Test zdolności
do automatyzacji biznesowej

Czy Twoja firma jest gotowa na wdrożenie
kompleksowego rozwiązania inteligentnej
automatyzacji biznesowej?
Nieważne, na jakim etapie obecnie się znajdujesz — rozmyślania o
najlepszym sposobie rozpoczęcia działalności czy też rozważania skali
już dokonanej inwestycji — wdrożenie automatyzacji w procesach
operacyjnych może przynieść Twojemu biznesowi realne korzyści.
Ale jak sprawdzić, czy kompleksowe rozwiązanie, łączące w sobie
główne funkcje automatyzacyjne z kluczowymi mechanizmami rozwoju
i uczeniem maszynowym, jest adekwatne do Twoich potrzeb?

Za pomocą poniższej tabeli oceń swoją gotowość w oparciu o określone
potrzeby biznesowe. Zaznacz (✓) każdą pozycję, która jest aktualnie
realizowana lub planowana. Każde zaznaczenie policz jako 1 punkt. Zsumuj
punkty i za pomocą poniższego przewodnika określ gotowość Twojej firmy
do automatyzacji.
Obecnie w toku
lub w planach na
najbliższe 3 lata

Potrzeba biznesowa
Redukcja czasu poświęcanego na
ręczną klasyfikację i rozumienie treści
i dokumentów
Wydobywanie informacji i danych
z różnych rodzajów dokumentacji
(treści strukturyzowanych lub
niestrukturyzowanych)
Umożliwienie użytkownikom biznesowym
i IT współpracy w celu modelowania
procesów biznesowych
Zwiększenie przetwarzania bezpośredniego
Poprawa reguł biznesowych i modeli
decyzyjnych za pomocą uczenia
maszynowego i sztucznej inteligencji
Zminimalizowanie czasu poświęcanego na
ręczne wykonywanie czynności w różnych
systemach i aplikacjach biznesowych
Uzyskanie dokładnego obrazu bieżących
procesów i przepływów zadań
Wskazanie obszarów niedostatecznej
produktywności oraz „wąskich gardeł”
operacji
Wykorzystanie botów do zautomatyzowania
powtarzalnych zadań oraz zwiększenia
wydajności personelu
Wdrożenie modyfikacji w celu poprawy
operacyjności na bazie analiz danych

Suma punktów _______

8-10 punktów:

Doskonała zdolność do wdrożenia naszego modularnego, zintegrowanego
rozwiązania inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych. Twoja
organizacja już korzysta lub będzie korzystać z szeregu funkcji składających
się na kompleksowe rozwiązane IBM.
Sprawdź możliwości w wersji próbnej naszego programu IBM Cloud Pak® for
Business Automation samodzielnie lub zobacz prezentację z asystą.

5-7 punktów:

Dobra zdolność. Choć Twoja organizacja nie potrzebuje jeszcze na tym etapie
pełnego zbioru funkcji automatyzacji składających się na nasze kompleksowe
rozwiązanie, już dziś możesz skorzystać z jego elastyczności lub integracji
w realizacji swoich bieżących celów biznesowych, po czym dopasować skalę
programu w odpowiednim czasie.
To może być właściwy moment, aby:
-

Zweryfikować bieżące technologie automatyzacji, szczególnie te,
z których korzystasz od szeregu lat, takie jak zarządzanie procesami
biznesowymi lub treścią. Jeśli, na przykład, planujesz przeniesienie
działalności do chmury (SaaS) lub kontenera w ramach strategii
modernizacji infrastruktury informatycznej, czy naprawdę masz wszystko,
czego potrzeba do działania na danej platformie w chmurze? Czy Twój
bieżący dostawca usług przygotował plan lub strategię migracji, które
zapewnią Ci najnowszą wersję oprogramowania?

-

Ocenić, na ile Twoje cele rozwoju technologicznego w ramach
optymalizacji działalności bilansują się z celami innowacji
ukierunkowanej na klienta. Jeśli wymagają one połączenia różnych
możliwości lub mogą ulec zmianie w niedługim czasie, warto będzie
rozważyć skorzystanie z kompleksowego rozwiązania automatyzacji.
Umów się na warsztaty z naszymi ekspertami ds. automatyzacji, aby
ocenić swoją aktualną strategię automatyzacji, opracować listę celów
i określić priorytety projektów.

1-4 punktów:

Potencjalna zdolność. Mimo że nie potrzebujesz jeszcze pełnych mocy naszego
rozwiązania, Twoja firma jest gotowa na poznanie elementów i możliwości
automatyzacyjnych w nim zawartych, by zrobić pierwszy krok na drodze do
automatyzacji pracy.
Dobrym początkiem będzie projekt automatyzacji na małą skalę. Poznaj program
IBM Cloud Pak for Business Automation i dowiedz się, jak może on pomóc w
realizacji tych zamierzeń automatyzacji i celów wydajności w Twojej firmie.
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