SuperClient
Robotic Process Automation

Imagine um robô
que possa:
Efetuar o login em
diversas aplicações.
Capturar informações
em diferentes aplica ções,
organizando-as
e
deixando-as prontas para o uso
em qualquer momento.

Associar ações do
usuário
a
textos
padronizados que permitam a
finalização de um atendimento
de maneira ágil.
Disponibilizar textos
que
podem
ser
consumidos
em
diversas
aplicações, evitando digitações
repetidas e padronizando o
trabalho.
Abrir aplicativos na
sequência
definida
para que sua máquina entre
rapidamente em operação de
forma organizada.

Robôs SuperClient
Assistência Virtual
Executar sequências de tarefas transformando-se em assistentes
virtuais do usuário.

Extração de dados
Extrair, agregar e transformar dados utilizando técnicas de acesso não
intrusivo a diversas aplicações ou acesso direto à base de dados, APIs
entre outros.

Atalhos
Automatizar atividades que reproduzem sequências de ações
realizadas pelo usuário, consultas e entradas nas aplicações,
simulando inclusive cliques e ações do teclado.

Workflow
Interpretar regras de negócio e alertar usuários para a tomada de
decisão de iniciar a execução de tarefas.

Força Tarefa automatizada
Garantir implementação de forma escalável e centralizada operando
24x7 e sem erros. Estes são capazes de interpretar regras de negócio,
interagir com browsers, aplicações, bases de dados, EXCEL, entre
outros.

Acelere. Não Erre.
Reduza Retrabalho. Padronize. Escale.

Acelere

Não erre e Padronize

Escale

Acelere o processamento de suas
transações,
aumente
sua
eficiência e reduza seu custo.

Aumente a qualidade: Robôs são
menos
propensos
a
erros,
eliminando tempo e custos de
retrabalho.

Escale a sua força de trabalho,
recrute
mais
robôs
com
capacidade de processamento
24x7, menos propensos a erros.

Automatize seu fluxo de trabalho,
eliminando atividades repetitivas
e redundantes.

Padronize a execução do processo e Ganhe insight através dos dados
do registro do processo.
coletados a partir da execução e
resultados das atividades

Simplifique seu ambiente de
trabalho. Agilize o acesso a
diferentes aplicações.

Gerencie seus riscos e garanta Monitore o desempenho de seus
conformidade interna e regulatória processos e identifique gargalos.
de seus processos.

Integre e agregue dados críticos Aumente a segurança, deixando Aumente o engajamento e a
para seu processo com acesso tarefas sensíveis ou com dados moral do seu time, além da
intuitivo. Monitore sites e realize confidenciais para os robôs.
satisfação de seus clientes.
consultas automatizadas.
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