
Co to je? 
Provádí vaší kolegové na počítači stejné činnosti 

neustále dokola? Přepisujete ručně údaje  

z jednoho systému do druhého? Chtěli byste 

využít tento čas na něco hodnotnějšího? 



 je řešení, které umožní 

řadu těchto činností robotizovat a provádět 

automaticky bez zásahu člověka v reálném čase. 



Jedná se o softwarového robota, nainstalovaného 

na počítači (fyzickém, virtuálním, nebo v cloudu). 

Ten přejímá kontrolu nad klávesnicí a myší a ve 

dne v noci provádí činosti, které jej budete chtít 

naučit. Základním požadavkem je, aby měl 

proces pravidla, podle kterých se bude robot 

řídit. Naprogramovat takového robota trvá 

jednotky dní.



Digitální robot (RPA)

Robot Process Automation 

(RPA)

Zvýšení produktivity 

Uvolnění kapacit 

zaměstnanců na produktivní 

a kreativní činnosti  

s přidanou hodnotou


Úspora režijních nákladů

Dosažení úspory hodin práce 

zaměstnanců na rutinní 

činnosti

Integrace 
"neintegrovatelných" 

systémů


Propojení dat i ze systémů, 

jejichž příštupy jsou uzavřené 

nebo jejichž správa je vysoce 

nákladná

Zrychlení procesů


Zrychlení exekuce 

samotného procesu, 

neomezené standardní 

pracovní dobou


Sníží chybovost 


Zamezení tvorby chyb při 

zápisu/přepisu, způsobených 

lidským faktorem

CO MI TO DÁ?

Drtivá většina podniků to zná. Finanční oddělení rutinně 

zpracová a vystavuje faktury, eviduje je do účetních 

systémů, kontrolujete stav splatností a odesílá upomínky 

dodavatelům, stahuje výpisy z bankovních účtů a kontroluje 

stavy nebo mesíčně zpracová mzdy zaměstnanců. Přitom až 

80% těchto činností se neustále opakuje a je časově 

náročných na pozornost a disciplínu zaměstnanců.



Virtuální robot umí za vás pravidelně archivovat přílohy 

z mailů, vytahovat z nich data do excelu nebo rovnou zapisovat 

do účetního systému, pošle upozornění o nesplacených 

fakturách nákupu, obchodu nebo rovnou zákazníkovi. Vyčte 

dataz docházkového systému a vygeneruje výplatní pásky nebo 

zaeviduje stav bankonvích účtů před závěrkou a pomůže 

sestavit měsíční report. 

Automatizace rutinních administrativních 

procesů


Kde se to hodí? 

Automatický přepis (integrace) informací 

mezi systémy

Ať již jde o sběr dat od operátorů ve výrobě, či následné 

zpracovávání těchto dat administrativním zaměstnancem, 

existuje řada standardizovaných činností, které lze lehce 

automatizovat. Například může jít o sběr dat o stavu 

hotových výrobků a zásob, evidenci odpisu zmetků, důvodů 

prostojů, nebo reporting OEE. Problematický je zde časový 

odstup mezi sběrem dat a prezentací informací 

managementu, který může dosahovat až několika dní. 

Příčinou je mnohdy proces postavený na tužce, papíru 

a Excelu, či nepropojených systémech, ze kterých je složité 

data dostat. Naši zákazníci v některých případech investují 

desítky hodin týdně a až 50% časového fondu specialistů na 

zpracování dat. 



RPA dává možnost tento rutinní přenos dat automatizovat 

bez nutnosti přímé intergrace, pro kterou jsou často velkou 

překážkou omezení korporátního IT, nepřístupnost SW 

a ceny specialistů. Uspořený čas lze pak věnovat na 

vyhodnocování získaných informací a na tvorbu 

nápravných opatření.


My vidíme největší přínos RPA ve 2 směrechÄ

&% Robotizace stále se opakujicích administrativních proces�

�% Náhrada přepisů informací z jednoho systému do druhého, kde funkci "integrace" provádí váš zaměstnanec

Díky digitálním robotům je možné automatizovat procesy v jakémkoliv oddělení. Nejčastěji se jedná o: 

] Finance a účetnictvK

] ObchoQ

] Marketing

] Hq

] Administrativních činností ve výrobě a logistice

Digitální robot automatizovaně provádí funkce 

na základě definovaného postupu, datových 

vstupů a nastavených pravidel, podle kterých se 

robot bude rozhodovat co má udělat v každém 

kroce své práce.



Při nasazování digitálního robota je v první řadě 

nutné lidský proces standardizovat - dát mu 

určitá omezení a pravidla, definovat kde se 

budou nacházet soubory a jak vypadají okna  

v programech, které bude robot v budoucnu 

ovládat.



Nauční postupu digitálního robota je pak 

nastaveno buď pomocí programování, nebo 

simulací činnosti člověka ve virtuálním 

prostředí.

Jak to funguje?

Jak bude probíhat 

implementace?

Reference - Automotive

Výzva


Výrobě chyběly informace o vlastnostech 

materiálu, který se vkládal do linky a docházelo tak 

k zmetkovosti v objemu 3% obratu firmy za rok


Tato data byla držena v systému, který 

neposkytoval možnost si data jednoduše 

exportovat a extrakce byla možná pouze ručně


Operátor neměl informace, na základě kterých 

by se rozhodl, zda je vkládaný materiál vhodný, 

či nevhodný 

Výrobce specializovaných těsnících výrobků 

pro automobilový průmysl se potýkal s velkou 

mírou zmetkovosti. Po analýze procesu jsme 

navrhli a dodali řešení, které zamezilo tvorbě 

zmetků o 80%.  

Řešení


Digitální robot v celkovém řešení plnil funkci sběru  

a integrace dat se systémem který držel data o 

vlastnostech materiálu. Z důvodu nemožnosti 

přímého napojení na systém byl nasazen robot, který 

tato data automatizovaně sbíral, transformoval ve 

formát vhodný pro dedikovanou databázi a tato data 

do ní následně nahrál. 



Výsledek

Ve výrobě se v reálném čase začaly zobrazovat 

data o vlastnostech materiálu a jejich vhodnosti 

pro výrobu.


Digitálním robotem a aplikací pro 

vyhodnocování dat se podařilo snížit 

zmetkovitost o 80 %.
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Softwaroví Roboti

Zpracovávat data v ERP, CRM, MES a dalších systémech


Pracovat s produkty MS Office - Excel, Outlook, Word


Automaticky spouštět programy, aplikace, systémy


Zpracovávat požadavky 24/7


Kopírovat, vkládat a odesílat soubory


Provádět výpočty


Extrahovat data


Vyplňovat formuláře


Provádět zápisy do databáze


Zamezovat chybám pří zápisu dat

Co to umí

Vyhodnocení, jestli je proces 
vhodný pro robotizaci


1.


Velikost objemu požadavků


Opakovatelnost procesu, 

variabilita a množství výjimek


Časová náročnost procesu  

a vhodnost pro automatizaci


Možnosti úpravy procesu, 

standardizace


Standardizace procesu2.

Zafixování business pravidel 

daného procesu


Digitalizace datových vstupů 

(pokud je to nutné)


Stabilizace aplikací, kterých se 

robotizace dotkne


Školení, údržba a podpora
4.

Zaškolení klíčových uživatelů


Zprostředkování externě 

dodávané technické podpory  

a údržby 

Automatizace procesu  
pomocí RPA


3.

Učení robota - nastavení kroků, 

pravidel, orchestrace procesu


Nasazení a testování


Ladění nestandardních situací


Pro více informací kontaktuje:


Alexey Makovijčuk


Consultant


+420 776 860 006


Domluvit schůzku

mailto:alexey.makovijcuk@infapartner.cz
https://www.infapartner.cz
https://www.linkedin.com/company/infa-partner-s.r.o./
https://zeeg.me/user1652792164/software-roboti

