IBM Robotic Process
Automation (RPA)
Sua porta de entrada
para a transformação
digital

A Lojacorr Network usa o RPA para obter um aumento
de 80% na eﬁciência de execução do processo.

Leia o estudo de caso

Por que escolher a IBM?
O IBM® Robotic Process Automation com inteligência artiﬁcial
(IA) ajuda a automatizar mais processos de negócios e TI em
escala com a facilidade e a velocidade da RPA tradicional.
Execução simultânea

IBM RPA Studio

Execute vários bots na
mesma máquina e ao
mesmo tempo para
reduzir o custo de
propriedade.

Desenvolva, execute,
teste e implemente bots
facilmente com nossa
ferramenta de criação de
software low-code.

Bots com
implementação de IA

IBM Cloud Pak® for
Business Automation

A IA permite que os
bots aprendam,
adaptem e executem
com eﬁciência tarefas
repetitivas.

Coloque em prática
seus planos baseados
em RPA aproveitando os
recursos de automação
inteligente da IBM.

A Inter Aduaneira melhora o tempo de
resposta em 80% com o RPA.

Leia o estudo de caso

Quais problemas de negócios o RPA resolve?

Assistência médica

Bancos e seguros

Governo

Turismo e Transporte

Relatório médico
Contas médicas
Tarefas de solicitações médicas

Integração
Tarefas de solicitações de seguros
Origem de empréstimo

Processamento de benefícios
Elegibilidade
Atualizações de autoatendimento

Faturas
Folha de pagamento
Veriﬁcações e relatórios de veículos

Mídia e comunicação

Vários segmentos de mercados

IT

Energia e utilidade pública

Gerenciamento de pedidos
Provisioning

Processos de RH
Relatórios
Migrações de dados

Entrada e sincronização de dados
Capture
Gerenciamento de e-mails em massa
Relatórios

Coleta de dados e relatório
Contratos
Regulamentos e conformidade

A GAM economiza R$ 120.000 ao automatizar
tarefas manuais e repetitivas com o RPA.
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Benefícios
Acelere o time to value

Aumente o rendimento

Reduza o erro humano

Crie, teste e forneça novas
automatizações em dias ou
semanas.

Realize tarefas automatizadas
em segundos ou minutos, 24
horas por dia.

Elimine erros de copiar/colar ao
inserir os mesmos dados em
vários sistemas.

Impulsione a produtividade

Custos operacionais mais baixos

Ajuste de escala "on demand"

Transﬁra tarefas repetitivas para
bots sempre ativos, permitindo
que funcionários(as) dediquem
mais tempo à inovação.

Melhore a eﬁciência de custos
enquanto você transfere
funcionários(as) para esforços de
maior receita.

Reduza ou inclua bots
rapidamente e crie experiências
ao cliente que podem ser
escalonadas.

Como começar a usar rapidamente
1. Saiba mais sobre o IBM Robotic Process Automation.
2. Entre em contato com seu líder de vendas ou Parceiro de Negócios IBM
para iniciar um Botathon ou uma prova de conceito (POC). Ou agende
uma reunião com nosso time de especialistas IBM.
3. Experimente nossa solução RPA por 30 dias em nossa avaliação gratuita.
4. Inscreva-se em um workshop gratuito com duração prevista para
metade de um dia e explore como a RPA pode beneﬁciar sua
organização.

