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• Představení poskytovatele řešení procesní automatizace. 

• Automatizace - nezastavitelný trend v sektoru služeb   

• Hlavní trendy v procesní automatizaci.  

• Vhodné  bankovní agendy pro automatizaci. 

• Příklady užití procesní automatizace - Wüstenrot. 

• Nástroje pro automatizaci procesů. 

• Další postup. 

Agenda 



Automatizace - nezastavitelný trend v sektoru služeb 

Robotická automatizace je program, ve kterém se definují "virtuální" roboti, kteří zajišťují 
opakující se procesy postavené na rutinních pravidlech v rámci podnikových činností. 

 

 Nárůst 
produktivity 

Nárůst 
 kvality 

Snížení 
nákladů 

Rychlost 
implementace 

Ušetření času min. 40 % Pracuje 24/7 

Snížení lidské chybovosti Zvýšení kapacity využití PC 

Snížení nákladů až do 80 % Návratnost 3 až 6 měsíců 

Rychlá implementace robotů 
Možnost využití již 

definovaných robotů  
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Hlavní trendy v procesní automatizaci 
 

• Zpracování dat back office kancelářských činností. 

• Procesní automatizace ve firemních IT odděleních. 

• Algoritmy umělé inteligence – robotizace dokumentů na základě zdrojové DB. 

• Automatizace s unikátním procesním řešením základě maker a skriptování. 

• Právní a advokátní sektor - automatizace standardizovaných smluv.  

• Robotizace průmyslového odvětví (spojení průmyslové robotizace s procesní). 
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Hlavní trendy v procesní automatizaci 
 

39% 

11% 9% 8% 6% 4% 3% 3% 4% 3% 

63% 

23% 

31% 
24% 

20% 18% 
13% 11% 11% 

6% 

Role procesní automatizace v klíčových odvětvích výrazně roste  

Současný stav Vývoj v 5 letech

PWC 
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Hlavní trendy v procesní automatizaci 
 

22% 

22% 

24% 

28% 

30% 

30% 

36% 

38% 

Farmaceutictví

Ostatní

Bankovnictví a finanční služby

Man a CPG

Energetika

Zdravotnictví

Maloobchod a pohostinství

Pojištovnictví

Možné použití procesní automatizace dle odvětví 

HfS Research  
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• Kancelářské programy – back office 

• Anti – money laundering controls,  Know your customer controls 

• Závěrkové operace a navazující činnosti 

• Due dilligence 

• Zpracování faktur a účetnictví 

• Zpracování příchozí produkce a žádostí 

• Trading 

• Zpracování nových klientů a aktualizací 

• Příprava dat či sestav pro další zpracování 

 

Vhodné bankovní agendy pro automatizaci 
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Příklady užití procesní automatizace - Wüstenrot 
Wüstenrot  stavební spořitelna člen skupiny W&W group (Wüstenrot & Württembergische) s tradicí 190 let působící ve více jak 60 
zemích. Jen samotná W&W má v Německu více jak 8000 zaměstnanců a přes 6000 obchodních zástupců. 
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Příklady užití procesní automatizace - Wüstenrot 
Wüstenrot  stavební spořitelna člen skupiny W&W group (Wüstenrot & Württembergische) s tradicí 190 let působící ve více jak 60 
zemích. Jen samotná W&W má v Německu více jak 8000 zaměstnanců a přes 6000 obchodních zástupců. 

Evidence 
splacených 

úvěrů 

Splacené hypotéky 

Očekávané 
mimořádné splátky 

Vyhledání 
přeplatků 
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Příklady užití procesní automatizace - Wüstenrot 

Hlavní dosažené cíle automatizace 

Úspora v oblasti FTE 

Návratnost investice 2 měsíce 

Zkrácení doby zpracovávání z 19 pracovních dní na 3 hodiny 

Snížení rizika nezpracování mimořádné splátky hypotečního úvěru 

Snížení chybovosti 

Zmírnění pracovního stresu pro pracovníky oddělení 
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Nástroje pro automatizaci procesů 
UltimateRPA 

 Vykonává připravené scénáře podle definované procesní logiky v pravidelném intervalu, podle nastalých 
událostí nebo podle pokynů operátora. 

 Pracuje s aplikací stejně jako uživatel bez nutnosti úprav informačního systému. 

 Je možné využít veškeré flexibility programování - zpracovávat data z externích databází, dělat finanční 
výpočty a složité rozhodovací procesy, využívá makra a skriptování. 

 Stejné konfigurace robotických scénářů pro různé technologie (Inter/Intranet, Java, .NET, Citrix, VMWare, 
AS400, ... ) 

 Spolehlivé OCR (optické rozpoznávání znaků) včetně české diakritiky a ruské azbuky. 

 Veškerá aktivita robota je zaznamenávána a v případě výjimky je upozorněn operátor. 

 Řešení využívá více než 15 let zkušeností aplikačních simulací a automatizací. 

 Detaily o řešení UltimateRPA  http://www.fornuft.cz/roboticka-automatizace/ultimaterpa/ 
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Nástroje pro automatizaci procesů 
User Process Analyzér – zmapuje agendy a vydefinuje nejvhodnější procesy pro automatizaci. 

 Sběr procesních dat za účelem jejich měření a optimalizace. 

 Sledování vytížení aplikačního portfolia, záznam provozu všech aplikací. 

 Zaznamenání časových údajů ke každému měřenému objektu.  

 Měření komplexity – hledání zbytných operací a časových prodlev. 

 Výstupem jsou přesná data odrážející práci uživatelů. 

 Naměřená data je možné srovnávat z více počítačů mezi sebou. 

 Snadná instalace na uživatelské počítače s provozem bez nutnosti obsluhy. 

 Zabezpečení analyzovaných dat. 

 Další informace o produktu na http://www.fornuft.cz/roboticka-automatizace/ultimaterpa/ 
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Další postup 

www.fornuftrobotics.cz 

Email: info@fornuftrobotics.cz 

Mobil:  +420 723 638 400 

 +420 606 655 221  

 

KONTAKT 
FORNUFT ROBOTICS S.R.O. 
NA FOLIMANCE 2155/15, VINOHRADY,  
PRAHA 2 
ČESKÁ REPUBLIKA 
120 00 
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