
Robot Prosess Automatisering

INTRODUKSJON | Hva er RPA?
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INTRODUKSJON | 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) 
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Hvor hører RPA til i spektret for automatisering?



INTRODUKSJON | 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



INTRODUKSJON | Gevinster med RPA

Økt

Effektivitet

Skalerbarhet

Verdiskapning

Økt

kontroll

RPA kan utføre oppgaver 

uavhengig av tidspunkt på 

døgnet

Bruk RPA leveranser til å kartlegge og

optimalisere prosesser for å utnytte

ressurser bedre
Øker mulighet for å skalere 

digitaliserte

arbeidsprosesser

En robot kan effektivt utføre

kontrollrutiner som del av

arbeidsrutinen

Bruke ansatte til 

verdiskapende

arbeidsoppgaver

24/7
prosessering

Feilfri
Gjør aldri feil

Kost-

Effektivt

Stort potensial for 

kostnadsreduksjon



Flytte data fra et system til et annet

RPA VERKTØY | Eksempler på aktiviteter

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



Aktuelle kandidater:

• Stabile prosesser: uendret siste 6mnd.  Og ingen planlagte de neste 12mnd.

• Iterasjoner: 100 per dag ok for RPA, 

• Kvalitet: prosessen er gjennomarbeidet, godt implementert og dokumentert 

• Datagrunnlag må være egnet for RPA. Ha god kvalitet og egnet for tilgangene som er gitt

• Enkel logikk når den inneholder valg. 

• Det er ingen (lett tilgjengelige) alternativer som API

• Det er ingen planer om modernisering via ny programvare med API

• Gevinst ved utvikling og innføring overstiger investeringen med god margin



Skjema for 

proceskvalifisering Prosesskartlegging

Prosess Definisjon

Dokument

LEVERANSE | overordnet



LEVERANSE | faser

Kvalifisering Kartlegging Utvikling

Fasene gjennomføres for hver arbeidsprosess som automatiseres

Testing Produksjon
Beskrivelse

/estimat
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Praktisk eksempel Atea Danmark



Praktisk eksempel hos kunde



Robotisering oppsummert 

• Hva vil du oppnå?

• Hva egner seg? 

• Har du kunnskapen?

• Har du ressurser

• Vurder risiko

• Hvilke tilganger må gis? 



Spørsmål?

Geir.johansen@atea.no


