KOM GODT I GANG MED
SOFTWAREROBOTTER
Anvend softwarerobotter til at øge effektiviteten og
digitaliseringsniveauet i jeres organisation
Mulighed for besparelse på op til 400.000 kr. under
Non-Profit vilkår
Hos BDO ved vi, at forsyningsselskaber lever i en omskiftelig
tid med krav om øget effektivitet via bl.a. digitalisering. Derfor
er det relevant for jer at se på, hvordan I kan komme godt i
gang med at automatisere manuelle administrative arbejdsopgaver med softwarerobotter.
Det er nemlig ikke længere et spørgsmål, om I skal have
softwarerobotter, men hvordan I kommer godt i gang med at
implementere dem i jeres organisation.
BDO’s RPA-eksperter har identificeret et markedsledende
værktøj, som I kan bruge gratis, da I på baggrund af ”hvile i
sig selv princippet” betragtes som Non-Profit. Det betyder,
at I kan opnå en årlig besparelse på op til 400.000 kr. alene i
licensomkostninger.
Hvad er softwarerobotter, og hvad kan de bruges til?
Softwarerobotter laves i værktøjet Robotics Process Automation (RPA), som har til formål at nedbringe omkostninger, undgå
indtastningsfejl, øge hastighed og skabe sammenhæng mellem
applikationer.
Kort sagt kan RPA udføre alle regelbaserede arbejdsopgaver,
som en medarbejder i dag udfører ved at navigere i systemer
og udføre en række handlinger.
RPA tager ‘robotten ud af mennesket’ og lader medarbejdere
fokusere på det værdiskabende arbejde. På den måde bliver
RPA jeres nye digitale kollega og et supplement til arbejdet
udført af jeres medarbejdere.

Eksempler på områder med automatiseringspotentiale

Økonomi:

HR og løn:

Kundeservice:

Bogføring, regnskaber, kontrol
af udlæg/km
penge mv.

Refusioner,
rapportering,
kontroller mv.

Uddybende
detaljer, kundeoverblik mv.

Skal BDO hjælpe jer i gang med RPA-rejsen?
Vi står klar med et stærkt team af RPA-eksperter med handson erfaring med RPA fra bl.a. Langeland Forsyning A/S, KAB og
domea.dk.
Hvis I er interesseret i at få afklaret, om I kan operere under
Non-Profit vilkår, og lagt en plan for, hvordan I kommer i gang
med at udvikle jeres første robot, står vi klar til at hjælpe jer
videre i processen.
Kontakt Jesper Birch eller Stine Høiberg Rasmussen fra IT og
Digital Rådgivning for at høre mere om, hvordan I får sat gang i
jeres RPA-rejse.
Jesper Birch
Partner, Advisory
E-mail: jbq@bdo.dk
Mobil: 31 21 32 31
Stine Høiberg Rasmussen
Senior Manager
E-mail: shr@bdo.dk
Mobil: 26 31 82 69
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