Pak for Business Automation. Parte da IBM Automation Platform.
É executado na plataforma Red Hat OpenShift e pode ser implementado em qualquer cloud,
como Amazon Web Services (AWS), IBM® Cloud, Microsoft® Azure ou Google Cloud. Também
pode ser implantado como cloud privada on premises.
2. SaaS, na IBM Cloud. Gerenciado pela IBM.
Disponível como IBM Digital Business Automation on Cloud. Suporte e manutenção do software
fornecidos pela IBM.

Mais que um software
Embora este guia do comprador se concentre exclusivamente na solução de software de
automação de negócios inteligente da IBM, a IBM Services® oferece uma opção ampliada da
solução que suporta prototipagem rápida, escalonamento rápido e gerenciamento de operações
digitais para processos de negócios e TI, esteja você executando software IBM ou não. A IBM
Services pode ajudá-lo a moldar e a executar sua visão de automação, incluindo a adaptação do
software de automação para atender a necessidades corporativas específicas.
Para mais informações, clique aqui.
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06: Verificação
de adequação

Você está pronto para implementar uma solução
abrangente de automação inteligente?
Uma solução abrangente de automação de negócios inteligente pode se adequar a qualquer
empresa, mas você a usará de maneira diferente caso você seja uma empresa grande ou pequena,
voltada para clientes internos ou externos, muito ou pouco regulamentada e departamental
ou interempresarial.
Uma solução abrangente de automação de negócios é uma boa opção quando:
– Você precisa de certo grau de personalização, como integração básica, mas não quer ter
a necessidade de escrever códigos do zero para tudo.
– Você experimentou aplicativos prontos, mas eles não estão fazendo o que você precisa.
– Você precisa chegar ao mercado rapidamente e fazer mudanças de forma ágil ou deseja
experimentar novas tecnologias como a IA.
– Você deseja recursos integrados em vez de múltiplos produtos de fornecedores diferentes
para reduzir a carga de TI e evitar complexidades no processo de compra.
Cadastre-se e faça um pequeno teste para confirmar sua adequação a uma solução abrangente
de automação de negócios inteligente.
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