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AUTOMATYZACJA
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Jakie procesy warto automatyzować?
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Przyszłość to

Autonomous Enterprise
– dobrze i na szeroką skalę
wdrożona hiperautomatyzacja
Z Konradem Jakubcem, Business Development Directorem oraz Krzysztofem
Kuczkowskim, IPA Practice Managerem w Mindbox, rozmawiamy o:
obecnym tempie wdrażania
automatyzacji w Polsce;
obszarach, które najłatwiej
jest zautomatyzować;
wyzwaniach towarzyszących
wdrażaniu stosownych
rozwiązań i sposobach na
mądre wykorzystanie robotyzacji procesów;
tym czy automatyzacja
wpłynie na zmniejszenie
liczby miejsc pracy;
możliwościach wykorzystania
sztucznej inteligencji do
obsługi procesów biznesowych;
idei Citizen Developerów
oraz najważniejszych
trendach w hiperautomatyzacji i jej najbliższej
przyszłości.
Koronawirus z jednej strony mocno
przyspieszył w Polsce digitalizację firm
– a co za tym idzie także automatyzację
i robotyzację. Z drugiej strony, tempo
cyfryzacji polskich firm wciąż nie zachwyca. Jakie są Wasze spostrzeżenia
w tym obszarze?
Konrad Jakubiec (K.J.): Klienci, którzy postawili na automatyzację procesów jeszcze
przed wybuchem pandemii, zdecydowanie
przyśpieszyli z projektami w ostatnich kwartałach. Można więc powiedzieć, że pandemia
jeszcze bardziej wzmocniła pozycję innowatorów. Istnieje już natomiast wysoka świa-

domość, że wykorzystanie technologii, które
oferuje m.in. Mindbox, jest słusznym kierunkiem. Nikt już nie zastanawia się czy rozwiązania automatyzujące procesów biznesowe
są potrzebne, czy też nie. Firmy zadają sobie
raczej pytanie – dlaczego nie możemy sobie
na takie rozwiązania pozwolić? Generalnie
z pewnością sytuacja pandemiczna mocno
sprzyja rozwojowi automatyzacji i zauważamy istotne ożywienie.
Krzysztof Kuczkowski (K.K.): Po wybuchu
pandemii zauważyliśmy, że większość firm
„wstrzymała oddech” i czekała jak będzie
rozwijała się gospodarka. Kiedy okazało się,
że wiele procesów nie wróci już do swej starej
postaci i rozpoczyna się okres tzw. nowej rzeczywistości, dało się zauważyć działania w kierunku cyfryzacji i automatyzacji. Automatyzacja procesów biznesowych jest natomiast tylko
jednym z elementów rewolucji, którą wymusiła
pandemia. Wiele procesów i danych trzeba
najpierw ustrukturyzować i zdigitalizować,
aby w ogóle można było myśleć o zautomatyzowaniu poszczególnych obszarów działania
biznesu. To właśnie było dużym wyzwaniem
dla wielu firm. Po projektach, które realizujemy,
widzimy natomiast, że pandemia wpłynęła
mobilizacyjnie na organizacje, aby wreszcie
zacząć coś robić w kierunku wspomnianej
digitalizacji procesów. Faktycznie jednak, nie
jest to jeszcze ruch tak mocny – zwłaszcza
gdy mówimy o pełnym działaniu w oparciu
o technologię.
Które z sektorów krajowej gospodarki
najchętniej się automatyzują?
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K.K. Patrząc globalnie na całą gospodarkę,
ciężko wskazać tu konkretne branże, bo automatyzacja zaczyna pojawiać się w wielu
obszarach. W pierwszej kolejności zaczęła
funkcjonować w instytucjach finansowych
i globalnych korporacjach ze scentralizowanymi procesami, natomiast teraz widzimy, że temat funkcjonuje znacznie szerzej.
Natomiast zauważalna jest tendencja, że
w pierwszej kolejności automatyzacji podlegają procesy realizowane w obszarach, takich
jak: finanse i księgowość, wsparcie sprzedaży
oraz obsługi klienta, a także – co było dla nas
pewnego rodzaju niespodzianką – wszystko
co wiąże się z procesami występującymi
w łańcuchu dostaw. W sektorze przemysłowym automatyzując procesy biznesowe dość
blisko podchodzimy więc pod samą działalność typowo produkcyjną.
K.J. Pozytywne jest też to, że powoli wkraczamy w fazę adaptacji innowacyjności,
z których korzystać zaczyna coraz więcej
organizacji. My sami coraz częściej współpracujemy ze średnimi czy nawet mniejszymi
firmami produkcyjnymi i dystrybucyjnymi,
które niekoniecznie kojarzą się na rynku
z największymi inwestycjami w technologie
IT. Cieszymy się też, gdy trafiamy do mniej
back-office'owych obszarów. Zawsze projekty
realizowane na styku obsługi klientów czy
marketingu przynoszą dużo satysfakcji.
Jakie wyzwania towarzyszą najczęściej
tego rodzaju projektom?
K.J. Odpowiadając na to pytanie warto zastanowić się od czego zależy skala wdrażania

automatyzacji w polskich firmach? Wyraźnie widzimy bowiem, że nie zawsze od ich
wielkości i nie od liczby osób operujących na
procesach – czyli niejednoznaczny wniosek.
Wielkie, globalne instytucje, mające potężne
biuro z centrum operacyjnym w Polsce, mają
nierzadko znacznie mniej robotów niż mały
oddział firmy produkcyjnej, w którym pracuje
ledwie kilkanaście osób.
Jeśli zaś chodzi o sam przebieg projektów mających na celu wykorzystanie automatyzacji
w biznesie to bardzo wiele zależy od przygotowania organizacji do zmian. Automatyzacja, którą się zajmujemy to technologia wyjątkowo przekładająca akcent wdrożenia z IT
na biznes, a więc na osoby, które na co dzień
z procesem żyją, są ekspertami w swej dziedzinie, ale niekoniecznie mają doświadczenie
w pracy projektowej i wdrażaniu technologii.
Nierzadko pojawia się tu więc problem braku kompetencji cyfrowych, o których teraz
sporo się mówi. Automatyzacja rzeczywiście
przyspieszyła wymóg ich posiadania. Faktem,
jest, że działania mające na celu wzmocnienie
kompetencji cyfrowych na różnych szczeblach
organizacji przekładają się wprost na efekt
wdrożenia. Warsztaty, które prowadzimy, pozwalają realizować projekty automatyzacji
nieporównywalnie szybciej, szerzej i sprawniej.
Kolejna kwestia wiąże się z tym, że technologie
automatyzacyjne, szczególnie RPA, rozpoczęły
swą „karierę” od obietnicy, że są technologiami
demokratycznymi, które biznes będzie mógł
stosować bez mocnego angażowania IT. Prawda

jest natomiast taka, że jeśli ktoś myśli o poważnej automatyzacji, to wciąż będzie miał do
czynienia z aspektami typowo deweloperskimi
i projektowymi. Będzie też musiał utrzymywać
technologie wykorzystane na potrzeby robotyzacji procesów. W efekcie – mówiąc wprost – zaangażowanie zespołów IT wciąż jest niezbędne.
K.K. Ważne jest też zaangażowanie ze strony
kadry zarządzającej, która powinna promować
inicjatywy automatyzacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu, że żaden pracownik nie
ucierpi z powodu ich wdrożenia. Co więcej,
pracowników należy wręcz zachęcać do oddawania części swojej pracy – tego co najnudniejsze i najbardziej powtarzalne – robotom.
Pracownicy muszą wiedzieć, że eliminacja
takich operacji ułatwi ich codzienną pracę,
ale nie je pozbawi, a w miejsce monotonnych
zadań pojawią się inne, bardziej kreatywne
obowiązki. Zbudowanie świadomości w zakresie korzyści możliwych do osiągnięcia za
sprawą automatyzacji procesów przekłada
się na większe zaangażowanie pracowników
i sprawia, że pojawiają się inicjatywy oddolne,
a wdrożenie przebiega płynniej oraz szybciej.
Czy robotyzacja procesów faktycznie nie
wpływa na zmniejszenie liczby miejsc
pracy? Analitycy McKinsey prognozują, że
do 2030 roku 37 mln Amerykanów straci
miejsca pracy na rzecz automatyzacji. Po
pandemii zwiększyli tę liczbę do 45 mln...
K. J. Moim zdaniem, pomimo wdrażania automatyzacji i innych zaawansowanych technologii – jak sztuczna inteligencja, która będzie
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pomagać nam w coraz większym zakresie –
pracy będzie tylko więcej. Zmieni się jednak
jej charakter. Będzie to praca wymagająca
nowych kompetencji, związanych z większą
kreatywnością czy zdolnością logicznego myślenia. To jest właśnie największe wyzwania
dla wielu gospodarek – należy zadbać o rozwój tych kompetencji. Bez nich, za dziesięć
czy dwadzieścia lat rzeczywiście wyzwaniem
może być nie tyle brak pracy, co brak dopasowania umiejętności do dostępnej pracy. Upowszechnienia automatyzacji i związanych z nią
zmian nie da się zaś zatrzymać.
K.K. Liczby, które przytoczyłeś są mi znane –
McKinsey podaje nawet, że 40% pracy wykonywanej przez człowieka przy komputerze
da się zautomatyzować. Jest też druga strona
medalu – ta bardzo pozytywna. Zastąpienie
pracowników przez automatyzację, dalszy rozwój technologiczny oraz wzrost efektywności
gospodarki może wygenerować nowe stanowiska pracy. Jak również podaje McKinsey, za
sprawą nowych technologii globalnie do 2030
roku może pojawić się ich od 550 do 890 mln,
więc ten bilans i tak będzie dodatni. Z kolei
według danych PwC, w samej Polsce do 2025
roku może zabraknąć nawet 1,5 mln rąk do
pracy. Jest więc tak jak powiedział Konrad –
wyzwanie mogą mieć osoby, które nie będą
chciały się rozwijać w nowych obszarach lub
próbować sił w różnych branżach.
Wróćmy do sedna naszej rozmowy – jak
mądrze dobrać procesy do automatyzacji? Od czego zacząć?

K.K. Warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.
Pierwszym z nich jest wolumen transakcji.
Warto również spojrzeć na strukturę organizacyjną firmy i sprawdzić która jednostka
zatrudnia najwięcej osób do obsługi poszczególnych procesów. Często są to działy księgowe czy wsparcia sprzedaży. Następnie należy
przyjrzeć się temu jak bardzo powtarzalna
jest to praca. Może to być przetwarzanie dokumentów tego samego typu np. faktur, czy
zamówień, które mają najczęściej ten sam
zestaw danych. Następnie, warto zejść poziom niżej i sprawdzić czy taką powtarzalną
pracę jesteśmy w stanie rozpisać w postaci
logicznego drzewa określającego działania,
które należy kolejno realizować od początku
do końca procesu. Następnym elementem,
na który warto zwrócić uwagę, jest sprawdzenie, czy w danym procesie nie ma zbyt wielu
wyjątkowych sytuacji. Jeśli bowiem jest ich
zbyt wiele, to w pierwszej kolejności warto
taki proces zoptymalizować, a dopiero później
pomyśleć o jego automatyzacji.
W jaki sposób firmy mogą wykorzystywać potencjał automatyzacji procesów
biznesowych, przy użyciu i połączeniu
takich narzędzi, jak RPA, OCR, LowCode,
Process Mining oraz AI? Które z nich są
najbardziej obiecujące?
K.J. To zależy, najczęściej jest to mieszanka
kilku elementów. Mówiąc o hiperautomatyzacji musimy pamiętać, że w centrum uwagi
nie znajduje się tylko technologia. Automatyzacja procesów biurowych i back office ma
jeden wspólny mianownik – namacalne efekty
biznesowe.
Istnieją natomiast zespoły, w których codzienna
praca wymaga ciągłego przełączania się między systemami i RPA potrafi świetnie je przetransformować. Są także obszary, w których
wykonuje się wiele operacji związanych z przetwarzaniem i skanowaniem dużych ilości dokumentów. Tymczasem dobrze skonfigurowany
system OCR (Optical Character Recognition)
potrafi w jednym procesie zmienić oblicze pracy
i zaoszczędzić kilka etatów, które mogą zostać
włączone do zadań o większym potencjale
dla rozwoju biznesu. Istnieją wreszcie firmy,
w których pracuje się na naprawdę dużych,
dojrzałych procesach, gdzie z kolei wdrożenie
rozwiązań typu Process Discovery przyniesie olbrzymie efekty na zmianie samej pracy
i oszczędnościach. Dlatego, jak powiedziałem na
początku, wiele zależy od specyfiki danej firmy.
Z kolei powodzenie inicjatyw związanych z szeroko pojętą sztuczną inteligencją, w dużym
stopniu warunkuje dobrze rozpracowany use

Powodzenie inicjatyw związanych
z szeroko pojętą sztuczną
inteligencją, w dużym stopniu
warunkuje dobrze rozpracowany
use case i właściwie
przeprowadzony projekt
wdrożeniowy. Na początek trzeba
posiadać bowiem pewnego
rodzaju wrażliwość biznesową,
która ułatwi wytypowanie
problemu, który chcemy rozwiązać
i efektów, które chcemy osiągnąć.
Dopiero w kolejnym kroku dobiera
się odpowiednie narzędzia.
Konrad Jakubiec,
Business Development Director
Mindbox

case i właściwie przeprowadzony projekt wdrożeniowy. Na początek trzeba posiadać bowiem
pewnego rodzaju wrażliwość biznesową, która
ułatwi wytypowanie problemu, który chcemy
rozwiązać i efektów, które chcemy osiągnąć. Dopiero w kolejnym kroku dobiera się odpowiednie
narzędzia. Hiperautomatyzacja to nie zbiór oddzielnych, niesamowitych narzędzi, a umiejętność ich odpowiedniego dobrania do danego
zagadnienia, żeby odnieść oczekiwane efekty.
I choć wiele z tych rozwiązań znanych jest już
od kilkudziesięciu lat, to dopiero teraz potrafimy zaimplementować je w taki sposób, aby
przynosiły realne korzyści dla naszych klientów.
Czy te rozwiązania są już wdrażane na
dużą skalę?
K.J. Nie wiem czy już jest ten moment, kiedy możemy mówić że są ‘na dużą skalę’, ale
z pewnością na coraz większą. Są to choćby
porządnie skonfigurowane i działające w sposób bezbłędny rozwiązania OCR, coraz bardziej
inteligentnie działające chatboty czy zaawansowane analitycznie algorytmy. Chciałbym też
zaznaczyć, że hiperautomatyzacja możliwa jest
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na naprawdę dużą skalę, ponieważ niezbędne
do jej wdrożenia technologie stają się coraz
bardziej dostępne i przystępne. Nie wymagają już więc zaangażowania dedykowanych,
mocnych technicznie specjalistów w danej
technologii czy dziedzinie stricte technicznej.
Znacznie ważniejsze jest doświadczenie wraz
z umiejętnością zastosowania odpowiednich
technologii i umiejętności analityczne. Wdrażana przez nas technologia UiPath jest tego
doskonałym przykładem. Duże wrażenie robi
rozwój ekosystemu UiPath oraz jego dostępność dla osób, które nie muszą być inżynierami
z kilkuletnim doświadczeniem. Dzięki temu
stopniowo zbliżamy się do stworzenia rozwiązań, które będą w pełni dostępne dla osób typowo biznesowych, dysponujących jedynie podstawowymi kompetencjami cyfrowymi. Jest
to zresztą trend, który ostatecznie zadecyduje
o tym, jak dużym sukcesem stanie się w ogóle
propagowanie najnowszych – i coraz bardziej
złożonych – technologii. Natomiast niezależnie
od tego jak dostępne stają się narzędzia, wciąż
przy odpowiedniej skali niezbędna jest wiedza
z zakresu prowadzenia projektów i inżynierii
software’owej. Przy pewnej skali samo zaangażowanie biznesu przestaje się skalować.
Rozumiem, że nawiązujesz do idei tzw.
Citizen Developer – pracowników nie
mających formalnego doświadczenia
w kodowaniu, ale obeznanych z technologiami i otwartych na wyzwania.
Czy to właśnie takie osoby przyczynią
się ostatecznie do upowszechnienia
automatyzacji?
K.J. Oczywiście, że tak. Citizen Developer to koncepcja, z którą możemy wiązać duże nadzieje.
Niezbędne jest jednak wspieranie ich na co
dzień odpowiednimi procedurami, dobrymi
praktykami i metodami inżynierii oprogramowania, by ta automatyzacja się skalowała. Chcę
jeszcze raz podkreślić, że sama idea Citizen
Developera nie byłaby możliwa, gdyby nie większa przystępność platform technologicznych
dla użytkowników nietechnicznych. Krzysiek
jest bardzo doświadczonym deweloperem,
więc mógłby nam dwóm zrobić jednodniowe
szkolenie, po którym „napisalibyśmy” sobie
podstawowego robota, a już po szkoleniu trzydniowym, jestem przekonany, że dalibyśmy
radę wdrożyć jakieś bardzo proste elementy
sztucznej inteligencji. Jeszcze pięć lat temu
byłoby to absolutnie niemożliwe.
Czy w związku z tym widzicie już ten
trend Citizen Developerów w Polsce?
K.K. Odpowiem tak jak wcześniej Konrad –
to zależy. Współpracując z klientami z Polski
faktycznie dostrzegamy trend zmierzający do

tego, aby proste rozwiązania działające na kilku operacjach były zrealizowane bezpośrednio przez pracowników. Natomiast bardziej
skomplikowane, złożone procesy i operacje
wymagające technologii bliższych IT, wymagają jednak zaangażowania osoby z większym doświadczeniem technologicznym.
Takie zmiany postępują zresztą niezależnie
i dwutorowo. Mamy więc kształcących się
powoli Citizen Developerów i coraz lepszych
specjalistów od złożonych automatyzacji. Osobiście natomiast nie wierzę w to, że wszyscy będą pisać roboty dla siebie, bo jednak
największe korzyści biznesowe pojawiają się
przy złożonych zagadnieniach wymagających
funkcji kognitywnych, dużej decyzyjności oraz
złożonej logiki.
K.J. Idea Citizen Developerów jest możliwa,
tylko trzeba wobec niej ustawić dobre, odpowiednie oczekiwania. Takie osoby nie będą
przecież osobnymi, samotnymi bytami, które
będą coś automatyzowały tylko na własne
potrzeby. Niezbędne staje się wspomniane
wsparcie IT – projektowe i proceduralne, ale
także kontrola, aby firma nie „utonęła” pod
działalnością Citizen Developerów.
Jak duży jest obecnie udział sztucznej
inteligencji oraz algorytmów uczenia
maszynowego w automatyzacji procesów, które przeprowadzacie?
K.J. Bezpośrednio? Nie dominujący, ale rośnie.
Wciąż bowiem wdrażamy częściej procesy, które można jednak opisać logiką i tzw. drzewami
decyzyjnymi. Natomiast prawda jest też taka,
że uczenie maszynowe stosujemy wdrażając,
przykładowo, nowoczesne rozwiązania typu
OCR. Podobnie, w wypadku chatbotów. Można więc powiedzieć, że sztuczną inteligencję
przemycamy tam, gdzie się da – o ile przynosi
to oczekiwanie korzyści dla biznesu naszych
klientów. Potrafimy i chętnie wdrażalibyśmy
zaawansowane mechanizmy AI, ale nie wszędzie mamy taką możliwość. Podstawową barierą jest brak dostępności ustrukturyzowanych
danych dobrej jakości, które są fundamentem dla efektywnych projektów biznesowych
opartych na sztucznej inteligencji. Myślę, że to
utrudnienie w wielu firmach będzie jeszcze
przez pewien czas występować.
K.K. Staramy się też rozgraniczyć temat robotów od sztucznej inteligencji, aby klienci nie
myśleli – a wciąż się to zdarza – że wdrożona
sztuczna inteligencja pewnych kwestii domyśli
się sama i będzie wiedziała co zrobić. To tak
nie działa. Wciąż jest to jednak matematyka.
A największa korzyść w robotyzacji nie zawsze
leży w zastosowaniu AI.

K.J. Hiperautomatyzacja to bardzo pojemny
zbiór, który wciąż ewoluuje wraz z rozwojem
technologii automatyzacyjnych. Jeśli mielibyśmy te trendy usystematyzować to, na pewno
OCR jest jednym z łatwiejszy komponentów
do dołączenia do robotów. To często główne
narzędzie, które pomaga powiększać ilość danych dostępnych do dalszego procesowania.
Na pewno jest to też zaawansowane zarządzanie i analityka pracy tych automatyzacji,
a także bardzo proste low codowe aplikacje
biznesowe, które mocno przyspieszają digitalizację miejsca pracy. Sztuczna inteligencja
i chatboty oczywiście też, choć jest to jeszcze w pewnym stopniu pieśń przyszłości i nie
wiadomo, na jak szeroką skalę się przyjmą.
Wizja jest taka, żeby
zautomatyzowane zostało
wszystko co da się
zautomatyzować. Co więcej,
automatyzacja wkroczy też do
całkiem nowych, nieistniejących
jeszcze obszarów. Firmy będą
bowiem w najbliższym czasie
patrzyły na rozwój swojej
działalności, na tworzenie nowych
modeli biznesowych i produktów,
poprzez budowanie procesów już
zautomatyzowanych. Nowe procesy
będą zatem powstawać
z wykorzystaniem technologii
robotyzacji, co da nam
w przyszłości ogromny potencjał
i pole do popisu.
Krzysztof Kuczkowski,
IPA Practice Manager Mindbox

Jakie są obecnie najważniejsze trendy
w hiperautomatyzacji?
K.K. Sposób w jaki patrzymy na automatyzację
procesów mocno ewoluuje. W zespole Mindbox
obserwujemy nieustannie rynek i staramy się
odpowiadać na jego potrzeby. Mówiąc o hiperautomatyzacji patrzymy na kilka elementów.
Pierwszym z nich jest możliwość robotyzacji
danego procesu. Drugim, możliwość digitalizacji i strukturyzacji danych przy wykorzystaniu wspomnianych systemów OCR lub poprzez
zbudowanie interfejsu komunikacji pomiędzy
procesem a człowiekiem – w tym wypadku
rozmawiamy z klientami także o wdrażaniu
aplikacji biznesowych. Takim interfejsem może
być również chatbot. Kolejną kwestią jest możliwość zastosowania sztucznej inteligencji
wprost, o czym już rozmawialiśmy. Równolegle,
na automatyzację musimy patrzeć też bardziej
pod kątem IT, czyli budowania klasycznych
integracji.
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Na pewno natomiast wąskim gardłem w naszych projektach jest wyszukiwanie procesów
do automatyzacji. Zatem na prawdziwy wzrost
skali wykorzystania automatyzacji procesów
biznesowych z pewnością wpłynie popularyzacja wszelkich rozwiązań typu task mining
czy proces mining. Myślę, że już na przełomie bieżącego i przyszłego roku będziemy
mieć kilka fajnych przykładów pokazujących
skuteczność takich rozwiązań. Nie jest to już
kwestia kilku kolejnych lat.
Jak będzie wyglądała najbliższa przyszłość hiperautomatyzacji?
K.J. Moim zdaniem coraz częściej będziemy
mieli do czynienia z Autonomous Enterprise,
czyli dobrze i na szeroką skalę wdrożoną hiperautomatyzacją biznesu, która umożliwi
zautomatyzowanie dużej liczby czynności i realizowanie ich niejako w tle, wedle założonego
harmonogramu i bez zbędnego zaangażowania
pracowników. Taka naprawdę autonomiczna
firma nie będzie miała żadnych wąskich gardeł, bo będzie je usuwała przy pomocy automatów. Wszystkie procesy będą szybkie i krótkie.
K.K. Rzeczywiście wizja jest taka, żeby zautomatyzowane zostało wszystko co da się zautomatyzować. Co więcej, automatyzacja wkroczy
też do całkiem nowych, nieistniejących jeszcze
obszarów. Firmy będą bowiem w najbliższym
czasie patrzyły na rozwój swojej działalności,
na tworzenie nowych modeli biznesowych
i produktów, poprzez budowanie procesów
już zautomatyzowanych. Nowe procesy będą
zatem powstawać z wykorzystaniem technologii robotyzacji, co da nam w przyszłości
ogromny potencjał i pole do popisu.

Wywiad przeprowadził
Mikołaj Marszycki

Jakie procesy warto automatyzować?
START
Manualny lub
przetwarzalny
proces
NIE

TAK

Eksperci Mindbox wskazują pytania, które należy sobie zadać, zanim
wybrany proces okaże się idealny do zautomatyzowania.

Oparte
o zbiór
reguł
NIE

TAK

Standardowe
wyjście
cyfrowe
NIE

Wyjście
standardowe

TAK

NIE

TAK

Niski
poziom
wyjątków
NIE

TAK

Wprowadź inicjatywy
poprawy procesu

Jak przeprowadzić inteligentną
automatyzację procesów?
Dzięki bogatemu doświadczeniu, zespół Mindbox wypracował skuteczną metodę wdrażania
procesów automatyzacyjnych, w której każdy kolejny krok wynika logicznie z poprzedniego
i prowadzi prosto do celu – osiągnięcia założonych na starcie projektu korzyści.
Dzięki bogatemu doświadczeniu, zespół Mindbox wypracował skuteczną metodę wdrażania
procesów automatyzacyjnych, w której każdy kolejny krok wynika logicznie z poprzedniego i
prowadzi prosto do celu - osiągnięcia założonych na starcie projektu korzyści.

Etapy projektu

Organizacja
danych
i dostępów

Start
projektu

Proces
wybrany do
automatyzacji

Ustalenia
i akceptacja
budżetu

Spotkanie z osobą
odpowiedzialną
za proces

Wysoki wolumen
transakcji?

Czy metoda
przetwarzania może
zostać zmieniona?
TAK

NIE

NIE

TAK

Czy drobna
automatyzacja
może poprawić
proces?

Zbadaj
potencjalne
rozwiązania
taktyczne

TAK

NIE

Wymagane duże
zmiany
w infrastrukturze?
TAK

Rozważ wdrożenie
samoobsługi

RPA

Zbadaj opcje
integracji systemu

Przygotowanie
harmonogramu

Wdrożenie rozwiązania
na produkcji
Support

Przygotowanie
dokumentacji
przedwdrożeniowej

Testy
Prace
developerskie

Hypercare
(asysta po
wdrożeniu)
Managed services
(zarządzanie
i utrzymanie ciągłości
pracy instalacji)

NIE

W jaki sposób

platforma automatyzacyjna
end-to-end UiPath umożliwia
transformację biznesu

Pandemia koronawirusa w znaczący sposób przyspieszyła realizację wskazanego
przez analityków Gartnera już pod koniec 2019 roku, strategicznego trendu
hiperautomatyzacji. Przedsiębiorstwa zaczęły cyfryzować się na większą skalę
wykorzystując w roli głównej RPA (Robotic Process Automation), ale także stawiając
na kombinację bardziej inteligentnych narzędzi i technologii oraz łączenie ich
w jedną platformę automatyzacji end-to-end. Pozwala to bowiem na odkrywanie
w firmie obszarów wymagających poprawy, podejmowanie odpowiednich działań
i istotne przyspieszanie procesów, których celem jest uwolnienie oraz wzmocnienie
pełnego potencjału biznesowego organizacji. W efekcie prowadzi to do stworzenia
nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego przedsiębiorstwa
(The Fully Automated Enterprise™).
Hiperautomatyzacja to właśnie koncepcja,
zgodnie z którą wszystko, co w organizacji
może być zautomatyzowane, powinno zostać
zautomatyzowane. Postrzega się ją zatem
jako przeprowadzoną na szeroką skalę implementację zestawu odpowiednio dobranych
i zintegrowanych ze sobą narzędzi informatycznych. Takich jak choćby wspomniane już
RPA, RDA (Robotic Desktop Automation), narzędzia do eksploracji procesów biznesowych
(I), rozpoznawania tekstu (OCR), budowania
aplikacji bez konieczności kodowania lub
z niewielką ilością kodu (I), automatyzacji
komunikacji z klientem (chatboty, voiceboty,
taskboty) czy też do inteligentnego zarządzania procesami biznesowymi (iBPMS).
Wzmocnienie wzrostu rozwoju biznesu
w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu
kombinacji powyższych technologii może

zapewnić odpowiednia automatyzacja end-to-end. Platformę tego typu – a więc system
łączący podstawowe funkcje RPA w zakresie budowania, zarządzania i uruchamiania
robotów programowych z narzędziami do
analizy procesów – dostarcza firma UiPath.

Wizja pełnej platformy
automatyzacji
Pierwszym krokiem w kierunku zaimplementowania inteligentnych procesów
jest dokładne rozpoznanie potrzeb firmy.
Stworzenie kompleksowego programu automatyzacji pozwala bowiem zyskać przedsiębiorstwu elastyczność, aby móc w porę
dostosowywać się do ewoluujących potrzeb
rynku, a także stale ulepszać własne procesy.
I tak, odkrywanie wspomnianych potrzeb
wspomagają narzędzia Task Mining i Process Mining platformy UiPath, które do spółki
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z korporacyjnymi danymi przedsiębiorstwa
oraz wiedzą ekspercką jego pracowników,
zapewniają holistyczny obraz dotyczący
procesów – kandydatów do automatyzacji.
Wspomniana platforma umożliwia również
zaangażowanie pracowników, o różnych
umiejętnościach programowania, w proces
tworzenia automatyzacji, poprzez budowanie
skalowalnych oraz inteligentnych rozwiązań,
dzięki UiPath Apps (oprogramowaniu do tworzenia aplikacji low code) w bardzo prosty
sposób, bo za pomocą techniki „przeciągnij
i upuść”. Rozwiązania te można wdrażać,
kontrolować i zarządzać nimi z dowolnego
miejsca i w dowolnej skali, zarówno w siedzibie firmy, jak i w chmurze. Z kolei wbudowana w każdą część platformy UiPath sztuczna
inteligencja umożliwia automatyzowanie
oraz zarządzanie złożonymi procesami w sposób kognitywny, aby osiągać nowe pozio-

my produktywności. Wykorzystywanie AI
otwiera bowiem, jak zapewniają specjaliści
UiPath, nowe możliwości transformacji nie
tylko samego RPA, ale i całych branż.
Dodajmy też, iż wspomniane, łatwe w budowie oraz zarządzaniu roboty – współpracujące z pracownikami i aplikacjami – integrują
się ze środowiskiem pracy w danej organizacji, tworząc wirtualną siłę roboczą zdolną
do działania w trybie 24x7. Ponadto, platforma UiPath umożliwia tworzenie takiego
środowiska, w którym pracownicy i roboty
współpracują w celu optymalizacji całych
procesów od początku do końca. A robotami
tymi mogą być chociażby chatboty odpowiadające na zapytania klientów w sposób
przypominający rozmowę z człowiekiem.
Platforma end-to-end UiPath pozwala wreszcie przejąć pełną kontrolę nad programem
automatyzacji, dostosowując jego wydajność
do strategicznych celów biznesowych. Przy
wykorzystaniu wbudowanej w nią analityki
można bez żadnego problemu kontrolować
każdego pojedynczego robota, śledzić zwrot
z inwestycji (ROI) całego programu automatyzacji i oczywiście zwiększać wydajność.

Czynniki wpływające
na sukces automatyzacji
Według raportu „Hyper Intelligent Automation 2020” autorstwa Zinnov Zones, sukces
automatyzacji zależy od trzech czynników:
demokratyzacji – udziału na rynku
automatyzacji nie tylko największych
graczy, ale także tych alternatywnych
i niszowych, a posiadających specjalistyczną wiedzę,
platformizacji – rozumianej jako budowanie zintegrowanych platform z holistycznymi możliwościami poprzez innowacje produktowe oraz partnerstwa,
budowania ekosystemu – a więc wspierania i promowania kultury automatyzacji poprzez wspólne działania.
Chcąc umożliwić organizacjom przekształcanie się w pełni zautomatyzowane, nowoczesne i inteligentne przedsiębiorstwa,
UiPath – poprzez swoje działania oraz udostępniane w ramach autorskiej platformy możliwości – podąża za wspomnianą

UiPath to platforma
automatyzacji dla
przedsiębiorstw,
oferująca pełen pakiet
narzędzi umożliwiających
skalowanie cyfrowych
operacji biznesowych
w szybkim tempie.
Wykorzystanie sztucznej
inteligencji do analizy
systemów back-end oraz
logów z aplikacji
biznesowych.
Szybkie i precyzyjne
przetwarzanie danych
z dokumentów.
Umożliwienie pracownikom
przekwalifikowanie się
w Citizen Developerów
poprzez automatyzację ich
własnych zadań.
Większa elastyczność
i kontrola nad robotami dzięki
zastosowaniu nowego
interfejsu użytkownika.
Scentralizowanie zbierania
pomysłów na automatyzację
oraz zwiększenie
zaangażowania w ten proces
pracowników.
Zastosowanie wykrywania
kroków w procesach do
analizy tego, w jaki sposób
pracownicy wykonują swoje
zadania.
Zastosowanie sztucznej
inteligencji w robotach celem
automatyzacji coraz bardziej
złożonych procesów.
Rozwiązanie SaaS „otwiera
drzwi” do RPA dla wszystkich
firm.

wcześniej receptą na udaną automatyzację.
Przede wszystkim tworząc zdemokratyzowane podejście do automatyzacji, w ramach
którego pracownicy, przyzwyczajeni już do
pracy z robotami wchodzą z czasem w rolę
Citizen Developerów i sami dla siebie tworzą łatwe w użytkowaniu rozwiązania oraz
aplikacje typu low-code. Te natomiast pomagają im w wykonywaniu prostych, często monotonnych i powtarzalnych zadań,
jednocześnie umożliwiając zajmowanie się
bardziej kreatywnymi działaniami. W rezultacie pracownicy są mniej zestresowani,
bardziej szczęśliwi oraz wydajni.
Jak sugeruje hasło platformizacji, UiPath
zapewnia też dostęp do innowacyjnych rozwiązań oraz zaawansowanych technologii,
zintegrowanych w ramach jednej, prężnej
platformy end-to-end. Technologii wykorzystujących chociażby sztuczną inteligencję,
takich jak uczenie maszynowe (ML), przetwarzanie języka naturalnego (NLP), inteligentne optyczne rozpoznawanie znaków
(OCR) czy Computer Vision™, dzięki którym
roboty potrafią czytać, widzieć oraz przetwarzać jeszcze większą ilość zadań.
UiPath wspiera także trend „automation
mindset’’ oraz kulturę budowania robotów
w przedsiębiorstwach – w myśl hasła tworzenia wspólnego ekosystemu. Platforma
nie tylko pomaga więc automatyzować
zadania i uzyskiwać wgląd w postępy
zwiększania wydajności operacji, ale także
napędza nadchodzącą erę hiperautomatyzacji, propagując ideę robota dla każdego
pracownika i umożliwiając tym innowacyjnym rozwiązaniom zdobywanie nowych
umiejętności dzięki sztucznej inteligencji
i nauczaniu maszynowemu. Oferując całkowicie bezpłatne szkolenia online, UiPath dostarcza cyfrowe kompetencje do milionów
użytkowników na całym świecie, budując
tym samym ich doświadczenia i zaangażowanie oraz poprawiając efektywność
biznesu samych organizacji.

Mikołaj Marszycki
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Rozwiązania RPA UiPath
wspomagają produkcję i procesy biznesowe
w będących częścią grupy spółek DANONE,
Zakładach Produkcyjnych Nutricia w Opolu

We wspomnianych zakładach trzy lata temu rozpoczęto pionierski proces cyfrowej
transformacji, mający na celu zbudowanie przewagi konkurencyjnej na polu
technologicznym. Efektem podjętych działań jest wdrożenie – od początku 2020 roku
– 10, w pełni zautomatyzowanych, złożonych procesów produkcyjnych. W trakcie
tego projektu wprowadzono rozwiązania Robotic Process Automation, które
pozwalają zaoszczędzić każdego dnia łącznie 30 godzin pracy różnych specjalistów.
A to nie koniec planowanych wdrożeń robotów RPA...
Nutricia jest częścią grupy spółek DANONE,
która w Polsce działa w 3 obszarach istotnych dla prawidłowego żywienia: produkty mleczne oraz pochodzenia roślinnego
(Danone), woda i napoje (Żywiec Zdrój),
żywienie specjalistyczne, obejmujące
żywność dla niemowląt i małych dzieci
oraz żywność specjalnego przeznaczenia
medycznego (Nutricia). Wszystkie spółki
DANONE łączy podwójne zobowiązanie na
rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego oraz misja niesienia
zdrowia poprzez żywność tak wielu ludziom,
jak to możliwe. W opolskim zakładzie powstają produkty dla niemowląt i małych
dzieci, które trafiają na rynek krajowy oraz
do przeszło 100 innych krajów na 5 kontynentach.

Zbudowanie przewagi
na polu technologicznym
W 2018 roku firma zdecydowała się na
rozwój cyfryzacji w swoich zakładach produkcyjnych. Celem było stworzenie w nich
jeszcze bardziej innowacyjnych procesów
technologicznych i doskonalenie procesów
biznesowych, co pozytywnie wpływa również na zapewnienie jakości wytwarzanych
produktów. W związku z faktem, że opolski
zakład dysponuje wieloma technologiami
produkcji, właśnie tu postanowiono uruchamiać pilotażowe projekty z zakresu
automatyzacji. Stał się on więc miejscem,
gdzie testowano pionierskie rozwiązania,

by w kolejnym kroku mogły z nich skorzystać również inne europejskie zakłady grupy spółek DANONE.
Dzięki rozpoczętym wówczas projektom,
Nutricia została jednym z liderów wdrażania inteligentnej automatyzacji. „Podjęcie
decyzji o mocniejszym zaangażowaniu się
w cyfrową transformację miało służyć jakości produktów, zwiększeniu bezpieczeństwa pracy oraz produktywności zakładu”
– tłumaczy Sebastian Felisiak, kierownik
ds. technologii cyfrowej, odpowiedzialny za koordynację projektów związanych
z robotyzacją i automatyzacją w Zakładzie
Produkcyjnym Nutricia.
„Zaczynaliśmy na platformie Blue Prism,
na której zrobiliśmy pilotażowy proces
do tworzenia dokumentów wysyłkowych
w SAP. Następnie – widząc, że technologia
RPA jest na tyle obiecująca, że warto skorzystać z niej w szerszym zakresie – podjęto decyzję o zmianie platformy na UiPath
oraz nawiązaniu współpracy z firmą Mindbox. Przy wyborze kierowano się przede
wszystkim łatwością tworzenia robotów
przez użytkowników biznesowych nieposiadających umiejętności programistycznych, a także efektywnością kosztową
i oferowanym wsparciem partnera w zakresie rozwoju platformy RPA. Pierwszy,
pilotażowy proces również przepisaliśmy
na UiPath” – dodaje.
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40 procesów do
zautomatyzowania
m.in. przez C-3PO i Wall-E
I tak, z wszystkich działów opolskiej fabryki
zebrano maksymalną liczbę procesów, które nadają się do automatyzacji, a następnie
posegregowano je pod względem wysokości zwrotu z inwestycji. Określono także
poziom skomplikowania poszczególnych
integracji. W ten sposób uzyskano liczbę
ponad 40 procesów, które są od tego czasu
sukcesywnie automatyzowane. Po nawiązaniu współpracy z firmą Mindbox, Nutricia
korzystała początkowo z pomocy jej ekspertów w takich kwestiach, jak utrzymanie serwera, na którym działał orkiestrator UiPath, środowiska deweloperskiego,
produkcyjnego itd. W kolejnym kroku zajął
się tym już wewnętrzy zespół IT z Nutricia,
który przejął pełne zarządzanie platformą
UiPath. Konsultanci Mindbox skupiają się
zaś obecnie na projektowaniu i wdrażaniu
kolejnych robotyzacji.
W zakładzie Nutricia w Opolu w inteligentny sposób zautomatyzowano dotychczas 10 procesów, pozwalając zaoszczędzić w ten sposób wiele pracy. Dla
zobrazowania – gdyby to przeliczyć na
roboczogodziny pracy różnych specjalistów, procesy automatyzacji każdego dnia
pozwalają zaoszczędzić 30 godzin pracy
ludzkiej. Pierwszym robotem powstałym
już bezpośrednio na platformie UiPath był

– od podstaw wymyślonego i stworzonego
w fabryce w Opolu – są dziś wykorzystywane również w innych fabrykach DANONE.

C-3PO. Notabene wszystkie automatyczne
procesy powstające w zakładzie Nutricia
nazywane są roboczo imionami robotów
znanych z popkultury. C-3PO zajmuje się
tworzeniem nowych danych wejściowych
w oparciu o zapasy i plan produkcji w systemie SAP. Rozwiązanie tworzy ponad 40
dokumentów wysyłkowych dziennie, zbierając dane z różnych systemów, standaryzując je i wysyłając w formie pliku pdf do
odpowiednich pracowników. Dzięki czemu
ogranicza się możliwości popełnienia błędu
i zwiększa standaryzację procesu. Narzędzie to pozwala zaoszczędzić dziennie 2,5
godziny pracy specjalisty.
Innym przykładem robotyzacji, stworzonej w zakładzie Nutricia, jest Wall-E, który
„czyści” zlecenia w systemie produkcyjnym
i wysyła je do systemu SAP. Narzędzie to
potrafi m.in. rozliczać podstawowe zamówienia, przypisywać koszty pracy poszczególnych wydziałów czy przesyłać raporty na
wskazany adres e-mail. W efekcie pozwala
to zaoszczędzić tygodniowo 10 godzin pracy analityków produkcji.

Hiro – wymagająca, inteligentna
automatyzacja produkcji
Najbardziej skomplikowanym rozwiązaniem do robotyzacji, które powstało w opolskim zakładzie jest Hiro. Jest to narzędzie,
które co godzinę tworzy aktualną wersję
planu produkcyjnego (w tym zaplanowane
na najbliższe godziny zlecenia). Weryfikuje
go z danymi w systemie SAP. Następnie nakłada na to dane o postępie produkcji z systemu typu MES (Manufacturing Execution
System). Dzięki temu potrafi np. opóźnić
kolejne zlecenia, które zaplanowane są do
uruchomienia w toczącej się już produkcji.
Hiro nie tylko sprawdza wydajność produkcji, ale też dostępność surowców w magazynie, ich termin przydatności oraz weryfikuje wybrane parametry jakościowe. Potrafi
również składać zamówienia na surowce
i opakowania dla trzech wydziałów zakładu,
w których działa kilka linii produkcyjnych.
„Przy wykonywaniu tego narzędzia okazało
się, że proces aktualizacji i realizacji planu
produkcyjnego zależny jest od wielu różnych czynników zewnętrznych i występuje
w nim wiele wyjątków. Dane, które można
było uzyskać z systemów, nie były wystarczające. Natomiast proces przed automatyzacją opierał się na bezpośredniej wymianie
informacji przez pracowników. Zatem in-

Pracownicy samodzielnie
robotyzują procesy

Zaczynaliśmy na platformie Blue
Prism, na której zrobiliśmy
pilotażowy proces do tworzenia
dokumentów wysyłkowych w SAP.
Następnie – widząc, że technologia
RPA jest na tyle obiecująca, że
warto skorzystać z niej w szerszym
zakresie – podjęto decyzję
o zmianie platformy na UiPath oraz
nawiązaniu współpracy z firmą
Mindbox. Przy wyborze kierowano
się przede wszystkim łatwością
tworzenia robotów przez
użytkowników biznesowych
nieposiadających umiejętności
programistycznych, a także
efektywnością kosztową
i oferowanym wsparciem partnera
w zakresie rozwoju platformy RPA.
Pierwszy, pilotażowy proces
również przepisaliśmy na UiPath.
Sebastian Felisiak, kierownik
ds. technologii cyfrowej w Zakładzie
Produkcyjnym Nutricia

formacje te nie były gromadzone w żadnym systemie. Dzięki funkcjonalnościom
platformy UiPath – oraz wsparciu Mindbox
– wprowadziliśmy konkretne zmiany w procesie. A robot Hiro wykonuje swoje zadania
prawidłowo i jest nieustannie doskonalony”
– mówi Sebastian Felisiak.
Dzięki Hiro opolski zakład Nutricia zyskał
m.in. większą precyzję w prowadzeniu wybranych procesów. Zoptymalizowano zarządzanie transportem, co przełożyło się
też na oszczędności czasu. Ponadto narzędzia bazujące na koncepcji rozwiązania Hiro
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Co ważne, część procesów automatyzują obecnie sami pracownicy, korzystając
przy tym z platformy UiPath, a co istotne
– działania te nie wymagają przygotowania programistycznego. W opolskiej fabryce
Nutricia działa Automation Club, skupiający pracowników, przeszkolonych przez Mindbox, którzy indywidualnie automatyzują
wykonywane przez siebie procesy. Trafiają
one następnie do zespołu IT, który wspiera
ich utrzymanie.
„Pracownicy, którzy samodzielnie wykonali
robota ułatwiającego pracę, stają się jednocześnie ‘ambasadorami’ automatyzacji,
dzielącymi się z innymi nie tylko wiedzą na
ten temat, ale także entuzjazmem wobec
samej robotyzacji” – podkreśla Sebastian
Felisiak. Wskazuje jednocześnie, że właśnie
to indywidualne podejście do wykonywania
prostych automatyzacji, wybranych fragmentów poszczególnych procesów, będzie
rozwijać się najszybciej w przyszłości. „Natomiast kolejnym krokiem na rynku będzie
hiperautomatyzacja, a więc integracja robotyzacji z algorytmami sztucznej inteligencji
i Machine Learning, która za jakiś czas da
nam możliwość automatyzacji praktycznie
każdego możliwego procesu” – dodaje.
Obecnie w Zakładzie Produkcyjnym Nutricia w fazie testów znajduje się kolejny, 11
projekt automatyzacyjny. Polega on na
połączeniu możliwości platformy UiPath
ze skryptami w języku programowania
Python i narzędziami do rozpoznawania
obrazów. Rozwiązanie to weryfikuje dokumenty, sprawdzając czy są one poprawnie
sporządzone. Przykładowo, czy znajdują się
na nich podpisy i pieczątki przewoźników.
Jak zapewnia Sebastian Felisiak, rozwiązanie to lada dzień zostanie zastosowane na
produkcji. Na podobnym etapie znajdują się
dwie inne robotyzacje, a cztery kolejne pomysły na inteligentną automatyzację wejdą
niebawem w fazę projektowania.

Mikołaj Marszycki

Our robots put
the ‘R’ in ROI.

“ We’re the bosses
of banality! ”
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UiPath® makes Robotic Process Automation, or RPA,
to automate dull, repetitive tasks. Freeing you to get
the real work done. Looking for digital transformation?
Your robots are on it. Start today at uipath.com

