Obtenha um melhor desempenho
do negócio com
uma automação
operada por IA
Automatize as operações da
empresa para melhorar
o desempenho dos negócios
e fornecer melhores
experiências ao cliente

Desafios:
Empresas perdem tempo e recursos valiosos em processos
ineficientes que causam obstáculos e outros desafios
operacionais. Integrar uma estratégia de automação operada
por IA é fundamental para permanecer competitivo,
simplificar as operações e torná-las mais inteligentes.
Melhore a
experiência do
cliente
Produtividade e
eficiência
Custo e
escalabilidade
Adoção de soluções
pontuais múltiplas
para atender às
necessidades de
automação que
levam a custos mais
altos e incapacidade
de escalonamento.
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Funcionários
perdem um tempo
valioso em tarefas e
processos de rotina,
usando as horas
que poderiam ser
usadas em trabalhos
de maior valor e
que impulsionam a
inovação.

A demanda do cliente
muda regularmente.
As organizações
precisam ser
capazes de se ajustar
rapidamente para
atender a necessidades
comerciais em
constante mudança,
obter uma visão
completa dos processos
operacionais e acessar
dados importantes.

encontrou
processos
interrompidos
nos últimos
6 meses

das organizações

Nossa solução de automação abrangente traz
tecnologias integradas e ferramentas de baixo
código que podem ser aplicadas usando opções
de implantação flexíveis, para que você possa
começar de onde está e escalar. Com mais de
14 mil profissionais de automação, 5 mil clientes
de automação e cerca de 4 mil bots e scripts de
tempo de execução implantados, a IBM possui
amplo conhecimento de domínio e experiência no
segmento de mercado para ajudar as organizações
a alcançarem excelência operacional.

O IBM Cloud Pak® for Business
Automation, parte da plataforma
IBM Automation, ajuda você a
perceber todo o potencial da
automação operada por IA ao

Identificar
oportunidades
de melhoria

Aplicar
automação para
áreas-chave para
maior impacto nos
negócios

Capacitar
usuários corporativos
a criar apps
de negócios
rapidamente para
atender a requisitos
comerciais dinâmicos

A IBM é sua
parceira confiável
e experiente.
A IBM oferece um conjunto modular
de software integrado, desenvolvido
para qualquer nuvem, para resolver
rapidamente seus desafios operacionais
com um amplo conjunto de recursos
de automação — captura, conteúdo,
decisões, mineração de processos, RPA
(Automação de Processos Robóticos)
e fluxos de trabalho — e as melhores
práticas entre fluxos de trabalho para
otimizar suas operações e
acelerar a inovação.

Saiba mais
https://www.ibm.com/cloud/cloud-pak-for-business-automation
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Aumentar
sua força de
trabalho com
automação
operada por IA

