
RPA AKO SLUŽBA  
(RPA AS A SERVICE)

RPA AS A SERVICE

KEDY JE VÝHODNEJŠIE RIEŠIŤ RPA AAS?

RPA (robotická procesná automatizácia) je automatizačný  
nástroj, ktorý sa využíva na spracovávanie rutinných opaku-
júcich sa činností, ktoré sú pre zamestnancov často zdĺhavé  
a nezáživné. Ak ste sa už vo vašej firme rozhodli pre robotic-
kú automatizaciu firemných procesov, prichádza otázka, či 
inštalácia prebehne on-premise alebo as a service (aaS).

PREČO SA PRI RPA AAS NEMUSÍTE BÁŤ O BEZPEČNOSŤ?

• Ak nemáte rozsiahle IT oddelenie. 

• Ak sa z kapacitných dôvodov vašich 
    zamestnancov nemôžete venovať 
    správe procesu. 

• Ak chcete celé riadenie automatizá-  
    cie nechať na odborníkov a venovať 
    sa svojmu biznisu. 

• Ak proces, ktorý sa bude automatizo- 
    vať nevyžaduje prevádzku 24/7. 

V prípade RPA as a Service, teda 
outsourcovania tejto služby, sa nami 
vytvorený robot vzdialene pripája  
do vášho firemného prostredia  
v špecifikovaných časových oknách. 
Bezpečne spracuje vami určené kroky 
priamo vo vašom prostredí a po ich 
vykonaní sa opäť odpojí.  
Nemusíte sa tak starať o licencie  
a technické zabezpečenie celého 
procesu. 

• Procesy sú spracovávané v súlade  
    s GDPR, PCI-DSS, SOX a HIPPA 
    štandardami. 

• Sme bezpečnostne certifikovaní  
    (ISO 27001, ISO 9001).

• Pred spustením riadnej prevádzky 
    RPA je celý proces podrobený 
    masívnemu testovaniu. 

• Citlivé dáta sú spracovávané u vás.

• Všetky kroky sú transparentné  
    a z vašej strany kedykoľvek  
    kontrolovateľné.



SOITRON, s.r.o., člen skupiny SOITRON Group
Soitron, s.r.o. je členom skupiny SOITRON Group SE, medzi ktorých patria aj profesionálne tímy na Slovensku, v Českej republike, Rumunsku, 
Turecku, Bulharsku a Veľkej Británii. Dlhodobo pôsobí na európskom trhu ako systémový integrátor v oblasti IT Infrastructure, Unified 
Communications, Customer Interaction, Content Management, Security, IT služieb a Outsourcingu. 
Od roku 1991 pomáhame firmám ako Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, Orange, E-On, J&T, Hewlett Packard a mnohým dalším rozvíjať ich 
biznis. Našou filozofiou je snaha neustále napredovať, preto sme lídrom v zavádzaní unikátnych technológií a inovatívnych riešení. 

www.soitron.com  © 2020

RPA AS A SERVICE

AKÉ VÝHODY MÁ RPA AAS?

Napriek tomu, že si službu outsourcu-
jete, máte neustály prehľad o všetkých 
aktivitách a zásahoch vášho robota. 
Kedykoľvek ho tak môžete skontrolo-
vať a monitorovať jeho výkon.

KOMPLEXNÝ 
REPORTING

Jednotlivé procesy prebiehajú vo vašej 
firme, preto sa nemusíte báť úniku 
citlivých informácií. Robot pracuje 
s dátami iba vo vašom prostredí.

BEZPEČNOSŤ

Pri náraste objemu výkonov nie je 
potrebný dodatočný nábor ľudí.  
Zvýši sa len objem licencií. 

ŠKÁLOVATEĽNOSŤ

Samotné RPA je z hľadiska nákladov 
vysoko efektívne. Pri jeho outsourcingu 
nestrácate prehľad o danom procese, 
naopak môžete ho kedykoľvek 
kontrolovať. 

ÚSPORA
NÁKLADOV

Pri RPA aaS nemusíte myslieť na pravi- 
delnú a často aj finančne, či časovo  
a kapacitne náročnú aktualizáciu 
systémov, všetko urobíme za vás.

AKTUÁLNOSŤ

O celý proces sa starajú vyškolení 
profesionáli.

PROFESIONÁLNY 
SERVIS


