
Bot RPA – jest to software emulujący pracę człowieka 
na istniejących systemach i plikach. Może więc zacząć 
działać:

Jak możemy Ci pomóc?

Oferujemy usługę udostępniania bota RPA w formie usługi 
świadczonej w uzgodnionym wymiarze czasu do realizacji 
wskazanych zadań, czyli pozyskania dodatkowych zasobów 
(tzw. BaaS – Bot as a Service). Po czasie od 1 do 4 tygodni, 
uruchomimy Tymczasowego Pracownika Cyfrowego  – bota 
RPA, który będzie samodzielnie wykonywał określone, 
powierzone mu zadania. Zatrudnienie Tymczasowego 
Pracownika Cyfrowego nie wymaga dodatkowych kosztów 
związanych z zakupem dedykowanych licencji, a czas jego 
wykorzystania nie jest ograniczony czasowo.

Trudności związane z pozyskaniem pracowników wynikające z charakterystyki polskiego 
rynku pracy zostały pogłębione pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Proces rekrutacyjny, 
wdrożenie nowego pracownika oraz wykonywanie zadań zdalnie stały się wyzwaniem wobec 
konieczności pozostania w domach. W wielu przypadkach pojawiła się również konieczność 
realizowania nowych zadań, większego wolumenu realizacji obecnych zadań lub konieczność 
zmiany sposobu ich realizacji, a obecne zasoby ludzkie są niewystarczające, niedostępne 
lub zbyt obciążone. Zobacz jak możemy Ci pomóc dzięki technologii robotyzacji procesów 
biznesowych (RPA) – Twoim Tymczasowym Pracownikom Cyfrowym.
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Tymczasowy Pracownik 
Cyfrowy

•  na obecnych systemach IT bez wprowadzania zmian  
lub integracji z nimi,

• wykorzystując obecne, niezmienione procesy biznesowe 

•  w zakresie różnych zadań bez ograniczenia do tylko 
jednego obszaru operacyjnego



Jakie procesy mogą być wykonywane 
przez boty?

Wszelkie manualne, powtarzalne czynności 
na dowolnych plikach i systemach, wymagające 
kontaktu z klientem, dostawcą czy innymi pracownikami 
na przykład:

• Przygotowanie raportu cashflow

• Generowanie i wysyłka faktur

• Wysyłka przypomnień o nieopłaconych fakturach

• Sprawdzanie dostępności towarów 

• Wprowadzanie zamówień do systemu

• Walidacja danych pomiędzy systemami 
…i wiele innych procesów w każdym obszarze 
działalności firmy

Tymczasowy pracownik cyfrowy – potrafi:

Identyfikować elementy interfejsu użytkownika 
w systemie

Wykonywać działania/akcje na systemach

Kopiować i wklejać dane pomiędzy różnymi 
aplikacjami

Walidować dane ze zróżnicowanych źródeł 
i systemów

Identyfikować wyjątki i błędy, oraz informować  
o tym menedżera

Pobierać i wysyłać dane

Wysyłać i odbierać emaile

Wykonywać operacje na plikach PDF, Excel, csv, xml 
oraz innych

Należy również podkreślić że zaletą wykorzystania bota 
RPA jako pracownika jest fakt, że może on obsługiwać 
procesy biznesowe w dowolnym wymiarze czasu nie 
ograniczając się do 8h pacy i o dowolnej porze dnia. 
Jest o szczególnie istotne w sytuacji obsługi czasowego 
zwiększenia wolumenu zadań.

Zespół doświadczonych doradców 
i deweloperów KPMG

• Przeanalizuje szczegółowy przebieg Twojego procesu 
wykorzytując sprawdzone metody pracy zdalnej 

• Rozpocznie programowanie rozwiązania (bota) 
po otrzymaniu niezbędnych plików i dostępów

• Przetestuje z Twoimi ekspertami procesowymi 
poprawność działania bota

• Uruchomi bota w określonym, umówionym przedziale 
czasowym

• Zadba, by bot uruchamiał się automatycznie zgodnie 
z planem – aż do momentu, w którym stwierdzisz że 
Tymczasowy Pracownik Czasowy nie jest Ci już potrzebny

Co zyskujesz „zatrudniając” 
Tymczasowego Pracownika Cyfrowego?

• Utrzymanie ciągłości działania 
Dzięki robotyzacji procesu, będzie on wykonywany 
automatycznie, zgodnie z planem, przez bota RPA. 
Pozwala to utrzymać ciągłość działania, niezależnie od 
zaistniałej sytuacji. Działanie zrobotyzowanego procesu 
nie angażuje bądź angażuje pracownika w minimalnym 
stopniu. Pracownik odbiera produkty prac robota i – jeżeli 
robot napotka na niestandardową sytuację – wykona 
proces manualnie. Oznacza to mniejszy stres zarówno 
po stronie zarządzających, jak i pracowników, dla których 
nowa organizacja pracy oraz życia domowego może 
okazać się niełatwa.

• Szybka implementacja 
Dzięki ograniczonemu zakresowi, roboty mogą zostać 
dostarczone w ciągu pojedynczych tygodni

• Elastyczność 
To Ty decydujesz, jak długo ma pracować u Ciebie 
Tymczasowy Pracownik Cyfrowy. Po upływie 
uzgodnionego  czasu możesz z niego zrezygnować bądź 
korzystać dalej.

• Brak bariery wejścia oraz niski koszt 
W porównaniu do tradycyjnej realizacji projektów 
automatyzacji – nie musisz jednorazowo wnosić opłaty za 
zakup rocznej opłaty licencyjnej za platformę robotyczną. 
Twoje koszty tak jak w przypadku pracownika  są 
ponoszone miesięcznie – pierwsza za wdrożenie bota 
RPA, następne – za każdy „przepracowany” miesiąc.

• Jakość i bezpieczeństwo procesu 
Technologia robotyzacji, dzięki ścisłemu zaprogramowaniu 
kroków wykonywanych przez bota na systemach i plikach 
– bardzo często dodatnio wpływa na jakość procesu – 
bot nie wykona błędów nieuwagi, bądź omyłek. Przy 
okazji, dzięki wykonywaniu procesu przez bota – wzrasta 
efektywność działania organizacji. Manualne, powtarzalne 
czynności realizowane są wówczas automatycznie, 
a ambitniejsze zadania – przez pracowników.



Dlaczego warto skorzystać z naszych 
usług?

Tymczasowego Pracownika Cyfrowego udostępniany 
w modelu BaaS (Bot as a Service), który nie wiąże 
się  ze wstępną inwestycją w obszarze IT oraz może 
być wykorzystywany w wymaganym i uzgodnionym 
wymiarze czasu ponosząc koszty proporcjonalne zakresu 
do tych potrzeb.

Wdrożyliśmy już wiele botów RPA, pomagając naszym 
Klientom poprawić efektywność procesu, satysfakcję 
pracowniczą czy zmniejszyć ryzyko błędów w procesie. 

Posiadamy najwyższy status partnera wiodących 
globalnych platform RPA – UiPath oraz BluePrism. 

Łączymy kompetencje biznesowe, znajomość procesów, 
sektorów i obszarów – z technicznymi – mając własny 
zespół deweloperów, którzy przygotują dla Państwa bota 
– Tymczasowego Pracownika Cyfrowego.

Świadczymy usługi zarówno dla dużych 
międzynarodowych korporacji, jak i spółek z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, co daje nam unikalną 
możliwość współpracy z szerokim spektrum podmiotów 
na rynku. 
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