İş Otomasyonu
Uygunluk Testi

İşiniz kapsamlı bir akıllı iş otomasyonu çözümü için
uygun mu?
Nasıl başlayacağınızı anlama veya mevcut yatırımınızı ölçeklemeyi arama
yolculuğunuzda nerede olursanız olun işiniz faaliyetlerine otomasyonu
dahil etmeden faydalanabilir.
Ama ana otomasyon yeteneklerini önemli hızlandıranlar ve makine
öğrenmesi ile birleştiren kapsamlı bir çözümün ihtiyaçlarınıza uygun
olduğunu nasıl belirleyeceksiniz?

İş ihtiyaçlarınıza göre hazırlık durumunuzu değerlendirmek için aşağıdaki
tabloyu kullanın. Halen yaptığınız veya yapmayı planladığınız her maddeyi
işaretleyin (✓). Her bir onay işaretini 1 puan olarak sayın. Puanlarınızı
hesaplayın ve uygunluğunuzu belirlemek için aşağıdaki kılavuzu kullanın.

Halen yapıyorsunuz
veya 3 yıl içinde
yapmayı planlıyorsunuz

İş ihtiyacı
İçeriği ve belgeleri manuel olarak
sınıflandırmak ve anlamak için harcanan
zamanı azaltma
Farklı türde belgelerden (yapısal veya
yapısal olmayan içerik) bilgi ve veri
ayıklama
İş süreçlerini modellemek için iş
kullanıcıları ve IT genelinde işbirliği
sağlama
Kesintisiz işlemeyi artırma
Makine öğrenmesi ve yapay zeka
kullanarak iş kurallarını ve karar
modellerini geliştirme
Birden fazla sistem ve iş uygulaması içeren
manuel faaliyetleri yapmak için harcanan
süreyi en aza indirme
Mevcut süreç ve iş akışlarını doğru bir
şekilde anlama
Operasyonel verimsizlikleri ve darboğazları
tam olarak belirleme
Tekrarlayan işleri otomatikleştirmek için
robot kullanma ve işçi verimliliğini artırma
Veriye dayalı içgörüleri temel alarak
operasyonları iyileştirmek için ayarlamalar
yapma

Toplam _______

Toplam 8-10:

Modüler, bütünleşik akıllı iş otomasyonu çözümümüz için mükemmel
derecede uygun. Organizasyonunuz, kapsamlı IBM çözümünü oluşturan
özelliklerin pek çoğunu kullanıyor veya kullanıyor olacak.
IBM Cloud Pak® for Business Automation için denememizi kendi başınıza
keşfedin veya rehberli bir tur atın.

Toplam 5-7:

İyi derecede uygun. Organizasyonunuz kapsamlı çözümümüz dahilindeki
tüm otomasyon yeteneklerine henüz ihtiyaç duymasa da mevcut
hedeflerinize ulaşmak ve hazır olduğunuzda ölçeklendirmek için sağladığı
esneklik veya entegrasyondan yararlanabilirsiniz.
Bu şunlar için iyi bir fırsat olabilir:
- Özellikle iş süreci yönetimi veya içerik yönetimi gibi birkaç yıldır
kullanılmakta olan mevcut otomasyon teknolojilerini gözden
geçirme. Örneğin IT modernizasyonu stratejisinin bir parçası olarak
buluta (SaaS) veya kapsayıcılara taşımayı planlıyorsanız belirli bir
bulut platformunu kullanmak için ihtiyacınız olanlara sahip misiniz?
Mevcut satıcınızın, sizi yazılımınızın en yeni sürümüne taşımak için
bir planı veya geçiş stratejisi var mı?
- İş optimizasyonuna ve müşteri odaklı inovasyona yönelik teknoloji
geliştirme hedeflerinin dengesini değerlendirme. Hedefleriniz
birden fazla yeteneği içeren bir kombinasyon gerektiriyorsa ya
da yakın vadede değişme ihtimalleri varsa kapsamlı bir çözümü
değerlendirmeye değebilir.
Mevcut otomasyon stratejinizi değerlendirmek, bir hedef listesi
oluşturmak ve projeleri önceliklendirmek için otomasyon
uzmanlarımızla bir atölye çalışması planlayın.

Toplam 1-4:

Potansiyel olarak uygun. Çözümümüzün tüm gücüne ihtiyacınız olmasa
da işi otomatikleştirmeye başlamak için gereken çözümümüz dahilindeki
otomasyon hızlandıranlarını ve yeteneklerini keşfetmeye hazırsınız.
Küçük ölçekli bir otomasyon projesi başlamak için iyi bir nokta olabilir.
Bu otomasyon ve iş performansı hedeflerine ulaşmanıza nasıl yardımcı
olabileceğini öğrenmek için IBM Cloud Pak for Business Automation'u
keşfedin.
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