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1. Prøv det! 

2. Definér formål og identificér nogle relevante usecases - kollaborativt

3. Vurdér kompleksitet og gevinster og derefter prioritér usecases

4. Gennemfør et eller flere proof-of-concept projekter, inklusiv governance

5. Justér relevante parametre og læg en iterativ plan 

6. Arbejd iterativt og helhedsorienteret

FRA STRATEGI TIL VIRKELIGHED



MANGE FORSKELLIGE RPA-PRODUKTER



• Drag-and-drop workflows 

• Indspilning af workflows

• Programmering af workflows

• Indbyggede skabeloner

• Bot scheduling 

• Bot performance analytics

• Nogle produkter har computer vision og natural language processing 

• Nogle produkter er forberedt til integration med forretningssystemer

INTERAKTION MED RPA



• Hvad skal RPA bruges til, hvordan og af hvem?

• TCO, herunder setup, licenser, videre udvikling, vedligehold

• Brugervenlighed - husk at definere brugertype(r)

• Features, herunder systemkrav, integrationsmuligheder, screen scraping, kognitiv
teknologier fx natural language processing eller computer vision

• Sikkerhed – vurdér krav i forhold til de foregående punkter

• Leverandørens erfaring og samarbejdsform

• Mulighed for support og evt. undervisning

NÅR DER SKAL VÆLGES RPA-PRODUKT



• Entydig placering af det overordnede ansvar

• Klare roller og ansvar vedrørende konfigurering og release af robotterne

• Placering af ansvar for at administrere og optimere kapacitet

• Risikovurdering af alle robotopgaver

• Release-procedure til at sikre, at robotterne udfører de ønskede opgaver korrekt

• Faste procedurer til at sikre tilpasning til ændringer i processer og user interfaces  

GOVERNANCE
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