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Roboter – RPA (Robotic Process Automation)



Trender innen digital transformasjon
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By automating through RPA, you achieve 
the required digitization and documentation 

of your processes enabling work with 
higher levels of digital innovation.

Gartner, 2018



Digital transformasjon - metodikk

Mobilisere

Hvorfor
• Digitale drivere
• Hvorfor er transformasjonen

viktigere enn selve 
digitaliseringen? 

• Hva er forskjellen på tradisjonell 
IKT strategier og strategisk IT? 

• Hvordan ser din virksomhets 
verdiskapning ut om 15 år? 

• Skarpe kunde-caser
• Hvorfor behøves en strategi og 

hva hjelper den til? 
• Hvorfor forblir mange strategier 

bare mat for skrivebordsskuffen? 
• Hvorfor jobber tradisjonelle 

rådgivere og strateger feil når det 
kommer til den digitale 
transformasjonen? 

Inventering
• Kartlegge pågående interne og

eksterne innovasjonsaktiviteter
• Kartlegge eksisterende strategier

og planer
• Kartlegge pågående kunde, 

partner og leverandør-dialoger
• Kompetanse-analyse
• IT modenhet
• Digital modenhet
• Hvor stor del av din IT 

virksomhet er strategisk og hvor
mye er klassisk IKT?

• Etablere en Roadmap for 
arbeidet med den digitale
transformasjons-strategien

Første steg i en strategi
• Første versjon av en digital 

transformasjons-portefølge
• Sette rammeverket og enes om 

metode og verktøy
• Forberede Roadmap for 

implementeringsfasen
• Markedsanalyse gjennomføres
• Future/Current state analyse

gjennomføres
• Etablering av styringsgrupppe og

forankring av “Beta” 
organisasjons for 
transformasjonen

• Finansiell plan og budsjett på
plass

• Første versjon av strategien
presenters og testkjøres mot 
egen organiasjon og
partnere/kunder

Identifisere Definere Implementere

Implementere strategien
• Første versjon

• Portefølge
• Rammeverk
• Opplæring

• Kompetanseplan på plass
• Kommunikasjonsplan på plass
• Første serie av kunde- og

partnerdialoger
• Leveranser på definerte KPI`er



Hva er RPA?

Automasjon av
manuelle og
repeterende

arbeidsoppgaver

Roboten er en
programvare, ofte

installert i et virtuelt
miljø

RPA samhandler
med eksisterende
programvare og

systemer

Tradisjonelt brukt i
arbeidsprosesser

med klare regler og
logikk

Ikke en 
fysisk robot

RPA vil endre
arbeidsoppgaver

til ansatte

RPA blir smartere, med 
integrasjoner mot AI 
(machine learning) 



RPA programvare
Leaders

Strong 
PerformersContendersChallengers

Stronger 
current 
offering

Weaker 
current 
offering

Weaker strategy Market presence

Forrester Wave: Robotic Process Automation, Q2 2018

Market presence

Hva kjennetegner en

RPA produsent?



Noen av gevinstene med RPA

24/7
produktivitet

Økt

Effektivitet
Forbedret

Kunde-
opplevelse

Overholde regler 
og forskrifter

Dokumentere
prosesser

Raskere
Digital

transformasjon

Eliminere menneskelige feil og sikre

100% nøyaktighet
Bruk RPA til å kartlegge og optimalisere

prosesser for å utnytte ressurser bedre og

redusere kostnader Raskere behandlingstid
og økning av ansatte sin 

verdiskapning

RPA kan innføre

kontrollmekanismer og 

overvåkning av prosessene

Digitalisering av prosesser

øker mulighet for skalerbarhet

RPA gir en mulighet til å

dokumentere prosesser



Kartlegge
arbeidsprosesser

Beskrive valgte
prosesser

Utvikle RPA Produksjon
RPA

System analyse
RPA Test RPA Evaluering

RPA prosjektfaser



Flytte data fra et system til et annet

Eksempler på oppgaver

Slå opp i flere systemer for å samle informasjon

Behandle epost

Oppdatere Excel-ark i forretningen

Utføre oppgaver i økonomisystemer

Hente data fra web sider

Hente ut data fra PDF filer og legge inn i systemer



Praktiske eksempler
Oppdatere 

valuta 
priser

Faktura 
håndtering

Webshop

Kundesenter

Dokument 
håndtering

Chatbot og 
RPA

Logge på web side med valutapriser. 
Hente ned strukturert data. Logge på 2 
systemer og oppdatere valutakurser

Logge på en leverandør sin web side og laste ned 
fakturaer (PDF). Hente ut informasjon fra PDF 
faktura med OCR. Logge på økonomisystem og 
legge inn informasjon. Kontrollere tall og verdier. 
Opprette og sende faktura til sluttkunde.

Automatisk registrering av store 
ordre. Ordrene mottas på epost
og blir prosessert etter få minutter 
mot egen webshop og ERP 
system. Valideringsrutine 
implementert i RPA kode.

RPA kan lese og håndtere 
henvendelser fra webskjema og 
epost. Det kan utvikles RPA’er som 
utfører oppgaver relatert til de 
henvendelsene som det er flest av.

Kunde bruker en chatbot for å spørre etter en fakturakopi. Chatbot 
identifiserer ønsket faktura og henter nødvendig informasjon fra
kunde. Chatbot aktiverer så en RPA, som validerer at kunde er
autorisert mottaker og henter fakturakopi fra økonomisystem. 
Fatkurakopi sendes med epost til kunden.

Åpne epost i en mailboks og laste ned vedlegg. 
Logg på dokumentsenter og utføre valg for korrekt 
arkivering. Flytte eposten til en mappestruktur. 
Loggføre feil og avvik.
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Spørsmål?


