A FORÇA DE TRABALHO
DO FUTURO
Automação inteligente
para a empresa

blueprism.com

Uma solução de escala empresarial
Os primeiros anos da automação robótica de processos (RPA) priorizavam o aumento da
eficiência, produtividade e qualidade de trabalho com a automação de tarefas manuais
demoradas. Naturalmente, as organizações ainda se beneficiam desses aprimoramentos
cruciais. No entanto, os desafios empresariais atuais exigem soluções de automação ainda
mais sofisticadas e em grande escala.
Apresentamos a automação inteligente da SS&C
Blue Prism: desenvolvida comercialmente e sem
necessidade de programação, amplia as fronteiras
da RPA e agrega valor a qualquer processo
comercial de uma empresa conectada. Com o
apoio de uma força de trabalho digital inteligente,

a automação inteligente expande o escopo
do trabalho que a empresa pode automatizar,
aumentando os ganhos de eficiência, trazendo
retorno sobre o investimento e até mesmo
criando fontes de receita.

NOSSA PLATAFORMA COMPLETA DE AUTOMAÇÃO INTELIGENTE CONSISTE EM:

Design Studio

Força de trabalho digital

Sala de controle

• Criação de automação de
processos do tipo arrastar
e soltar

• Robôs de software autônomos
(chamados de operadores
digitais)

• Atribuição de processos a
operadores digitais

• Reutilização de “objetos”
(os eventos e ações que
compõem um processo)
em toda a empresa

• Tecnologias inteligentes que
imitam e aprendem processos
empresariais, como humanos

• Atualizações de objetos
e processos (salvas na
biblioteca de processos)
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• Recursos de inteligência
artificial (IA) e nossas seis
competências de automação
inteligente

• Expansão do volume de
tarefas e operadores digitais
sob demanda
• Transparência em tempo real
de proficiências de processos
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A força de trabalho do futuro
Projetada para lidar com a abrangência das demandas empresariais em grande
escala, a nossa força de trabalho digital disponibiliza recursos avançados que
capacitam você e os líderes da empresa a automatizar uma grande variedade de
processos comerciais.
Essa é a principal característica da automação
inteligente desenvolvida para fins comerciais
e o fator viabilizador de uma empresa
verdadeiramente conectada. A integração
perfeita com pessoas, sistemas e dados,
assim como o acesso direto às tecnologias
mais recentes de IA, aprendizagem por
máquina e reconhecimento óptico de
caracteres do Digital Exchange (DX) da
Blue Prism®, permitem treinar facilmente
a força de trabalho digital para assumir
atividades comuns e complexas em toda a
empresa, no local e no momento em que
forem mais necessárias. Para as empresas
ou organizações de todos os tamanhos que
buscam eficiências organizacionais sistêmicas
e agilidade comercial, esse recurso exclusivo
é essencial.

Marketplace do Digital Exchange (DX)
Criado para ampliar recursos de automação
com um clique de botão, o DX é um
marketplace exclusivo online que ajuda
a desenvolver as competências da força
de trabalho digital. Nele, você pode baixar
blueprism.com

milhares de habilidades cognitivas,
aplicativos, objetos visuais reutilizáveis e
conectores pré-configurados da SS&C Blue
Prism e de seus parceiros de aplicativos, que
podem ser usados em projetos de processos.

Competências de automação
inteligente

O QUE É UM OPERADOR DIGITAL?

Uma força de trabalho digital capacitada
com competências de automação inteligente
pode ampliar consideravelmente o valor
da iniciativa de automação. Os operadores
digitais têm seis competências digitais
integradas para ajudar a criar automações
inovadoras e avançadas: conhecimento e
percepção, percepção visual, aprendizagem,
planejamento e sequenciamento, solução
de problemas de problemas, e colaboração.
Quando os operadores digitais usam
essas competências inteligentes, não há
limite para os processos que conseguem
automatizar. E isso também promove um
espírito de inovação e criatividade em toda
a organização.

Um operador digital Blue Prism é um
robô de software superorganizado que
trabalha junto com seus funcionários,
automatizando e transformando diversos
processos comerciais. Assim como os
humanos, os operadores digitais podem
aprender novas habilidades com o tempo
e ficar mais inteligentes e capazes. Com a
IA, os nossos operadores digitais podem
ser treinados para assumir tarefas cada
vez mais complexas, administrar cargas
de trabalho pesadas e tomar decisões
importantes para trabalhar com mais
velocidade e produtividade, tornandose assim multiplicadores de forças
na empresa.
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Nossas competências de automação inteligente são
agrupadas em seis categorias:
AUTOMAÇÃO SEGURA E
DEMOCRATIZADA

Automação desenvolvida
comercialmente e sem necessidade
de programação:
PERCEPÇÃO VISUAL

APRENDIZAGEM

A capacidade de
ler, compreender
e contextualizar
informações visuais

A capacidade de adaptarse à evolução de padrões
de processos e de inferir
significado contextual

PLANEJAMENTO E
SEQUENCIAMENTO

SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

COLABORAÇÃO

A capacidade de otimizar
cargas de trabalho e
descobrir oportunidades
de melhores resultados

A capacidade de resolver
problemas lógicos,
comerciais e de sistemas
de forma autônoma

CONHECIMENTO E
PERCEPÇÃO
A capacidade de coletar,
compreender e produzir
percepções de fontes de
dados heterogêneas
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A SS&C Blue Prism democratiza a tecnologia
de automação, tornando-a acessível e fácil
de usar por qualquer pessoa da empresa,
sem necessidade de experiência técnica.

Controlado por TI:
Nossa plataforma já permite acesso
controlado e compatível a competências de
automação inteligente na área comercial,
mas também é controlada por TI para
garantir a conformidade da tecnologia e dos
sistemas, além de uma colaboração perfeita
entre funções comerciais, operações e a
força de trabalho digital.

A capacidade de trabalhar
de forma transparente
com pessoas e sistemas

4

Ampliação do alcance e dos
recursos da automação
Uma parte essencial de todas as iniciativas de automação inteligente é uma
estratégia de nuvem sólida que ajuda a cumprir metas comerciais, operacionais
e de TI, garantindo que você possa aproveitar a segurança, a flexibilidade e a
capacidade de expansão da nossa plataforma da forma mais adequada à sua
empresa. A estratégia de entrega de nuvem da SS&C Blue Prism inclui automação
na nuvem, várias opções de implantação e acesso a tecnologias que ampliam seus
recursos de automação.

Automação na nuvem
A dinâmica volátil do mercado e as expectativas dos
consumidores exigem operações eficientes. Nossos produtos e
parceiros de nuvem proporcionam essa agilidade. A automação
inteligente na nuvem oferece às empresas um controle ainda
maior, desde a capacidade definir a forma de alocação e
gerenciamento do trabalho até a remoção de possíveis
obstáculos para a adoção e expansão. Além disso, você obtém
uma flexibilidade inigualável para processar qualquer volume
de cargas de trabalho dinâmicas, automatizar configurações,
gerenciar ou reduzir a capacidade conforme a necessidade e
reduzir custos.

blueprism.com
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Opções de implantação
A automação inteligente na empresa exige flexibilidade de
implantação para manter o alinhamento com estratégias dinâmicas
de TI e requisitos de velocidade e expansão. Nossas opções de
implantação incluem:
• Blue Prism® Cloud, nossa solução de SaaS para disponibilização
imediata de operadores digitais prontos para uso
• Sua nuvem pública preferida (incluindo AWS, Google Cloud
Platform, IBM, Microsoft Azure e Oracle Cloud Infrastructure, ou
por meio do Salesforce AppExchange)
• Capacidade de combinar estratégias de implantação em ambientes
híbridos ou multinuvem
• Local, em seu próprio datacenter, o que permite controlar a
arquitetura técnica de automações essenciais aos negócios

Recursos de automação ampliados
Na essência, uma automação verdadeiramente inteligente é
interoperável, combinando automações de processos e fluxos
de trabalho inteligentes com tecnologias com maior inteligência,
como aprendizado por máquina, análises avançadas, processamento
de linguagem natural e recursos cognitivos. Nossas relações com
parceiros nos permitem ajudar você a concretizar essa visão. O DX
oferece centenas de ativos e serviços cognitivos de nossos parceiros
de aplicativos e nuvem, como AWS, Microsoft Azure, Google Cloud
Platform, IBM, Oracle/Oracle Cloud Infrastructure, Salesforce e outros.

Para obter mais informações sobre nossos produtos de nuvem,
acesse blueprism.com/cloud-delivery

blueprism.com
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Portfólio de produtos da SS&C
Blue Prism
Projetamos o nosso portfólio de produtos para garantir que você
alcance suas metas de automação e consiga o melhor retorno
sobre o seu investimento. Da avaliação e implementação à análise
de processos e ao gerenciamento de ciclos de vida, nossos
produtos aceleram a obtenção de valor.

AVALIAR:
Identifique os benefícios da automação
Você é iniciante em automação ou está procurando
acompanhar as demandas da nova força de trabalho ou
da concorrência? Mostraremos o valor da automação e o
potencial de retorno sobre o investimento na organização.
Em seguida, descobriremos oportunidades práticas de
automação que ajudarão você a transformar a empresa,
economizar tempo, aumentar as eficiências, reduzir os custos
imprevisíveis e eliminar a sobrecarga de recursos.

PLANEJAR:
Crie os fluxos de trabalho que deseja automatizar
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Para saber mais sobre os produtos exclusivos do portfólio da SS&C
Blue Prism, acesse blueprism.com/products.
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Agora que já sabe quais processos comerciais deseja
automatizar, você pode começar a criar os fluxos de trabalho.
Na fase de projeto, você tem uma tela em branco que pode
ser usada para orientar os operadores digitais a realizar
precisamente as etapas que quer que eles façam. Sem
necessidade de habilidades técnicas ou códigos. Pense e
enuncie as etapas que sua equipe executa hoje e pronto.
Nesta fase, você também obterá as ferramentas e os
recursos necessários para começar a desenvolver práticas
recomendadas de gerenciamento do ciclo de vida da
automação.

EXECUTAR:
Inicie e gerencie a força de trabalho digital
Automações de processos de qualidade empresarial
dependem da sua capacidade de administrá-las e ampliá-las
de acordo com o crescimento da empresa. A implementação
de alguns operadores digitais pode parecer uma operação do
tipo plug-and-play, mas a criação de uma força de trabalho
digital sustentável e expansível exige uma estratégia de
entrega de longo prazo e as ferramentas e a tecnologia
adequadas para transformá-la em realidade.
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A SS&C Blue Prism fornece tecnologia de automação inteligente empresarial de ponta no todo o mundo.
Nós proporcionamos aos clientes as condições para reimaginarem como o trabalho pode ser realizado com
uma força de trabalho digital inteligente segura e expansível. Uma força de trabalho digital aumenta a eficiência,
reduz os custos operacionais e retorna milhões de horas à equipe para se concentrarem naquilo que mais importa.
Para saber mais, acesse www.blueprism.com e siga-nos no Twitter @blue_prism e LinkedIn.
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