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RPA AS A SERVICE

KDY JE VÝHODNĚJŠÍ ŘEŠIT RPA FORMOU AAS?

RPA (Robotic Process Automation – robotická procesní 
automatizace) je automatizační nástroj na provádění opa-
kujících se rutinních činností, které bývají pro zaměstnance 
zdlouhavé a nezáživné. Pokud jste se ve firmě pro robotic-
kou automatizaci firemních procesů už rozhodli, je potřeba 
zodpovědět otázku, jestli má být instalace provedena jako 
místní (on-premise), nebo má být poskytována jako služba 
(as a service – AAS).

PROČ SE U RPA AAS NEMUSÍТE OBÁVAT O BEZPEČNOST?

• Když nemáte velké IT oddělení. 

• Když se kvůli omezené kapacitě 
    vašich zaměstnanců nemůžete 
    věnovat správě procesu. 

• Když chcete nechat kompletní řízení 
    automatizace na odbornících  
    a věnovat se svému byznysu. 

• Když proces, který se má automati- 
    zovat, nevyžaduje nepřetržitý provoz. 

V případě poskytování RPA jako služby, 
tedy při outsourcingu, se námi vytvo-
řený robot vzdáleně připojuje do 
vašeho firemního prostředí ve specifi-
kovaných časových oknech. Ve vašem 
prostředí bezpečně zpracuje kroky, 
které určíte, a jakmile je dokončí, zase 
se odpojí. Nemusíte se tak starat  
o licence ani technické zabezpečení 
celého procesu.

• Procesy se zpracovávají v souladu  
    se standardy GDPR, PCI-DSS, SOX  
    a HIPPA. 

• Máme bezpečnostní certifikace  
    (ISO 27001, ISO 9001).

• Před spuštěním řádného provozu  
    RPA prochází celý proces rozsáhlým 
    testováním. 

• Citlivé údaje se zpracovávají u vás.

• Všechny kroky jsou transparentní  
    a můžete je kdykoli kontrolovat.
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RPA AS A SERVICE

JAKÉ VÝHODY MÁ RPA AAS?

Přestože službu outsourcujete, máte 
neustálý přehled o všech činnostech  
a zásazích robota. Kdykoli ho tak 
můžete zkontrolovat a monitorovat 
jeho výkon.

KOMPLEXNÍ 
REPORTING

Jednotlivé procesy probíhají ve vaší 
firmě, takže se nemusíte bát úniku 
citlivých údajů. Robot pracuje s daty 
výhradně ve vašem prostředí.

BEZPEČNOST

Při nárůstu objemu výkonů není nutný 
dodatečný nábor lidí. Zvýší se pouze 
objem licencí.

ŠKÁLOVATELNOST

Z pohledu nákladů je RPA vysoce 
efektivní. Při outsourcingu neztrácíte 
přehled o daném procesu – naopak  
ho můžete kdykoli kontrolovat.

ÚSPORA
NÁKLADOV

U RPA AAS nemusíte myslet na pravi-
delnou a často i finančně, časově  
a kapacitně náročnou aktualizaci 
systémů. Všechno uděláme za vás.

AKTUÁLNOST

O celý proces se starají vyškolení 
profesionálové.

PROFESIONÁLNÍ 
SERVIS


