Teste de
Adequação
para a
Automação
dos Negócios

O seu negócio é adequado para uma solução de
automação de negócios inteligente e abrangente?
Não importa onde você está em sua jornada - descobrindo como começar
ou buscando aumentar o seu investimento atual - o seu negócio pode se
beneficiar incorporando automação em suas operações.
Mas como você determina se uma solução abrangente, uma que combina
recursos principais de automação com aceleradores principais e
aprendizado de máquina, é correta para as suas necessidades?

Use a tabela abaixo para avaliar a sua prontidão com base nas
necessidades do seu negócio. Marque (✓) cada item que você está
fazendo agora ou planejando fazer. Conte cada visto como 1 ponto.
Calcule os seus pontos e use o guia abaixo para determinar a sua
adequação.
Fazendo isso agora ou
planejando fazê-lo dentro
dos próximos 3 anos

Necessidade de negócios
Reduza tempo gasto classificando
manualmente e entendendo conteúdo
e documentos
Extraia informações e dados de tipos
diferentes de documentos (conteúdo
estruturado ou não estruturado)
Permita colaboração através de usuários
de negócios e TI para modelar processos
de negócios
Aumente o processamento direto
Melhore as suas regras de negócios e
modelos de decisão usando aprendizado
de máquina e IA
Minimize o tempo gasto executando
atividades manuais envolvendo múltiplos
sistemas e aplicativos de negócios
Adquira um entendimento preciso de
fluxos de processos e de tarefas no estado
Identifique ineficiências operacionais
e gargalos
Use robôs para automatizar tarefas
repetitivas e aprimorar a produtividade
do empregado
Faça ajustes para melhorar operações
baseadas em insights direcionados por
dados

Total _______

Total 8-10:

Adequação excelente para a nossa solução modular e integrada de
automação de negócios inteligente. A sua organização está usando ou estará
usando muitos dos recursos que compõem a solução da IBM abrangente.
Explore a nossa avaliação para o IBM Cloud Pak® para Business
Automation sozinho ou faça um tour guiado.

Total 5-7:

Boa adequação. Enquanto que a sua organização ainda não possa
precisar de um conjunto completo de recursos de automação dentro
da nossa solução abrangente, é possível se beneficiar da flexibilidade
ou da integração que ela provê para alcançar os seus objetivos atuais
e dimensionar quando você estiver pronto.
Isso pode ser uma boa oportunidade para:
- Revise as tecnologias de automação atuais, especialmente
aquelas implementadas há vários anos, tais como gestão de
processos de negócios ou gestão de conteúdo. Por exemplo, se
você planeja migrar à nuvem (SaaS) ou contêineres como parte
de uma estratégia de modernização de TI, você tem o que precisa
para implementar em uma plataforma nuvem específica? O seu
fornecedor atual tem um plano ou estratégia de migração para
levar você à versão mais atual do seu software?
- Avalie o equilíbrio dos objetivos de desenvolvimento de tecnologia
para otimização de negócios e aqueles para inovação focada
no cliente. Se os seus objetivos requerem uma combinação de
múltiplos recursos ou se eles podem mudar a curto prazo, uma
solução abrangente pode valer a pena considerar.
Agende uma oficina com os nossos especialistas para avaliar a
sua estratégia de automação atual, crie uma lista de objetivos e
priorize projetos.

Total 1-4:

Potencial adequação. Embora possa não precisar a força máxima da
nossa solução, você está pronto para explorar os aceleradores e recursos
da automação dentro da nossa solução necessários para começar a
automatizar o trabalho.
Um bom lugar para começar seria com um projeto de automação de
pequeno porte. Explore o IBM Cloud Pak para Business Automation para
saber como ele pode ajudá-lo a alcançar esses objetivos de automação
e de desempenho de negócios.

