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O SLUŽBĚ

Proč automatizovat procesy

Proč RaaS

Služby

CENÍK

Kolik vás to bude stát
Za to, že snížíte náklady za administrativu, minimalizujete chybovost a zaměstnanci

získají větší prostor pro rozvoj firmy a péči o zákazníky, platíte až v okamžiku, kdy

využíváte služby! Žádné platby za analýzu, vývoj ani implementaci.

Tarify
…

* OrangeClient365 později během roku 2020

Napište nám

" KONTAKTY

KE STAŽENÍ

Případové studie a materiály
…

PRO ZAJ ÍMAVOST

Něco málo z provozu
již brzy i případové studie…

VYTÍŽENÍ LICENCÍ RPA NÁSTROJE (85%)

#
Snížení nákladů

$
Minimalizace chyb

%
Prostor pro rozvoj !rmy

RaaS Standard

SLA: Hlášená chyba v procesu -> oprava procesu

3
DNY

RaaS Premium

SLA: Hlášená chyba v procesu -> oprava procesu
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DEN

!

26
PROVOZOVANÝCH ROBOTŮ

!

4,569
ZPRACOVANÝCH ÚKOLŮ

&

2,858
ZAUTOMATIZOVANÝCH HODIN

SMARTECH ORANGE S.R.O.

Automatizované
zpracování procesů (RaaS)
Pro firmy, které nepotřebují vlastní tým na automatizaci,

ale mají vlastní procesy

' O SLUŽBĚ (*.PDF)

( automatizací rutinní práce můžete
snížit náklad na zaměstnance

( nemusíte najímat další pracovníky

( robot není nemocný, nemá
dovolenou a je plně „loajální“

( robot nedělá chyby

( robot zpracovává úkoly vždy
naprosto precizně a transparentně

( robot vždy dokončí úkol

( roboti jsou výkonnou infrastrukturou
pro zpracování a vyhodnocování dat

( automatizované procesy stabilně
snižují zátěž vašich pracovníků

( automatizované procesy jsou
standardizovány a veškeré vstupy i
výstupy validovány

( RaaS (Robotics as a Service) umožňuje využívat pokročilých IT služeb (RPA, Chatbot, AI, …) bez vysoké počáteční investice do vlastní
infrastruktury. I menší a středně velké firmy díky tomu mají příležitost pracovat se stejnými nástroji jako jejich mnohem větší a kapitálově
silnější konkurenti.

( Minimální finanční rizika: Firma využívající RaaS nemusí investovat do hardwarové infrastruktury a může těžit z předvídatelnosti
a plánovatelnosti nákladů. Předplatné pokrývá všechny náklady – bez dalších poplatků za údržbu či aktualizace.

( Vysoká úroveň zabezpečení: Technologické zázemí a podpora, jakou automatizovaným procesům a infrastruktuře zajišťujeme, je
s rozpočtem malé či středně velké firmy zcela nedosažitelná. Proto je pro menší organizace RaaS cestou k mnohem větší úrovni
dostupnosti a zabezpečení.

( Soběstačnost: Provoz automatizovaných procesů poskytovaných formou RaaS plně zajišťujeme my jakožto dodavatel služby, takže se
zcela obejdete bez vlastního týmu na správu.

Analýza procesů ve vybraných
útvarech/týmech

analýza pro automatizaci + doporučení

dalších aktivit

Návrh + automatizace procesů

architektonický návrh optimální

automatizace procesu a vývoj

automatizace

Provoz automatického zpracování
procesů

zabezpečené zpracování vstupu

prostřednictvím vlastní infrastruktury a

prostředků

) Analýza procesu

) Návrh automatizace na míru

) Vývoj a otestování automatizace

) Garantovaný provoz automatizovaného procesu

) Oprava hlášených chyb v procesu

) Pravidelná aktualizace

) Výhodnější sazba za dodatečné změny

) Služba OrangeClient365*

* Výhodnější sazba za dodatečné změny

) Analýza procesu

) Návrh automatizace na míru

) Vývoj a otestování automatizace

) Garantovaný provoz automatizovaného procesu

) Oprava hlášených chyb v procesu

) Pravidelná aktualizace

) Výhodnější sazba za dodatečné změny

) Služba OrangeClient365*

) Výhodnější sazba za dodatečné změny

Tarif

RaaS 1 Standard

procesy do pracnosti 15 MDs

od 7 999,- / měsíc

Tarif

RaaS 2 Standard

procesy do pracnosti 25 MDs

od 13 999,- / měsíc

Tarif

RaaS 3 Standard

procesy do pracnosti 40 MDs

od 20 222,- / měsíc

vzorový výpočet ROI (návratnost investice) +

STRUKTURA RPA + VÝVOJ RPA + NÁKLADY REALIZACE +

NÁŠ PŘÍBĚH SLUŽBY , PŘÍPADOVÉ STUDIE NOVINKY KONTAKT >> WEBINÁŘE

https://www.linkedin.com/company/smartechorange/
https://discord.gg/jb3cJdv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc6WkWu0LaoQLTQBT7cH9_ObRExz1h8ey
https://connect.uipath.com/community/companies/smartech-orange-sro
https://smartechorange.com/#contact
https://smartechorange.com/raas/#
http://smartechorange.com/wp-content/uploads/2020/03/vahlcz-blog-rpa_6.png
http://smartechorange.com/wp-content/uploads/2020/04/vahlcz-blog-rpa_2.png
http://smartechorange.com/wp-content/uploads/2020/04/zpusoby-implementace-rpa_1-2.png
https://smartechorange.com/

