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Para quen
Empresas que conten con procesos repetitivos de

coñecemento xeral onde o seu persoal realice un

alto volume de tarefas a nivel funcional e que

estean a pensar en incorporar na súa estratexìa de

transformación dixital a automatización de

procesos mediante RPA para robotizar procesos

capturando e interpretando un conxunto de accións

manuais, como transaccións, manipulación de datos,

así como iteraccións con outros sistemas dixitais.

Por que
A aplicación de Robotics para a automatización de

tarefas aplicando RPA (Robotic Processs

Automation) e IA abre un novo horizonte

empresarial, impulsando a eficiencia operativa das

compañías e a optimización de custos e procesos.

Robotics reduce o tempo de acción e a porcentaxe

de erro en cada proceso e limita a exposición dos

empregados a tarefas repetitivas e de baixo valor

engadido e concéntrase en permitir a xeración de

valor aproveitando as habilidades existentes.

Os obxectivos da sesión son

Proporcionar unha visión practica, estratéxica e

executiva de como implantar na organización

modelos de automatización e robotización de

procesos.

Mostrar que á hora de abordar os proxectos de

automatización nas organizacións é necesario

realizar unha transformación cultural dentro

da organización tanto para abordar os procesos

actuais como no deseño dos novos procesos.

Inscríbete!

Cal é o programa
Que é RPA e por que é importante para as

empresas

Laureano Pérez, CEO de Datasight

Consulting

Como implantar na organización modelos de

automatización e robotización de procesos

Aspectos crave

1. Visión e estratexia RPA + IA

2. Modelo de goberno

3. Creación do Centro de Excelencia

Leandro Canadilla , Xerente de ECI

Eficiencia Operativa

Quen imparte
Datasight Consulting

Empresa de Consultoría de Business Analytics coa

Misión de axudar aos seus clientes a

transformarse en empresas Data Driven e

acompañalas no seu proceso de transformación

dixital.

Conta cunha amplía experiencia en negocio e no

coñecemento das ferramentas e tecnoloxías na

xestión dos datos e automatización do proceso,

constitúen a nosa proposta de valor

Apoiándose nos datos, a analítica avanzada, a

Intelixencia artificial e na automatización de

procesos para dar resposta ás necesidades reais

do negocio e conseguir vantaxes competitivas para

os seus clientes.

https://bit.ly/InscricionGTECH

