
HVAD ER ROBOTAUTOMATISERING  
OG HVORDAN VIRkER DET?
Robotsoftware kan udføre regelbaserede og repetitive opgaver på en desktop og  
interagere med et hvilket som helst softwareprogram og websted på tværs af platforme.
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menneske + Robot = væRDi
hvis en arbejdsproces kun til dels kan automatiseres, 
skal mennesket og robotten arbejde sammen.  
Robotten overtager rutineprægede opgaver og frigiver 
dermed tid til de mere værdiskabende opgaver. 
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Det skAl Du oveRveje, nåR Du RobotAutomAtiseReR 

RDA VS. RPA? 
DeR eR to tyPeR 
RobotAutomAtiseRing:

Robotic  
Process  
Automation (RPA) 
= uassisteret  
af et menneske

Robotic  
Desktop  
Automation (RDA) 
= assisteret  
af et menneske
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ARbejDe meD stoRt  
PotentiAle  foR  
AutomAtiseRing:

 manuelt skærmarbejde

 Arbejde med høj fejlprocent

 Datatungt arbejde

 Arbejde med mange involverede 

 Arbejde uden for normal arbejdstid

 Arbejde på tværs af it-platforme

Er du  klar
TIL AT LUkkE ROBOTTERNE IND?
 
for at kunne drive en succesfuld forretning i fremtiden er det vigtigt, at virksomheder bliver fortrolige  
med robotautomatisering og forbereder sig på de nye arbejdsgange i de administrative funktioner.  
virksomheder skal lære at arbejde med robotterne, så de understøtter forretningen og frigiver tid til,  
at medarbejderne kan koncentrere sig om mere værdiskabende opgaver.

heR fåR Du oveRblikket

 foRbeDReR kunDeoPlevelsen
 
  hurtigere svartid
  færre fejl og mindre bøvl
  mere tid til hjælp og værdiskabelse for kunden
  bedre mulighed for hurtigt at skalere op og ned i  
  mængden af arbejde

 ReDuceReR omkostningeRne
 
  færre dyre fejl og bedre kvalitet
  større effektivitet – softwarerobotten kan arbejde 24/7
  større kapacitet og mindre procestid
  bedre forberedt på at gribe nye muligheder og teknologier
 
 øgeR engAgementet blAnDt meDARbejDeRne
 
  færre rutineopgaver og flere værdiskabende opgaver
  mere tid til kreativitet, innovation og udvikling
  mere passion og energi
  flere teknologiske og digitale kompetencer i organisationen

eksemPel
i finanssektoren har  

robotautomatisering  
potentiale til at:

PlAnlægning
har i en plan for den transformation, 
som virksomheden skal igennem?

er jeres forventninger realistiske? 

er jeres business case realistisk,  
dybdegående og veldokumenteret? 

hvilket RPA/RDA-software kan imøde-
komme alle organisationens behov?

uDvikling
er medarbejderne involveret og klar  
til transformationen? 

er organisationen og jeres processer  
klar til robotautomatisering? 

hvordan sikrer i vidensopsamling  
og -deling? 

har i de fornødne kompetencer og  
det rigtige udviklingsmiljø?

foRAnkRing 
har i involveret alle interessenter  
på tværs af organisationen?

hvordan sikrer i, at den frigivne tid  
bliver brugt mest optimalt, så i høster 
gevinsten af transformationen?

hvem ejer RPA/RDA-softwaren? 

hvordan holder i øje med, at den digitale 
arbejdsstyrke arbejder effektivt?

hvoRnåR kAn  
Robot- 
AutomAtiseRing  
betAle sig? 

h&b og novARo teAmeR oP  
om RobotAutomAtiseRing
At automatisere arbejdsprocesser i de administrative funktioner er langt fra  
udelukkende en teknisk øvelse. Derfor har rådgivningshusene novARo og h&b  
etableret et samarbejde, hvor novARo leverer teknikken, mens h&b sikrer en  
succesfuld implementering og transformation af virksomheden. 

Du kan læse mere om, hvem vi er på: www.hildebrandibrandi.com og www.novaro.ai  

vil Du høRe meRe om, 
hvilket AutomAtiseRingsPotentiAle, 
vi seR i Din oRgAnisAtion? kontAkt:

niels A. gabel-jørgensen, Partner hos h&b: nag@hildebrandtbrandi.com  
jesper viby Rasmussen, Partner hos novARo: jvr@novaro.ai 

Det afhænger af parametre som 
virksomhedens størrelse, behov, osv. 
vores anbefaling er, at man tager  
fordelene i betragtning – og ikke 
kun lader det være en økonomisk 
vurdering.
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Automatiseringspotentialet afhænger af skærmarbejdets 
karakter: jo større grad af gentagelse, struktur og regler,  
des større automatiseringspotentiale.
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VIDSTE DU?
De fleste  
automatiserede 
opgaver er et  
robot-menneske- 
samarbejde

fRigøRe  kAPAcitet

24 t

20 - 
30%

foRbeDRe  
kunDe- 

oPlevelsen
 minimeRe  

DRiftsRisikoen

HVILkE ABEJDSPROCESSER  
kAN AUTOMATISERES?

hvoRnåR giveR  
Det ikke mening  
At AutomAtiseRe?
÷ vurdering og problemløsning

÷ uforudsigeligt arbejde

÷ Arbejde med få regler  
 og lidt struktur

÷ Dialog og menneskelig  
 interaktion

hvoRDAn kommeR 
mAn i gAng? 

hvoRDAn sikReR mAn, 
At softwAReRobot-
teRne unDeRstøtteR 
foRRetningen? 

hvoRnåR giveR Det 
mening – og  hvoRnåR 
gøR Det ikke? 

hvAD skAl mAn  
væRe sæRligt  
oPmæRksom På?  

https://www.linkedin.com/company/90822/
https://www.linkedin.com/company/18228522/

