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6 NYE SLAGS VÆRDISKABELSE
SMART - fysiske objekter med sensorer og netforbindelse
OVERBYGNING - et lag af data og interaktion oven på produkter
LØSNING - fokus på resultat fremfor midler til at opnå det
AD-HOC - løsninger sammensættes til den enkelte lejlighed
DELTAGELSE - alle både forbruger og skaber
PLATFORME - platforme koordinerer det hele og ejer kunden

Det digitale opløser eksisterende kategorier og grænser - SAMMENHÆNG
Tid er en (endnu mere) afgørende faktor - FART



RPA SOM REDSKAB



• ”Makroer på steroider”

• Automatisk datahåndtering

• Kan foretage samme handlinger gennem UI’er som et menneske

• Arbejder blot meget hurtigere, uden pauser og uden fejl

• Langt mere kosteffektiv end manuelle processer

• Kan derimod ikke ”tænke selv” eller lære (men kan låne lidt funktionalitet fra AI)

HVAD ER RPA?



• Egner sig til ensartede, gentagne administrative processer

• Login, skrive, kopiere, udregne, søge, samle data, strukturere data, udarbejde 
standarddokumenter, sende mail, arkivere etc.

• Jo mere tidskrævende, jo bedre

• Kan arbejde på tværs af systemer og kan derfor gøre systemintegration unødvendig

• Tillader virksomheden at ”leve med legacy” … på godt og ondt

HVAD KAN RPA?



• Need-to-have tidskrævende, ensartede processer 

• Nice-to-have tidskrævende, ensartede processer 

• Uden menneskelig indblanding

• I samarbejde med mennesker

MÅDER AT ANVENDE RPA



ERP er en omfattende platform, som samler data og processer på tværs af virksomheden

• Forudsætter i høj grad standardiserede processer

• Ofte omkostningstungt og risikofyldt at udvikle nye integrationer

RPA kan bevæge sig mellem ERP-system og andre applikationer

• Kan derfor understøtte lokale processer med særlige behov

• Reducerer behovet for at bygge integrationer med ERP-systemet

• Tillader derfor organisationer at “leve med legacy”

EKSEMPEL: RPA og ERP



GDPR* stiller krav til virksomheder om håndtering af personhenførbare data
• Man skal til enhver tid kunne dokumentere samtykke og forsvarlig håndtering af data
• Man skal på anmodning kunne oplyse om og slette alle data om en given person

RPA kan systematisere håndteringen af personhenførbare data
• Reaktivt kan RPA på tværs af systemer fremsøge og samle alle data vedrørende en given 

person
• Proaktivt kan RPA sættes op til at sørge for, at der indhentes samtykke i en række

standardprocesser

* General Data Protection Regulation (Persondataforordningen)

EKSEMPEL: RPA og GDPR
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HVILKE AF JERES PROCESSER ER RPA–EGNEDE?


