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I H&B og NOVARO ser vi hver dag, hvordan virksomheder realiserer store gevinster 
ved at automatisere administrative funktioner – både i form af mere effektive 
arbejdsgange og større kvalitet i opgaveløsningen, men også ved at skabe bedre 
kundeoplevelser og øget engagement blandt medarbejderne, som nu kan bruge 
deres tid på mere værdiskabende opgaver.

Samtidig ser vi desværre ofte, at effekten af Robotic Proces Automation (RPA) 
ikke kan stå mål med de mange ressourcer, som virksomheder bruger på at 
implementere robotsoftwaren. Rigtigt mange virksomheder går i gang, men 
formår enten ikke at komme rigtigt fra start, skalere indsatsen eller hjemtage 
gevinsten på en systematisk måde.

For at hjælpe virksomheder godt igennem automatiseringsrejsen har H&B og 
NOVARO teamet op; H&B sikrer en succesfuld implementering og transformation 
af virksomheden, mens NOVARO leverer teknikken.

Som et led i vores samarbejde tilbyder vi nu fem RPA/RDA-kurser med fokus på 
både transformation og teknik. Kurserne henvender sig til forskellige målgrupper 
– fra de helt nye RPA-brugere til erfarne projektledere og programmører.

Vi glæder os til at se jer!

KOM SIKKERT GENNEM AUTOMATISERINGSREJSEN



Med kombinationen af kompetencer fra H&B og NOVARO dækker vi hele spektret inden for Robotic 
Process Automation: Fra identifikation af potentiale og forberedelse af processer, organisation og 
governance til professionel opsætning, idriftsættelse og overvågning af robotter. 

NOVARO:
+  Rådgivning om RPA-software
+  Teknisk implementering af RPA
+  Træning af brugere
+  Teknisk setup og governance
+  Overvågning og monitorering af robotter for kunder

H&B:
+  RPA-potentialevurdering
+  Business case-beregning
+  Transformation
+  Proceskortlægning og -optimering
+  Governancebehov og -setup
+  Implementering og skalering
+  Planlægning og projektledelse
+  Realisering af gevinster

DET TILBYDER VI



UDBYTTE
Du får en grundlæggende viden om RPA og de forhold, som er vigtige at  
forholde sig til ved opstart og implementering. Formålet er at sikre, at I som 
organisation kommer rigtigt fra start, får taget de væsentligste drøftelser og  
bliver i stand til at realisere det store potentiale, som alle taler om – men få 
desværre får realiseret.

KURSET GØR DIG I STAND TIL AT SVARE PÅ SPØRGSMÅLENE:
+  Hvad er RPA, hvor og hvordan virker det? 
+  Hvor stort potentiale har RPA, både generelt og i din organisation?
+  Hvad er de vigtigste opmærksomhedspunkter og faldgruber inden og  
 under implementering?
+  Hvilke processer kan automatiseres, og hvordan udvælges de?
+  Hvordan forankrer du RPA-initiativerne i organisationen?
+  Hvilke sikkerhedsmæssige risici skal du overveje, og hvordan håndterer du dem?
+  Hvordan vælger du softwareleverandør?
+  Hvilke kompetencer er der behov for?
+  Hvilke konkrete RPA-cases findes der fra ind- og udland?

I GANG MED RPA
OPSTART AF RPA I EGEN ORGANISATION

DELTAGERE
Alle med interesse for RPA  
(ingen forudgående kendskab  
til RPA er nødvendig).

UNDERVISNINGSFORM 
Kurset er designet som 1 dags undervisning 
– primært i form af af klasseundervisning i 
principper, værktøjer og metoder. Vi tilstræber 
desuden at sikre tid til drøftelser i mindre 
grupper, spørgsmål, øvelser og cases.  
Der indgår ikke programmering på kurset.

LÆNGDE
1 DAGS KURSUS

PRIS
4.500 DKK



UDBYTTE
Du sikrer, at I som ledelse bliver klædt på til at stille de rette krav og spørgsmål,  
og at I forstår det potentiale, robotautomatisering rummer – og ved, hvordan  
I bedst realiserer det. Samtidig bliver du afklaret omkring din egen rolle i 
arbejdet med RPA-udrulningen, du får perspektiver på generelle ledelsesroller 
og inspiration til at modne kulturen.

KURSET GØR DIG I STAND TIL AT SVARE PÅ SPØRGSMÅLENE:
+  Hvad er RPA, hvor og hvordan virker det? 
+  Hvilke processer har typisk størst potentiale, og hvordan kan du se det?
+  Hvor stort potentiale har RPA, både generelt og i din organisation?
+  Hvad er de vigtigste opmærksomhedspunkter og faldgruber inden og  
 under implementering?
+  Hvordan forankrer du RPA-initiativer?
+  Hvilke risici skal du overveje, og hvordan håndterer du dem?
+  Hvad er ledelsens rolle i RPA-initiativer?
+  Hvordan skal governance sættes op?
+  Hvordan sikrer du den rette kulturudvikling?
+  Hvordan ser processen ud for opstart og udrulning af RPA?
+  Hvilke vigtige ledelsesmæssige beslutninger skal I afklare, inden I 
 igangsætter eller skalerer RPA-initiativer?
+  Hvilke konkrete RPA-cases findes der fra ind- og udland?

RPA FOR EXECUTIVES
FORSTÅ DE VÆSENTLIGSTE DRIVERE FOR SUCCESFULD  
OPSTART OG UDRULNING FRA ET LEDELSESPERSPEKTIV 

DELTAGERE
Alle ledere (ingen forudgående kendskab til 
RPA er nødvendig).  

Maks. 8 deltagere på hvert hold.

UNDERVISNINGSFORM
Kurset er designet som 1 dags undervisning  
– primært i form af af klasseundervisning 
omkring principper, værktøjer og metoder.  
Vi tilstræber desuden at sikre tid til drøftelser  
i mindre grupper, spørgsmål, øvelser, cases  
og vurdering af egen organisation. Der indgår 
ikke programmering på kurset.

LÆNGDE
1 DAGS KURSUS 

PRIS
7.500 DKK



UDBYTTE
Du får den tekniske forståelse, der skal til for at kunne forventningsafstemme og 
stille de rigtige krav til leverandører og programmører. Samtidig bliver du i stand  
til at styre opstart, udrulning og acceleration af RPA-initiativer så mennesker og 
teknik spiller optimalt sammen.

KURSET GØR DIG I STAND TIL AT SVARE PÅ SPØRGSMÅLENE:
+  Hvad er RPA, hvor og hvordan virker det? 
+  Hvor stort potentiale er der i RPA generelt og i din organisation  
 (fokus på businesscase)? 
+  Hvad er de vigtigste opmærksomhedspunkter, risici og faldgruber inden  
 og under implementering?
+  Hvordan forankres RPA-initiativer, og hvilke roller er nødvendige?
+  Hvordan sikrer du den rette governance?
+  Hvordan ser processen ud for opstart og udrulning af RPA?
+  Hvilke beslutninger skal træffes hvornår?
+  Hvordan sikrer du den hurtigste transformation med størst effekt?
+  Hvordan laves proceskortlægning, analyse og vurdering af RPA-potentiale?
+  Hvordan vælger du software?
+  Hvordan sikrer du den rette kombination mellem interne og  
 eksterne bidragsydere?
+  Hvordan fungerer RPA-basisprogrammering og hvordan tilretter du  
 eksisterende RPA-understøttede processer?
+  Hvilke konkrete RPA-cases findes der fra ind- og udland? 

LEDELSE AF RPA-TRANSFORMATION
FYLD VÆRKTØJSKASSEN MED KONKRETE TILGANGE OG  
VÆRKTØJER FOR AT SIKRE VÆRDISKABENDE UDRULNING AF RPA 

DELTAGERE
Kurset henvender sig til programledere og 
seniorudviklere, som ønsker at øge deres 
forståelse og kompetencer i forhold til RPA  
(grundlæggende kendskab til RPA er en 
forudsætning)

UNDERVISNINGSFORM
Kurset er designet som 6 dages 
undervisning med hjemmeopgaver. 
Undervisningen vil være en kombination 
mellem teori (principper, værktøjer 
og metoder) samt praksis (træning og 
øvelser med udgangspunkt i egne cases). 
Vi tilstræber høj grad af dialog med tid til 
drøftelser i mindre grupper og i plenum 
samt god tid til spørgsmål og eksempler. 
Der indgår basisprogrammering på kurset 
(hvis du er RPA-udvikler kan denne del 
fravælges).

LÆNGDE
6 DAGES KURSUS 

PRIS
24.500 DKK



UDBYTTE
Du bliver i stand til at implementere simple robotter og får en forståelse for,  
hvordan man arbejder i UiPath Studio. Du bliver klar til at gå videre med  
egen indlæring eller deltagelse på RPA-udvikler level 2.

PÅ KURSET GENNEMGÅR VI:
+  Udviklingsmiljøet
+  De forskellige aktiviteter, man kan bruge til automatisering
+  Optagelse af brugerens aktiviteter
+  Variabler og datatyper
+  Datamanipulering
+  Selectors
+  Desktop-automatisering
+  Automatisering i forhold til billeder og tekst
+  Betingelser
+  Arbejdssekvenser
+  Parametre
+  Datatabeller
+  Excel og CSV filer 

RPA-UDVIKLER – LEVEL 1 
OPSTART AF RPA I EGEN ORGANISATION

DELTAGERE
RPA-udviklere og administrative eksperter med 
behov for viden om RPA-programmering (ingen 
forudgående kendskab er nødvendig på level 1).

UNDERVISNINGSFORM
Et forløb på 2 dage, der giver den basale viden  
om UiPath og en indføring i, hvorledes man 
implementerer simple automatiseringsrobotter.  
Der indgår programmering på kurset.

LÆNGDE
2 DAGES KURSUS

PRIS
9.500 DKK



UDBYTTE
Du får et indgående kendskab til udvikling og implementering af robotter og  
bliver i stand til at lave mere komplekse og stabile automatiseringer. Du lærer  
at administrere dine robotter og processer vha. UiPath Orchestrator.

PÅ KURSET GENNEMGÅR VI:
+  Avanceret automatisering
+  Løkker
+  Brug af .NET-objekter
+  Sende og læse e-mails
+  Udtræk fra PDF
+  Citrix-automatisering
+  Fejlhåndtering
+  Brug af UiPath-templates
+  Organisering af dit projekt
+  Orchestrator
+  Tilkobling af robotter og skalering af din arbejdsstyrke
+  Jobs og Schedules
+  Håndtering af brugernavne og passwords
+  Køstrukturer
+  Delte ressourcer
+  Logning og monitorering
+  Versionskontrol

RPA-UDVIKLER – LEVEL 2 
OPSTART AF RPA I EGEN ORGANISATION

DELTAGERE
RPA-udviklere og administrative eksperter  
med behov for viden om RPA-programmering 
(basal RPA-viden (UiPath) er nødvendig på level 2).

UNDERVISNINGSFORM
Et forløb på 5 dage der giver indføring i mere 
avanceret RPA-programmering og integrationer 
med nuværende IT-infrastruktur. Vi kommer  
også omkring drift og monitorering af robotter. 
Der indgår programmering på kurset

LÆNGDE
5 DAGES KURSUS

PRIS
24.500 DKK



KURSER
Alle seks kurser udbydes løbende både i København og Aarhus som åbne kurser,  
hvor holdene sættes sammen på tværs af virksomheder.

Vi har også god erfaring med at etablere holdene specifikt til den enkelte organisation  
– kontakt os gerne for muligheder og priser.

Alle kurser gennemføres både på dansk og engelsk – udgangspunktet er dog dansk.

PRISER
Alle nævnte priser er ekskl. moms og inkl. materialer og forplejning.

DATOER
Se tidspunkt for tilmelding og opstart på vores hjemmesider:
www.hildebrandtbrandi.com eller www.novaro.ai.

TILMELDING
Tilmelding sker ved at sende en mail til kurser@hildebrandtbrandi.com.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende kurserne eller RPA generelt,  
så ring eller skriv gerne:

Niels A. Gabel - Jørgensen, Partner hos H&B: nag@hildebrandtbrandi.com, tlf. +45 5382 3800

Jesper Viby Rasmussen, Partner hos NOVARO: på jvr@novaro.ai, tlf. +45 3065 4059

PRAKTIK



Der vil på alle kurser være undervisere fra både NOVARO og H&B, men vægtningen vil være forskellig 
alt efter indhold. Alle undervisere har lang erfaring med det stof, de underviser i og vil kunne trække på 
praktiske erfaringer fra hverdagen som rådgivere. Vores mest benyttede undervisere er:

JESPER V. RASMUSSEN, SENIOR SPECIALIST I RPA-PROGRAMMERING
+  Har + 15 års erfaring som leder og udvikler og har ageret som IT-afdelingschef hos Saxo Bank, 

med ansvaret for bl.a. Data Warehousing, Business Intelligence og CRM 
+  Har stort fokus på driftstabilitet, skalerbarhed og monitorering af processer
+  Har indgående kendskab til Machine Learning og Artificial Intelligence
+  Erfaring: Saxo Bank A/S, Platon A/S, Scanrate Financial Systems ApS, ImageMonitor ApS, NOVARO

NIELS A. GABEL-JØRGENSEN, PARTNER I H&B
+  Har + 20 års erfaring som topledelsesrådgiver med speciale i procesoptimering, ERP, shared services, 

outsouring og robotautomatisering
+  Har undervist og været foredragsholder i en lang række sammenhænge
+  Erfaring: Danske Bank, F.L. Smidth, Nykredit, Deloitte, PA Consulting Group og PwC Consulting, H&B 

ANDERS NØRGAARD, PARTNER I H&B
+  Har +15 års erfaring som topledelsesrådgiver inden for optimering og effektivisering.  De senere år 

med stort fokus på spændingsfeltet mellem teknologi og forretning
+  Har været underviser og gæsteforelæser på universiteter og andre executive kurser
+  Erfaring: Terma, Büllow Management, Valcon, Mercuri, H&B

UNDERVISERE



UNDERVISERE
INA DAM, SENIOR RÅDGIVER I H&B
+  Har 20 års erfaring med rådgivning inden for projekt- og forandringelsdelse, organisations- og ledelsesudvikling
+  Har de senere år beskæftiget sig med projektledelse af store virksomhedstransformationer, herunder med  
 forandringsledelse samt optimeringsprojekter og udvikling af ledelsesteams og ledelseskultur
+  Undervisningserfaring fra en lang række undervisningssammenhænge samt kursusvirksomhed
+  Erfaring: Rambøll Management, Deloitte, CGI og H&B 

SØREN STRUNK-SØRENSEN, SENIOR RÅDGIVER I H&B
+  Har +15 års erfaring som rådgiver inden for procesoptimering, driftsledelse og transformation
+  Trækker på erfaring som programleder for store internationale udrulninger af nye processer og IT 
+  Har altid undervist på både eksterne og interne uddannelser
+  Erfaring: Aston Promentor, Valcon, H&B

ULRIK PLEJDRUP CHRISTENSEN, SENIOR RÅDGIVER I H&B
+  Har 10 års erfaring med rådgivning inden for transformation og effektivisering
+  Har de senere år beskæftiget sig med implementering af digitale løsninger til  
 understøttelse af effektivisering
+  Undervisningserfaring fra både Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og diverse konferencer
+  Erfaring: H&B

ANNIKA KVIST, SENIOR MANAGEMENT CONSULTANT I H&B
+  Har 4+ års erfaring som ledelsesrådgiver inden for strategi- og organisationsudvikling
+  Har været underviser på Aarhus Universitet i finansiering og marketing
+  Erfaring: Nordea, Junior Consult, H&B



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 H&B og NOVARO 
etableret et samarbejde, hvor H&B sikrer en succesfuld implementering og  
transformation af virksomheden, mens NOVARO leverer teknikken. 

Vi glæder os til at se dig på et af vores kurser.


