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True Enterprise RPACo to jest Robotic Process Automation?

RPA jest klasą oprogramowania do automatyzacji procesów biznesowych (Business Process
Automation). 

W takim podejściu zakłada się stosowanie - w miejsce pracownika - dedykowanego 
oprogramowania - robota software'owego do obsługi powtarzalnych, wieloseryjnych 
działań. (…)

Wdrożenie tej klasy rozwiązań nie wymaga wprowadzania modyfikacji w już istniejących 
systemach informatycznych, , ani przebudowy (reengineering) procesów występujących w 
przedsiębiorstwie. Narzędzia RPA działają bowiem na poziomie interfejsu użytkownika (GUI) -
tak, jak robią to operatorzy - ludzie. Dzięki temu wykorzystana jest logik biznesowa zaszyta w 
robotyzowane aplikacje, co rozwiązuje problem jej odtworzenia, występujący w tradycyjnym 
modelu integracji systemów informatycznych lub ich rozwoju.”

Prof. Andrzej Sobczak, SGH
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True Enterprise RPA
Wybrane wyzwania przedsiębiorstw

1. Rosnąca skala procesów finansowych i stopień ich komplikacji, Przejęcia –
konsolidacja rynku, nowe regulacje, 

2. Malejące marże 
3. RODO
4. Wysokie koszty integracji systemów ERP, CRM i innych
5. Koniczność realizacji transformacji cyfrowej 
6. Nowa konkurencja (natywnie cyfrowe przedsiębiorstwa)
7. Spadek efektywności pracowników, błędy 
8. Obniżenie satysfakcji z pracy
9. Trudności w pozyskaniu nowych pracowników
10.Rosnące oczekiwania wewnętrznych i zewnętrznych klientów
11.Legacy systemów które są drogie w modyfikacji a jeszcze droższe do 

wymiany na nowe
12.Migracje i upgade’y (np. SAP 4/Hana)
13.Nowo wdrażane systemy nie spełniają dynamicznych oczekiwań biznesu - IT 

nie jest w stanie nadążyć za oczekiwaniami biznesu.
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True Enterprise RPATrue Enterprise RPA

“
Automation of various activities can improve the performance 

of almost any business process. Beyond enabling reduction in 

labor costs, automation can raise throughput, increase 

reliability, and improve quality, among other performance 

gains”. 

McKinsey Global Institute – A future that works: Automation, Employment and Productivity
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True Enterprise RPATrue Enterprise RPA

“Do 2020 roku liczba kontrolerów finansowych którzy używają 

RPA wzrośnie do 73 procent.

Wzrost ten będzie częściowo napędzany przez istotne różnice 

między RPA a tradycyjnymi finansowymi rozwiązaniami 

informatycznymi. W przeciwieństwie do tradycyjnych 

technologii, RPA pozwala liderom finansowym na 

automatyzację procesu lub jego części znacznie szybciej niż 

tradycyjne wdrożenia technologii.
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True Enterprise RPA

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION
nagraj oprogramuj wykonaj i współdziel

Rezultaty

Przyspieszenie korzyści z 
transformacji cyfrowej

Poprawa satysfakcji i 
zaangażowania 
pracowników

Porpawa
doświadczenia 

klienta (CX)

Zniwelowanie ryzyka 
regulacyjnego

Automatyzacja RPA pozwala przyspieszyć uzyskanie korzyści z 
transformacji cyfrowej
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True Enterprise RPATrue Enterprise RPA

“Jak działa robot - video

file:///G:/My Drive/My UiPath/1 Customers/Tauron/Referencja/Porównanie pracy człowieka i robota.wmv
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True Enterprise RPA

VIDEO – przesłane osobno
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True Enterprise RPA
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True Enterprise RPA

RPA versus tradycyjna automatyzacja i systemy testów

• Obszary zastosowania: uniwersalność vs wybrane technologie

• Warstwa automatyzacji – GUI vs warstwa danych 

• Automatyzacja wszystkich systemów vs dedykowane rozwiązania do 
konkretnych technologii ( w przypadku aplikacji testowych) 

• Krótkie implementacje adresujące konkretne nieefektywności 
finansowane z OPEX vs długie projekty IT z dużym CAPEXem

• Szybka nauka tworzenia automatyzacji vs konieczność posiadania 
trudnych i drogich na rynku umiejętności programistycznych

• Czas niezbędny do uzyskania efektów biznesowych

• Skalowalność i Utrzymanie

• W Uiapth tryb Attended i Unattended oba centralnie zrządzane z konsoli 
biznesowej Orkiestratora vs różne skrypty niezwykle trudne do 
monitorowania i zarządzania
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True Enterprise RPA

Open

UiPath’s extensible 
platform offers 
hundreds of built-
in, customizable, 
shareable 
activities, plus 
deep integrations 
with the 
technologies you 
already use. 
Our platform is 
open to learn, 
share, and 
collaborate, with a 
300,000+ user 
community

Rapid

The UiPath ecosystem 
is optimized for fast 
development and 
designed to deliver 
rapid ROI. In fact, 88% 
of UiPath deployment
s finish in 6 months or 
fewer*. UiPath offers 
worldwide 
implementation 
support, certified 
training, and a vast 
network of partner
integrators.

AI

UiPath Robots are 
learning new AI 
skills to automate 
more. Use out-of-
the-box AI skills, 
source specialized AI 
skills from the 
ecosystem, or 
integrate your own 
AI skills. Seamlessly 
use these AI skills in 
your automations 
with UiPath drag-
and-drop AI. More 
about UiPath RPA + 
AI.

Scalable

RPA at enterprise 
scale. Deploy and 
manage any variety 
and number of 
processes from 
front-office to back-
office, regardless of 
complexity.

Trusted

Trusted by 60+ 
government 
agencies and 
thousands of 
commercial 
companies, 
the UiPath platfor
m includes the 
security and audit 
capabilities you 
need to simplify 
compliance with 
the regulations 
that matter to you.

Uwielbiany przez użytkowników, Ceniony przez 
biznes, obdarzony zaufaniem IT

*According to Gartner Peer Reviews data as of March 6th, 2019. Based on 382 reviews.

5 Priorytetów i przewag UiPath 

https://forum.uipath.com/
https://www.uipath.com/partners/business-partners
https://www.uipath.com/product/platform/rpa-and-ai-improved-learning-skills


True Enterprise RPA

“UiPath is a Leader with shared 
services and ease of bot design. 
UiPath is one of the fastest 
growing RPA vendors.

The platform easily handles 
attended robots developed by 
employees as well as 
unattended robots that can 
handle large-scale processing. 

Customers noted its deployment 
flexibility.”

Source: Forrester Research, Forrester Wave for 
Robotic Process Automation, June 2018

The Forrester 
Wave Leader



15

True Enterprise RPA
Typowi kandydaci do robotyzacji wśród procesów finansowo-
księgowych
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True Enterprise RPA
Typowi kandydaci do robotyzacji wśród 
procesów HR

• Procesy przyjmowania do pracy 
• Zwolnienia z pracy
• Procesy rozliczania wydatków i refundacji
• Sprawozdawczość PFRON, 
• Pozyskiwanie kandydatów
• Sprawdzanie kandydatów (weryfikacja CV, rejestrów karnych itp.)
• Zarządzanie kartotekami pracowników
• Czas pracy, obecność, urlopy 
• Zwolnienia lekarskie
• Zbieranie feed-backu pracowników
• Odpowiedzi na często zadawane pytania od kandydatów do pracy lub 

pracowników
• Proces zwalniania i rozliczania
• Upgrade SAP
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True Enterprise RPA

Wybrane publiczne referencje użytkowników UiPath w Polsce

PZU: https://instytucjaroku.pl/robota-dla-robota-w-pzu/

TAURON: https://media.tauron.pl/pr/404153/robotyzacja-usprawni-obsluge-klientow

Eurobank: https://www.uipath.com/solutions/customer-success-stories/eurobank

Warta: https://instytucjaroku.pl/warta-wdraza-rpa-z-mysla-o-obsludze-klientow/

Polpharma: https://businessinsider.com.pl/technologie/digital-poland/roboty-zmieniaja-

ksiegowosc/95mnkhe

Impel: https://www.rp.pl/Biznes/181119685-Uslugowy-Impel-stawia-na-technologie.html

https://instytucjaroku.pl/robota-dla-robota-w-pzu/
https://media.tauron.pl/pr/404153/robotyzacja-usprawni-obsluge-klientow
https://www.uipath.com/solutions/customer-success-stories/eurobank
https://instytucjaroku.pl/warta-wdraza-rpa-z-mysla-o-obsludze-klientow/
https://businessinsider.com.pl/technologie/digital-poland/roboty-zmieniaja-ksiegowosc/95mnkhe
https://www.rp.pl/Biznes/181119685-Uslugowy-Impel-stawia-na-technologie.html


Wiodąca polska firma 

energetyczna

Case Study z 
Konferencji Energetycznej 
EuroPOWER, 25 kwietnia 2019
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True Enterprise RPA

Osiągnięcia w robotyzacji procesów 

Własny zespół Deweloperów 

Członkowie zespołu zrekrutowani bezpośrednio z biznesu 

Wypracowane zasady współpracy pomiędzy biznesem 
który buduje roboty na platfomie UiPath a IT 

36 robotów zbudowanych w ciągu jednego roku 
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True Enterprise RPA

Czas przygotowania robota - niespełna dwa tygodnie

Efektywność działania robota - 99%

Oszczędność – 7,5 FTE (śr./mc)

Czterokrotnie szybsza obsługa umów, brak błędów i reklamacji  

Efekty wdrożenia robota numer I – Obsługa Klienta
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True Enterprise RPA

Czas przygotowania robota – jeden miesiąc

Efektywność działania robota - 90%

Oszczędność – 2,7 FTE (śr./mc)

Trzykrotnie szybsza obsługa

Efekty wdrożenia robota numer II - Księgowość
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True Enterprise RPA

Czas przygotowania robota – jeden miesiąc

Efektywność działania robota - 100%

Oszczędność – 12,5 FTE (śr./mc)

Czterokrotnie szybsza obsługa

Efekty wdrożenia robota numer III - Windykacja
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True Enterprise RPA

Kluczowe czynniki powodzenia 

Robotyzacja wspólnym celem biznesowym w całej Grupie 

Spójna komunikacja celu robotyzacji  

Ścisła współpraca biznesu z IT 

Leanowanie procesów 

Brak zwolnień. Wykorzystanie potencjału pracowniczego 



Case Study
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True Enterprise RPA
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True Enterprise RPA



D Z I Ę K U J Ę  Z A  U W A G Ę  

Z A P R A S Z A M  D O  K O N TA K T U

Aleksander Kania– Sales Director, Poland
e-mail: Aleksander.Kania@uipath.com
tel: +48 661 966 003

LinkedIn: http://linkedin.com/in/akania

http://linkedin.com/in/akania

