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01: Co to takiego

Co oferujemy
Rozwiązanie IBM Cloud Pak® for Business Automation to modułowe, zintegrowane oprogramowanie
do inteligentnej automatyzacji biznesu, przeznaczone do praktycznie każdej chmury hybrydowej
i pozwalające szybko uporać się z najtrudniejszymi wyzwaniami operacyjnymi. Nasze kompleksowe
rozwiązanie obejmuje szeroki pakiet opartych na AI modułów automatyzacji — takich jak
eksploracja i modelowanie procesów, usługi dotyczące treści, przetwarzanie dokumentów,
zarządzanie decyzjami, organizacja przepływu pracy i zadań — oferowanych w ramach
elastycznego modelu, który pozwala rozpocząć automatyzację na małą skalę i poszerzać
jej zakres wraz z nowymi potrzebami.

Jak można to wykorzystać
Niezależnie od planów biznesowych nasze rozwiązanie pomaga:
Odkrywać procesy
Diagnozuj braki wydajnościowe oraz problemy operacyjne, aby określać obszary,
w których należy wprowadzić automatyzację i uzyskać lepsze efekty dzięki eksploracji
i modelowaniu procesów.
Stosować inteligentne rozwiązania
Wykorzystuj dane z automatyzacji czynności na potrzeby uczenia maszynowego
oraz AI, aby podpowiadać działania i zmniejszyć obciążenie pracą, którą muszą
wykonywać pracownicy fizyczni.
Poprawić wydajność załogi
Twórz i wdrażaj zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA) oraz pracowników
cyfrowych, aby zapewnić współpracę z ludźmi na obszarach, w których można osiągnąć
wyższy poziom produktywności lub gdy potrzebne jest tworzenie kopii zapasowych.
Automatyzować podstawowe operacje
Stosuj podstawowe funkcje automatyzacji — przetwarzaj dokumenty, organizuj przepływy
pracy, zarządzaj decyzjami i usługami dotyczącymi treści — w kluczowych obszarach
operacyjnych o największym wpływie.
Zobacz Rozdział 2, w którym opisaliśmy konkretne przypadki użycia i przykładowych klientów.
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Dlaczego warto o tym pomyśleć
Istnieje wiele technologii automatyzacji. Oto, co sprawia, że nasze rozwiązanie jest tak cenne:
– Otrzymujesz pełen zestaw modułowych, zintegrowanych funkcji, które pomagają szybko
uruchamiać i rozwijać projekty automatyzacji. Nasze rozwiązanie jest oparte na kompletnym
zestawie technologii wspomagających — takich jak eksploracja i modelowanie procesu,
organizacja przepływu pracy, zarządzanie decyzjami, usługi dotyczące treści, przetwarzanie
dokumentów, RPA i praca cyfrowa oraz inteligencja operacyjna — które pomagają dygitalizować
i automatyzować praktycznie wszystkie rodzaje pracy: szybko i w dużej skali.
– Funkcje automatyzacji, które składają się na to rozwiązanie, są w opinii firm analitycznych,
takich jak Forrester czy Gartner, uważane za wiodące w branży. Zobacz Rozdział 4, aby zdobyć
więcej informacji.
– Nie musisz wybierać funkcji, których nie potrzebujesz. Dzięki naszemu modelowi elastycznych
zakupów możesz zacząć od jednej z funkcji, takiej jak automatyzacja zadań, a następnie
poszerzać pakiet opcji.
– Aplikacje i usługi automatyzacji można wdrażać w dowolnym miejscu — we własnej chmurze,
chmurze zarządzanej przez IBM lub lokalnie. W przeciwieństwie do innych ofert IBM Cloud Pak
for Business Automation to skonteneryzowane, natywne rozwiązanie chmurowe przygotowane
na platformie automatyzacji IBM i certyfikowane na platformie Red Hat® OpenShift®, które
gwarantuje przenośność obciążeń pomiędzy chmurami. Rozwiązanie IBM Cloud Pak for Business
Automation jest również dostępne w wersji oprogramowania jako usługi (SaaS) zarządzanej
przez IBM.
– Dzięki wbudowanej wspólnej warstwie analitycznej można monitorować i mierzyć, czy procesy
w poszczególnych obszarach operacyjnych są skuteczniejsze.
– Dostęp do pomocy technicznej można uzyskać za pośrednictwem całościowego, globalnego
ekosystemu usługowego dla Partnerów Handlowych IBM. Można także nawiązać współpracę
z zespołami IBM Garage™, które pomagają zdefiniować ścieżkę automatyzacji i szybciej na
nią wejść.
– Można też tworzyć scenariusze biznesowe z potwierdzonym wskaźnikiem zwrotu z inwestycji
(ROI). IBM zlecił firmie Forrester przeanalizowanie wszystkich korzyści finansowych, jakie
przedsiębiorstwa mogą osiągnąć dzięki wprowadzeniu rozwiązania IBM do inteligentnej
automatyzacji biznesu. Według analizy finansowej zwrot z inwestycji po trzyletnim okresie
użytkowania plasuje się na poziomie 675%, a koszty początkowe zwracają się w czasie krótszym
niż sześć miesięcy. Można przejrzeć raport (PDF, 990 KB) z podsumowaniem, które ułatwi ocenę
potencjalnych korzyści finansowych związanych z zastosowaniem rozwiązania w organizacji.
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02: Jak można to wykorzystać

Elastycznie stosuj rozwiązanie IBM do inteligentnej automatyzacji biznesu w różnych
zastosowaniach i branżach. Twórz, zarządzaj i wdrażaj aplikacje biznesowe, aby dzięki
jednemu zintegrowanemu rozwiązaniu osiągnąć wyższą wydajność operacyjną, podnieść
satysfakcję klientów i uprościć proces zarządzania zgodnością z zasadami i przepisami.

Dostępne funkcje

W jaki sposób możesz dziś jako klient korzystać z naszego oprogramowania

Usprawnienie procesu
wprowadzania nowych
klientów i pracowników

– Automatyzuj procesy wprowadzania nowych pracowników na
przestrzeni różnych systemów i narzędzi HR.
– Ograniczaj liczbę błędów i przyspieszaj czas reakcji, eliminując
potrzebę ręcznego wprowadzania lub ponownego wprowadzania
danych klienta do różnych systemów.
– Poprawiaj satysfakcję klientów, automatyzując otwieranie nowych
kont i zadań związanych z klientami, takich jak opłacanie rachunków
czy składanie roszczeń ubezpieczeniowych.
– Automatyzuj procesy obsługujące otwieranie oraz wprowadzanie
nowych lokalizacji fizycznych lub produktów.
Przeczytaj historie naszych klientów:
– Angielska organizacja ds. krwiodawstwa i przeszczepów „National
Health Service Blood and Transplant“ maksymalizuje skuteczność
obsługi pacjentów.
– Bank of Montreal automatyzuje płatności za rachunki, które klienci
mogą teraz regulować sześć razy szybciej.
– Byblos Bank pozwala klientom wyjechać na drogę wcześniej dzięki
przyspieszeniu o 40% procesu wnioskowania o przyznanie pożyczki
na samochód.

Szybsze i prostsze
wnioski i zatwierdzenia

– Szybciej realizuj wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO).
– Uprość wewnętrzny proces zarządzania wydatkami i podnieś wydajność,
automatyzując przepływy pracy i tworząc prosty, zautomatyzowany
proces wydawania decyzji pozytywnych lub odmownych.
– Podnieś skuteczność rozpatrywania wniosków o przyznanie środków
na inwestycje.
– Popraw czas reakcji działu IT dzięki wirtualnym asystentom.
– Przyspiesz czas rozpatrywania roszczeń.
Przeczytaj historie naszych klientów:
– MUFG Bank automatyzuje procesy, aby zwiększyć produktywność
personelu.
– ENN wprowadza hiperautomatyzację, aby poprawić produktywność.
– Amerykańskie Biuro Administracji Sądowej (The Administrative Office
of the U.S. Courts) skraca czas rozpatrywania pozwów z ponad 45 do
10 dni lub jeszcze krótszego okresu.

Szybsze rozwiązywanie
problemów lub sporów
z klientami

– Automatyzuj działania pracowników w zakresie sporów dotyczących
rozliczeń, aby skrócić czas reakcji i rozstrzygnięcia.
– Szybko reaguj na problemy związane ze zgodnością, automatyzując
różne elementy procesu.
– Łatwiej realizuj zgłoszenia serwisowe dzięki automatycznym
odpowiedziom i harmonogramom.
– Usprawniaj zarządzanie danymi i analizę, aby zapewniać większe
korzyści klientom lub obywatelom.
Przeczytaj historie naszych klientów:
– Komenda Policji w Edmonton przekształca proces cyfrowego
zarządzania dowodami, aby poprawić bezpieczeństwo i jakość życia.
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Aktualizacja
danych i informacji
demograficznych
przy jednoczesnym
ograniczeniu ryzyka
błędu

– Szybciej aktualizuj zmiany adresów, stosując należytą staranność
zgodnie z procesem „Poznaj swojego klienta“ (KYC) oraz innymi
wymogami odnośnie walidacji danych.
– Automatyzuj proces aktualizacji danych tak, aby były
wprowadzane jednokrotnie, a nie wiele razy; pozwoli to uniknąć
prawdopodobieństwa wystąpienia błędu.
– Automatyzuj proces aktualizowania informacji o beneficjentach polis
ubezpieczeniowych, spółek holdingowych i nie tylko.
– Konsoliduj dane w scentralizowanym repozytorium, aby zapewniać
lepszy wgląd i kontrolę.
Przeczytaj historie naszych klientów:
– Turkcell skraca proces wyodrębniania danych z 2,5 lat do 6 miesięcy.
– BBVA Compass zaczyna kontrolować dane, aby ograniczyć ryzyko
i wykorzystać nowe możliwości.

Przyspieszenie
procesu zarządzania
płatnościami,
wysyłania ich
i otrzymywania

– Uprość rozliczenia i popraw relacje z dostawcami dzięki funkcji
płatności automatycznych.
– Popraw obsługę należności dzięki funkcjioptycznego rozpoznawania
znaków (OCR) i narzędzia do zautomatyzowanego zarządzania
decyzjami w celu przyspieszenia przetwarzania.
Przeczytaj historie naszych klientów:
– Turkcell skraca proces wyodrębniania danych z 2,5 lat do 6 miesięcy.

Zapobieganie
oszustwom dzięki
operacjom w czasie
rzeczywistym
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– Przechwytuj oszukańcze transakcje, podejmując zautomatyzowane,
błyskawiczne decyzje.
– Kieruj podejrzenia o oszustwach do pracowników cyfrowych lub
fizycznych w celu szybkiego rozwiązania problemu.
– Identyfikuj schematy oszustw i reaguj, dynamicznie dostosowując reguły.

03: Jak to działa
– Jak zastosować inteligencję
operacyjną
– Jak usprawnić operacje
dzięki eksploracji procesów
– Jak wprowadzać rozwiązania
oparte na oprogramowaniu

Inteligentne rozwiązanie do automatyzacji biznesu od IBM pomaga użytkownikom w dygitalizacji
i automatyzacji różnych rodzajów pracy na dużą skalę, a także w tworzeniu i wdrażaniu pracowników
cyfrowych na potrzeby zwiększenia wydajności pracowników umysłowych. Odbywa się to za
pomocą jednego z najbardziej kompleksowych na rynku pakietów funkcji automatyzacyjnych,
obsługiwanych przez warstwę analityczną do zbierania, przygotowywania i wizualizacji danych
roboczych z całego systemu. Funkcje te współpracują, aby pomagać w odkrywaniu procesów,
wykorzystywaniu danych pozyskanych dzięki AI i poprawianiu wydajności pracowników.

Rysunek 1: IBM Cloud Pak for Business Automation
Możesz korzystać z podstawowych funkcji automatyzacji w sposób dostosowany do swoich
potrzeb — zacznij od jednej, potem dobieraj kolejne.
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Inteligentny przepływ pracy
Projektowanie
kompleksowych
przepływów pracy
i zarządzanie nimi

Zarządzanie decyzjami
Automatyzacja
procesu podejmowania
decyzji z wykorzystaniem
reguł biznesowych

Usługi dotyczące treści
Udostępnianie treści,
zarządzanie nimi
i współpraca nad ich
tworzeniem

Przetwarzanie dokumentów
Przechwytywanie,
klasyfikowanie
i wyodrębnianie danych
na podstawie treści

RPA i pracownicy cyfrowi
Popraw wydajność załogi
dzięki pracownikom
cyfrowym, aby ludzie mogli
poświęcić się zadaniom
o wyższej wartości

Eksploracja i modelowanie
procesów
Zrozum procesy na etapie,
na którym się znajdują,
aby umieć wskazywać
nieefektywności
i wąskie gardła

Oprócz zautomatyzowania obsługi poszczególnych funkcji, możliwe jest ich łączenie w ramach
jednego przypadku użycia. Na przykład:
– Wprowadzanie faktury: bot RPA otwiera wiadomość e-mail od dostawcy wraz z załączoną fakturą
w formacie PDF. Faktura jest analizowana za pomocą funkcji przechwytywania danych, po czym
odpowiednie pola są przekazywane z powrotem do bota. Następnie bot loguje się do systemu
fakturowania i wprowadza dane do faktury.
– Wprowadzanie nowego klienta: przedstawiciel klienta zbiera i dokumentuje informacje na temat
klienta. Funkcje przechwytywania i obsługi treści pozwalają odczytywać, przetwarzać i zarządzać
dokumentacją klienta. Przepływ pracy jest inicjowany w celu przygotowania etapów zatwierdzania
nowego klienta, obejmujących zarówno zadania wykonywane przez ludzi, jak i systemowe.
– Spór dotyczący płatności: przedstawiciel obsługi klienta zbiera informacje na temat sporu
z klientem. Automatyzacja decyzji pozwala automatycznie zatwierdzić spór dotyczący płatności
na podstawie określonych kryteriów. W ramach przepływu zadań przygotowywane są etapy
rozwiązywania sporu o płatność.

Przekonaj się, jak działa synergia podstawowych funkcji automatyzacji w IBM Cloud Pak for
Business Automation.
Dowiedz się, jak pewien klient z sektora usług finansowych wykorzystał wiele funkcji automatyzacji,
aby poprawić jakość obsługi klientów i podnieść wydajność operacyjną.
Sprawdź architekturę leżącą u podstaw naszego rozwiązania.

Jak zastosować inteligencję operacyjną
Pozyskuj oparte na AI dane ze zintegrowanych modułów analizy, aby usprawnić operacje
w trzech obszarach:
1. Uczenie maszynowe
– Wyodrębniaj dane nieustrukturyzowane z większą niezawodnością i precyzją, bez konieczności
kodowania ani stosowania danologii.
– Wizualizuj i mierz kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na przyjaznych dla użytkowników
biznesowych pulpitach nawigacyjnych.
– Przyspiesz klasyfikację dokumentów, korzystając z opartej na głębokim uczeniu funkcji
oglądu dokumentów.
2. Cyfrowe podejmowanie decyzji
– Wykorzystuj uczenie maszynowe na podstawie wyników historycznych, aby tworzyć
skuteczniejsze sugestie i procesy automatycznego podejmowania decyzji w oparciu o reguły.
– Ustalaj priorytety zadań, aby poprawić wydajność przepływu pracy.
3. Inteligentne gromadzenie i analiza danych
– Monitoruj zautomatyzowane czynności w czasie rzeczywistym.
– Zbieraj i standaryzuj dane na temat zdarzeń za pomocą aplikacji lub usług automatyzacji,
aby tworzyć modele uczenia maszynowego.
– Uzyskuj dostęp do szczegółowych informacji, twórz wskaźniki KPI oraz konfiguruj alerty
przy użyciu zapytań w języku naturalnym oraz interfejsów konwersacyjnych.
Ponownie przejrzyj przypadki użycia opisane w Rozdziale 2, aby dowiedzieć się, jak wbudowana
inteligencja operacyjna pomaga zmniejszać zakres pracy wykonywanej przez ludzi.
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Przypadek użycia

Jak inteligentne funkcje zmniejszają zakres pracy, którą muszą
wykonać ludzie

Wprowadzanie
nowych osób

– Pozyskuj dane z dokumentacji z informacjami o tożsamości.
– Klasyfikuj dane osobowe klienta w postaci rekordów.
– Automatyzuj proces zatwierdzania nowych osób na podstawie
danych historycznych.
– Przekazuj przetwarzanie korzyści do najodpowiedniejszego
pracownika na podstawie typu zadania.
– Zbieraj dane dotyczące wprowadzania nowych osób, aby usprawnić
czynności administracyjne (Na przykład dowiedz się, które kroki
wymagają większej lub mniejszej automatyzacji).

Wnioski i zgody

– Pozyskuj dane z dokumentów z wnioskami.
– Klasyfikuj typy dokumentów przychodzących (na przykład oferty
zakupu albo dowody poniesienia wydatków).
– Automatyzuj żądania i zatwierdzenia na podstawie danych
historycznych (na przykład: kiedy automatycznie zatwierdzać,
a kiedy kierować do specjalisty).
– Kieruj zatwierdzenia do najodpowiedniejszych pracowników na
podstawie typu zadania.
– Zbieraj dane o zatwierdzeniach (na przykład dowiaduj się, które
zatwierdzenia wymagają dodatkowego dochodzenia, a które
zatwierdzenia automatycznego).

Rozwiązywanie
sporów i problemów

– Klasyfikuj dokumenty przychodzące według typu (na przykład
reklamacja, rachunek, roszczenie).
– Automatyzuj rozwiązywanie na podstawie danych historycznych
(na przykład kiedy automatycznie zatwierdzać, a kiedy kierować
do specjalisty).
– Gromadź dane na temat rozwiązywania problemu (na przykład
dowiaduj się, które zatwierdzenia wymagają dodatkowego
dochodzenia, a które zatwierdzenia automatycznego).

Aktualizacje danych

– Wyodrębniaj dane z nowej dokumentacji.
– Klasyfikuj przychodzące dokumenty (na przykład profil klienta, profil
pracownika, dokumentacja beneficjenta).
– Automatyzuj przetwarzanie na podstawie danych historycznych (na
przykład wykrywaj niezgodność danych lub niespójności).
– Gromadź dane na temat aktualizacji informacji (na przykład
dowiaduj się, jakie typy aktualizowanych informacji są najczęściej
niespójne albo niewłaściwe).

Płatności

– Pozyskuj dane z faktur.
– Klasyfikuj rodzaje dokumentów przychodzących (na przykład
faktury, listy przewozowe).
– Automatyzuj płatności na podstawie danych historycznych
(na przykład zatwierdzenie, wykrycie oszustwa).
– Kieruj sprawy do pracowników na podstawie informacji o domenie
i dostawcy.
– Gromadź dane o płatnościach (na przykład dowiaduj się, jakie
rodzaje faktur są często nieprawidłowe lub fałszywe).

Operacje w czasie
rzeczywistym

– Automatyzuj czynności w czasie rzeczywistym w oparciu o dane
historyczne (na przykład w celu wykrywania oszustw, sprzedaży
krzyżowej).
– Gromadź dane na temat czynności w czasie rzeczywistym (na przykład
dowiaduj się więcej o przypadkach, w których nieprawidłowo stwierdzono
oszustwo albo ryzyko — fałszywie pozytywne lub negatywne).

Jak zastosować eksplorację procesów
Aby skorzystać z pełnego potencjału inteligentnej automatyzacji, należy wiedzieć, jak działają
krytyczne procesy — jak naprawdę przebiegają, na co poświęca się czas oraz gdzie znajdują się
tak zwane wąskie gardła.
Kiedy już dobrze wszystko zrozumiesz, możesz ustalić wskaźnik zwrotu z inwestycji poniesionej
na automatyzację kluczowych obszarów operacyjnych.
Dzięki pakietowi IBM Cloud Pak for Business Automation możesz wykorzystywać dane historyczne
do eksploracji procesów i szczegółowej analizy działalności.
– Odkryj kompleksowe procesy, korzystając z istniejących i historycznych danych z dzienników
zdarzeń w systemach informatycznych, aby zdobyć jasny obraz aktualnej sytuacji.
– Identyfikuj możliwości automatyzacji, które doprowadzą do maksymalnego skrócenia czasu
procesu i poprawy wydajności procesów biznesowych dzięki zastosowaniu algorytmów danych
w dziennikach zdarzeń.
– Oblicz prognozowany wskaźnik zwrotu z inwestycji w przyszłe procesy, używając do tego narzędzi
symulowanych, a potem zdecyduj, co warto zautomatyzować za pomocą naszych podstawowych
funkcji automatyzacji.
– Monitoruj i mierz rzeczywisty wpływ zmian, czynności i działalności względem zamierzeń
biznesowych oraz przeprowadzaj ponowne analizy w celu ciągłego doskonalenia.
Możesz generować i wykorzystywać dane z eksploracji procesów, aby udoskonalić kluczowe
obszary, w tym poprawić wskaźniki KPI czy rozwiązać problem braków wydajnościowych i błędów.

Wskaźniki KPI
– Czym są kluczowe
wskaźniki efektywności
(KPI), które gwarantują
sukces biznesowy?
– Jak możemy na bieżąco
oceniać i monitorować te
wskaźniki KPI?
– Jak poprawiać wskaźniki
KPI?

Braki wydajnościowe
– W których miejscach
procesu występują
wąskie gardła?
– Na co ludzie poświęcają
najwięcej czasu?
– Co należy dokładniej
zbadać?

Błędy
– Gdzie ludzie popełniają
błędy?
– W których miejscach
procesy są niezgodne?
– W którym miejscu procesu
występują zapętlenia
z powodu poprawek, błędów
lub brakujących informacji?

Oto jak dowiedzieć się więcej o funkcji eksploracji procesów dostępnej w pakiecie IBM Cloud Pak
for Business Automation:
Przeczytaj artykuł

Zarejestruj się, aby obejrzeć
webinarium

Natychmiast rozpocznij
podróż do
hiperautomatyzacji

Mapa drogowa do
sukcesu
hiperautomatyzacji

Jak wprowadzać rozwiązania oparte na oprogramowaniu
Dzięki naszemu oprogramowaniu do automatyzacji można praktycznie w każdym miejscu
swobodnie zainstalować aplikacje i usługi automatyzacyjne oraz pracowników cyfrowych.
Instalacje można przeprowadzać lokalnie, właściwie w dowolnej chmurze metodą kontenerową
lub jako hostowaną usługę zarządzaną przez IBM SaaS.
Aby uzyskać informacje techniczne na temat skonteneryzowanej wersji naszego rozwiązania —
IBM Cloud Pak for Business Automation — w tym na temat funkcji produktowych, wymogów,
instalacji i nie tylko, odwiedź IBM Knowledge Center.
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04: Porównanie
z konkurencyjnymi
rozwiązaniami

Najważniejsze zalety oprogramowania do inteligentnej
automatyzacji biznesu IBM

–
–
–
–

– Masz moc. Dzięki pełnemu zestawowi podstawowych, wiodących na rynku funkcji automatyzacji,
możesz zarządzać bardziej zaawansowanymi procesami, decyzjami, zawartością i botami RPA.
Przykładowo funkcje zintegrowanej zawartości i analizy predykcyjnej umożliwiają obsługę
złożonych procesów, takich jak wykrywanie oszustw czy opieka nad pacjentami, a także
gromadzenie danych z całego przedsiębiorstwa i wielu źródeł informacji.

Najważniejsze korzyści
Porównanie funkcji
Oceny zewnętrzne
Pięć najczęściej
zadawanych pytań

– Masz elastyczność. Model licencji IBM pozwala zacząć od niewielkiej inwestycji i rozwijać
system, dostosowując kolejne wydatki do zwrotu generowanego z pierwszych nakładów. Płacisz
za to, czego rzeczywiście potrzebujesz i możesz w przyszłości przenosić licencje na inne moduły.
– Możesz wykorzystać potencjał AI. Rozwiązanie obejmuje uczenie maszynowe, cyfrowe
podejmowanie decyzji oraz inteligentne gromadzenie i analizę danych, co zmniejsza zakres pracy
wykonywanej przez ludzi. Na przykład oparta na głębokim uczeniu funkcja oglądu dokumentów
pomaga znacznie przyspieszyć klasyfikację dokumentów w porównaniu do wykonywania takich
czynności ręcznie.
– Nic Cię nie ogranicza. Nasze wiodące w branży oprogramowanie zostało zaprojektowane jako
modułowe, zintegrowane rozwiązanie oparte na takich standardach jak notacja Business Process
Model and Notation (BPMN) — i jest stosowane nie tylko przy modelowaniu procesów, ale również
przy tworzeniu skryptów i aplikacji. Dzięki naszemu rozwiązaniu nie musisz „brać wszystkiego“. Nie
ogranicza Cię zastrzeżone rozwiązanie z zamkniętym, wąskim rynkiem specjalistów i ekosystemem
narzędzi, dzięki czemu łatwiej możesz korzystać z zatrudnionych specjalistów.
– Masz wolność wyboru. Możesz wprowadzić i uruchomić rozwiązanie w środowisku własnego
wyboru — w zasadzie w dowolnym systemie zarządzania Kubernetes albo w jednej lub kilku
chmurach prywatnych bądź publicznych.
– Masz swobodę. Zachowujesz kontrolę nad swoją strategią. Nasze narzędzia pozwalają
specjalistom biznesowym i technicznym, we współpracy z zewnętrznymiPartnerami Handlowymi
IBM, wprowadzać zwinne metody i wspólnie opracowywać rozwiązania oraz zarządzać nimi.
Możesz przejmować inicjatywę, decydować i wprowadzać zmiany samodzielnie, zamiast
zlecać|to choćby integratorowi systemów.

11

Porównanie funkcji
Skorzystaj z tej tabeli, aby znaleźć takie funkcje i zalety naszego inteligentnego oprogramowania
do automatyzacji biznesu, które będą odpowiadały Twoim wymogom. Porównaj funkcje i zalety
rozwiązania IBM z innymi systemami, nad którymi się zastanawiasz.

Kategoria
korzyści

Porównaj funkcje i zalety tych rozwiązań

Kompletność

Pełen zestaw zintegrowanych funkcji
oprogramowania — eksploracja i modelowanie
procesów, przepływy pracy, zarządzanie decyzjami,
usługi dotyczące treści, przetwarzanie dokumentów
oraz boty RPA — do dygitalizacji i automatyzacji
różnych typów prac: od prostych po złożone.
Narzędzia dla użytkowników biznesowych,
programistów oraz analityków biznesowych
pozwalające szybko tworzyć aplikacje.

Analiza
danych

Uczenie maszynowe umożliwiające bardziej
niezawodne i dokładne wyodrębnianie danych
nieustrukturyzowanych i szybszą automatyczną
klasyfikację dokumentów.
Funkcja cyfrowego podejmowania decyzji
poprawiająca automatyzację decydowania
w oparciu o reguły oraz priorytetyzację zadań.
Inteligentne gromadzenie i analiza danych w celu
wychwycenia wszystkich zdarzeń generowanych
przez rozwiązanie i agregowanie ich do postaci
wskaźników KPI w celu zdobycia oglądu czynności
biznesowych w czasie rzeczywistym.

Prostota
i szybkość

Narzędzia do programowania niskokodowego, które
pomagają zespołom szybko tworzyć i dostosowywać
aplikacje. Właściciele firm i specjaliści merytoryczni
mogą odegrać bezpośrednią rolę w dygitalizowaniu
działalności.
Zunifikowane „środowisko operacyjne“
zapewniające zarządzanie, administrowanie,
monitorowanie, skalowanie i pomoc
w zapewnianiu niezawodności i zgodności
komponentów.
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Rozwiązania Inne
rozważane
IBM do
inteligentnej rozwiązanie
automatyzacji
biznesu

Widoczność

Wbudowane funkcje analityki operacyjnej
z przyjaznymi dla biznesu pulpitami nawigacyjnymi
oferującymi 360-stopniowy ogląd wydajności
operacyjnej i możliwość nadzoru.

Jakość

Podstawowe funkcje automatyzacji biznesowej,
które czołowe firmy analityczne, takie jak Forrester
i Gartner, uznają za najlepsze albo zaawansowane.

Elastyczność

Projekt z prostym, spójnym modelem
licencjonowania. Płać za to, czego potrzebujesz,
i swobodnie przenoś licencje na inne moduły.
Kupuj nowe, wymieniaj lub zastępuj
odpowiedniejszymi i autonomicznymi uprawnieniami.
Brak uzależnienia od dostawcy usług w chmurze.
Wdrażaj i uruchamiaj w dowolnym miejscu —
chmurze, chmurze IBM Cloud, lokalnie — aby
zmniejszyć złożoność ekosystemu IT oraz zasobów
potrzebnych do wdrożenia i konserwacji.
Możliwość migracji istniejących środowisk
wykonawczych bez wprowadzania zmian do aplikacji
czy migracji danych.

Skalowalność

Opcje wdrażania powiązane strategią chmury
IT, na przykład usługą SaaS, chmurą publiczną,
chmurą prywatną lub rozwiązaniem lokalnym, oraz
zaprojektowane pod kątem szybkiego skalowania:
od weryfikacji koncepcji do wdrożenia w firmie.
Bogate, elastyczne funkcje zarządzania i nadzoru
pozwalające przez wymagany czas zarządzać
zmianami na dużą skalę.
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Zachowanie
zgodności

Wprowadzaj do swoich procesów automatyzacji
wbudowane narzędzia, spersonalizowane
raportowanie i dzienniki inspekcji.

Bezpieczeństwo

Pełna obsługa pakietu oprogramowania oraz stała
kontrola zgodności zabezpieczeń, zgodności
z przepisami i zgodności wersji.

Usługi
i wsparcie

Globalne społeczności usług oraz Partnerów
Handlowych IBM pomagają w tworzeniu automatyzacji
i zarządzaniu nią w wybranym środowisku.
Zasoby eksperckie, które pomagają wprowadzać
najlepsze innowacje automatyzacyjne do projektów
bez konieczności stosowania zakłócających
modyfikacji w produktach.
Całodobowe wsparcie na całym świecie.

Otwartość

Konstrukcja oparta na kontenerach. Możliwość
zarządzania za pomocą wiodących rozwiązań usługi
Kubernetes, takich jak platforma Red Hat OpenShift,
ułatwia wdrażanie oprogramowania w dowolnej
chmurze publicznej lub prywatnej.
Dobra współpraca z innymi rozwiązaniami,
produktami i systemami. Możliwość rozszerzenia
w celu obsługi pakietów narzędzi innych firm.
Możliwości obejmują interfejsy API REST
zapewniające współdziałanie.
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Ocena naszych rozwiązań i funkcji oprogramowania
przez niezależne strony trzecie
Rozwiązanie
– Firma IBM została uznana za lidera według raportu „The Forrester Wave: Software For Digital
Process Automation For Deep Deployments“ [The Forrester Wave: Oprogramowanie do cyfrowej
automatyzacji procesów w zaawansowanych projektach], II kwartał 2019 r.
– Klient oprogramowania do automatyzacji IBM odnotowuje średni zwrot z inwestycji na
poziomie 675% oraz zwrot kosztów początkowych w mniej niż sześć miesięcy od wprowadzenia
rozwiązania. Przeczytaj analizę firmy badawczej Forrester przygotowaną na zlecenie IBM, aby
zrozumieć wszystkie korzyści finansowe związane z oprogramowaniem IBM do automatyzacji.

Poszczególne funkcje rozwiązania do automatyzacji biznesu
Treść

Przechwytywanie
danych

Decyzje

Zadania
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– Lider wg raportu Ovum Decision Matrix: Selecting a Content Services
Solution [Matryca decyzyjna Ovum: Wybór rozwiązania do usług
dotyczących treści], 2019-2020 r.
– Lider wg raportu IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled
Content Applications [IDC MarketScape: ocena globalnych dostawców
oprogramowania SaaS oraz aplikacji zawartości w chmurze], za 2019 r.
– Lider/Gwiazda wg raportu Harvey Spencer Associates: World Wide Capture
Software Vendor Market Matrix [Harvey Spencer Associates: Analiza rynku
globalnych dostawców oprogramowania do przechwytywania]
– Lider wg raportu The Forrester Wave: Digital Decisioning Platforms [The
Forrester Wave: platformy do podejmowania decyzji cyfrowych], IV kwartał
2020 r.
– Lider wg raportu Robotic Process Automation (RPA) – Technology Vendor
Landscape with Products PEAK Matrix Assessment [Zrobotyzowana
Automatyzacja Procesów (RPA) – Rynek dostawców technologii z oceną
porównawczą], 2019 r.

Pięć najczęściej zadawanych pytań
1. Dlaczego warto wybrać kompleksowe rozwiązanie do inteligentnej automatyzacji biznesu
zamiast rozwiązań punktowych?
Zasadniczo przy rozwiązaniu punktowym można wybierać spośród wielu dostawców, ale
zakup różnych aplikacji do automatyzacji od różnych firm wymaga przeprowadzenia integracji.
Poszczególne produkty nie zawsze dobrze ze sobą współpracują, nie ma także wspólnego
fundamentu, na którym można tworzyć różne procesy, np. mechanizmy analityczne.
Dzięki kompleksowemu rozwiązaniu otrzymujemy zintegrowany zestaw podstawowych
funkcji, za pomocą których można stworzyć praktycznie każde rozwiązanie automatyzacyjne
w zależności od kompletności modułów. Ale użytkownik musi w takiej sytuacji polegać na
jednym dostawcy, który świadczy wsparcie w ramach całego rozwiązania.
Wszystko zależy zatem od tego, co pasuje danemu użytkownikowi.
Dzięki rozwiązaniu IBM do inteligentnej automatyzacji biznesu otrzymujesz kompletny zestaw
podstawowych funkcji automatyzacji z możliwością optymalizacji niewykorzystanych elementów.
W wypadku różnych rozwiązań punktowych skalę użycia można dostosowywać tylko w ramach
pojedynczych rozwiązań punktowych. A ponieważ do naszego rozwiązania można dodawać
nowe funkcje, łatwiej jest je rozszerzyć — w porównaniu z rozwiązaniem punktowym.
Ponadto nowi klienci wybierający nasze rozwiązanie zyskują swobodę bez wielkiej różnicy
kosztowej. Nie musisz kupować czegoś nowego, aby spróbować czegoś nowego. A jeśli masz
już uprawnienia, możesz je łatwo rozszerzyć o dodatkowe funkcje w ramach rozwiązania. Jeśli
przykładowo dysponujesz przepływem pracy, możesz dodać funkcję cyfrowego podejmowania
zaawansowanych decyzji.
Przeczytaj więcej o tym, jak kompleksowe rozwiązanie pomaga uniknąć ukrytych kosztów
związanych z rozwiązaniami punktowymi.
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2. Czy rozwiązanie IBM oferuje zbyt dużo?
Na pierwszy rzut oka może się tak wydawać, ponieważ nasz system obejmuje pełen
pakiet podstawowych funkcji automatyzacyjnych — eksplorację i modelowanie procesów,
przepływy pracy, zarządzanie decyzjami, usługi dotyczące treści, przetwarzanie dokumentów
i zadania — oferowanych w ramach jednej licencji. Ale przecież możesz zainstalować tylko to,
czego potrzebujesz, a do tego zrobić to w wybranym czasie.
Rozwiązanie IBM, stworzone z myślą o standardach takich jak BPMN i gwarancji dostępności
usług, doskonale nadaje się do zastosowania w przedsiębiorstwie na dużą skalę oraz dla
klientów szukających skalowalnego rozwiązania do automatyzacji IT.
Ponadto gdy wymagana jest automatyzacja wiążąca się z mniejszymi nakładami początkowymi
i mniejszym zakresem zarządzania IT, można wprowadzić funkcje modułowe.
Niezależnie od wybranej metody wdrożenia elastyczny model licencjonowania IBM pozwala
zacząć od niewielkiej inwestycji, a później rozwijać system. Możesz użyć kredytu licencyjnego
na jedną funkcję, a następnie rozszerzyć licencję albo w miarę potrzeb przenieść ją na
inny moduł.
Uwaga: należy uważać na firmy sprzedające „proste“ aplikacje, ponieważ mogą się one
okazać bardziej złożone, zastrzeżone i kosztowne, gdy będzie trzeba tworzyć aplikacje
niestandardowe.
3. Jak w łatwy sposób zintegrować obecne aplikacje z rozwiązaniem IBM do inteligentnej
automatyzacji biznesu?
Dzięki naszemu zaangażowaniu w stosowanie otwartych standardów tworzymy dobrze
zdefiniowane interfejsy, aby nasze podstawowe funkcje można było wprowadzić do już
istniejących systemów, a później połączyć te funkcje z innymi systemami zewnętrznymi
za pośrednictwem istniejących interfejsów programowania aplikacji (API).
4. Jak długo trwa wdrożenie?
Proces wdrożenia obejmuje zazwyczaj instalację oprogramowania oraz opracowanie
i integrację aplikacji, dlatego obie te kwestie omówimy tutaj:
– Instalacja. Oprogramowanie jako usługę (SaaS) można dostarczyć i zapewnić do niego
dostęp w ciągu kilku godzin lub dni, w zależności od potrzebnych funkcji.
– Opracowanie i integracja aplikacji. Każdy przypadek integracji jest wyjątkowy,
ale zasadniczo wdrożenie funkcjonalnej aplikacji zajmuje około 10 do 12 tygodni
w iteracyjnym cyklu programistycznym. Dzięki szablonom wielokrotnego użytku
w podobnych scenariuszach zastosowania, narzędziom niskokodowym i niewymagającym
kodowania istnieje możliwość skrócenia tego czasu i szybszego przeniesienia własności
na użytkowników biznesowych.
5. Czy w rozwiązaniu IBM znajdują się jakieś aplikacje?
W ofercie IBM nie są dostarczane żadne aplikacje. IBM Cloud Pak for Business Automation
zapewnia pełen zestaw oprogramowania w ramach jednego pakietu, od systemu
operacyjnego Red Hat Enterprise Linux® (RHEL) oraz warstwy obsługi i nadzoru Red Hat
OpenShift™, po warstwę automatyzacji, która obejmuje przepływy pracy, decyzje, treści,
przechwytywanie, boty RPA, modelowanie, analitykę, narzędzia niskokodowe, pracowników
cyfrowych oraz eksplorację procesów. System został stworzony, aby pomóc projektować,
tworzyć i uruchamiać aplikacje i usługi automatyzacji w dowolnej chmurze.
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05: Wypróbowanie i zakup

Wypróbowanie oprogramowania
W zależności od tego, na jakim etapie analizy jest użytkownik, poniższe zasoby pomogą poznać
oprogramowanie IBM do automatyzacji biznesu w akcji:
Obejrzyj demonstrację, aby
dowiedzieć się, jak działa
nasz system

Poproś o półdniowe
warsztaty prowadzone
przez naszych ekspertów

Poznaj naszą wersję próbną

Zakup oprogramowania
Po zakupie użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich usług automatyzacji w ramach rozwiązania,
ale płaci tylko za te, których potrzebuje. Można zacząć od czegoś małego, rozwiązać problem
biznesowy, a następnie zwiększyć skalę, współpracując ze sprzedawcą IBM lub Partnerem
Handlowym IBM nad dopasowaniem rozwiązania.
Oto krótkie omówienie procesu, którego można się spodziewać, gdy już nadejdzie pora zakupu:
1. Najpierw skontaktuj się z naszymi specjalistami, aby omówić problem biznesowy. Zadadzą
kilka pytań, aby poznać Twoje potrzeby oraz określić, czy nasze rozwiązanie pomoże. Zobacz
Rozdział 6 o potwierdzaniu przydatności, jeżeli od tego chcesz zacząć. Jeśli wydaje się, że nasza
platforma będzie dobrym rozwiązaniem, skontaktujemy Cię ze sprzedawcą IBM, który zaoferuje
jedną lub więcej z następujących opcji, które można dobrać indywidualnie:
– Dokładniejsze omówienie problemu biznesowego pomoże określić technologie automatyzacji,
które okażą się najlepsze do jego rozwiązania.
– Bezpłatne i trwające pół dnia warsztaty wirtualne pomagające określić konkretne
przypadki użycia.
– Spersonalizowana prezentacja na żywo z demonstracją działania oprogramowania do
automatyzacji w Twojej firmie, do przedstawienia takiej symulacji wykorzystamy Twoje
dane i prawdziwy przypadek użycia.
– Jeśli dział IT albo inne zainteresowane osoby chcą sprawdzić, jak oprogramowanie działa
w Twoim środowisku, mogą pobrać w pełni funkcjonalne oprogramowanie do oceny lub
wypróbować je w chmurze dzięki naszej usłudze SaaS. Sprzedawca IBM zaprezentuje każdą
opcję wdrożenia, aby zapewnić najlepsze dopasowanie.
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2. Po zweryfikowaniu rozwiązania przez Ciebie i Twoich interesariuszy sprzedawca IBM omówi
ceny wybranych rozwiązań i przygotuje dopasowaną ofertę. Po podjęciu decyzji o zakupie
otrzymasz umowę.
3. Po dostarczeniu oprogramowania wdrożenie mogą przeprowadzić Twoi pracownicy, dla których
IBM zorganizuje opcjonalne szkolenie, ale może to również zrobić zespół IBM Expert Labs lub
Partner Handlowy IBM.
Oto jak rozwiązanie wprowadzili dwaj nasi klienci:
– TTI, globalny dostawca komponentów i produktów elektronicznych, wprowadził boty RPA
w celu ograniczenia nieefektywności wycen. Klient zaplanował warsztat IBM Discovery
i zbudował bota do obsługi nowego modelu wyceny z pomocą Partnera Handlowego
IBM, BB3 Global.
– Europejskie towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące polisy na życie skorzystało z pomocy
naszego zespołu Expert Labs, aby wdrożyć w pełni zintegrowany i wydajniejszy system
zarządzania dokumentami za pomocą funkcji obsługi treści.
4. Oferta obejmuje całodobowe wsparcie na całym świecie. Jeśli jednak potrzebujesz jeszcze
większego wsparcia, takiego jak doradztwo na żądanie, oferta może uwzględnić także i tę
usługę. Niezależnie od tego, czy kupujesz nasze rozwiązanie, by zarządzać nim samodzielnie
w kontenerach czy też poprzez oprogramowanie SaaS ma nim zarządzać IBM, masz prawo
do bezpłatnych aktualizacji produktowych po ich wypuszczeniu.
5. Ponadto dostępne są sprawdzone opcje finansowania zapewniające płynność środków pieniężnych.

Rozszerzenie oprogramowania
Jeśli kupiłeś(-aś) już nasze oprogramowanie do inteligentnej automatyzacji biznesu – lokalnie
bądź w chmurze hybrydowej albo publicznej – możesz dowolnie zmieniać zestaw funkcji, kiedy tylko
chcesz. Jeśli na przykład korzystasz obecnie z funkcji przepływu pracy, ale znajdujesz przypadek
użycia wymagający automatyzacji decyzji, możesz wdrożyć tę funkcję stosunkowo łatwo i szybko.

Wdrażanie oprogramowania
Oceniając dostępne opcje, należy przemyśleć, która metoda wdrażania będzie w naszej sytuacji
najlepsza. Nasze rozwiązanie można zakupić w dwóch formatach w zależności od modelu
oprogramowania IT i dostępności zasobów:
1. Format skonteneryzowany umożliwiający pracę w praktycznie każdej chmurze.
Oprogramowanie jest zarządzane przez użytkownika.
Dostępne jako platforma IBM Cloud Pak for Business Automation. Stanowi część platformy
automatyzacji IBM. Działa na platformie Red Hat OpenShift i można je zainstalować w dowolnej
chmurze, takiej jak Amazon Web Services (AWS), IBM® Cloud, Microsoft® Azure czy Google
Cloud. Może także zostać zainstalowane lokalnie w chmurze prywatnej.
2. Format SaaS w chmurze IBM Cloud. Oprogramowanie jest zarządzane przez IBM.
Dostępne jako platforma IBM Digital Business Automation on Cloud. Obsługę i konserwację
oprogramowania zapewnia IBM.

Więcej niż oprogramowanie
Choć ten przewodnik dla kupującego został poświęcony wyłącznie oprogramowaniu IBM do
inteligentnej automatyzacji biznesu, IBM Services® oferuje rozszerzoną wersję rozwiązania,
która obsługuje szybkie prototypowanie, szybkie skalowanie i zarządzanie operacjami cyfrowymi
w ramach procesów biznesowych i IT – niezależnie od tego, czy używasz oprogramowania
IBM czy też nie. IBM Services może pomóc w kształtowaniu i wdrażaniu wizji automatyzacji,
w tym w dostosowywaniu oprogramowania do automatyzacji do określonych potrzeb przedsiębiorstwa.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
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06: Potwierdzenie
przydatności

Czy nadeszła pora, by wdrożyć kompleksowy
system do inteligentnej automatyzacji?
Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji biznesu sprawdza się w każdym przedsiębiorstwie,
chociaż inaczej używa się go w dużej firmie, a inaczej w małej. Występują też różnice pomiędzy
procesami ukierunkowanymi na klienta i wewnętrznymi; działalnością w większym lub mniejszym
rygorze regulacyjnymi; oraz pomiędzy procesami wewnątrz działów a procesami obejmującymi
całą firmę.
Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji biznesu sprawdza się, gdy:
– Potrzebujemy pewnego zakresu personalizacji, takiej jak podstawowa integracja, ale nie chcemy
w każdym przypadku pisać kodu od zera.
– Przetestowano działanie pakietów aplikacji, jednak nie zaspokajają one potrzeb firmy.
– Chcemy szybko wypuścić coś na rynek i bezzwłocznie wprowadzić zmiany albo wypróbować
nowe technologie, takie jak AI.
– Potrzebujemy zintegrowanych funkcji, a nie oddzielnych produktów od różnych dostawców,
aby nie przysparzać dodatkowej pracy działowi IT i uniknąć zamieszania związanego z zakupami.
Zarejestruj się i wypełnij krótki test, aby potwierdzić, że kompleksowe inteligentne rozwiązanie
do automatyzacji procesów biznesowych jest właśnie tym, czego potrzebujesz.
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