Scan Robotics – smart
digital løsning, der
styrker din virksomhed

Effektiviserer indhentning af information
og fjerner gentagne manuelle opgaver uden
at de eksisterende systemer skal ændres.

Fordele ved Scan Robotics:
• Daglig og automatisk levering
af KPI-nøgletal
• Hurtigere og præcis levering
af information og data
• Øger den operationelle effektivitet
• Færre fejl og højere kvalitet
• Lavere omkostninger

• Styrker compliance og sikkerhed
• Arbejder 24/7
• Kræver ingen ændringer i
eksisterende systemer
• Fjerner trivielt manuelt arbejde
• Frigør ressourcer til
forretningskritiske opgaver
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Fuld automatisering
af informations
behandlingen

Sammen med Scan Transform
kan Scan Robotics automatisere
processer på tværs af virksomheden. Det gælder både hentning af
relevant forretningsinformation
over Internettet, hentning af information til brug for validering
af dokumenter og data samt levering af information til et internt
system eller en database. Det kan
enten være direkte, eller som en
virtuel bruger, som var det et
menneske.

Fjerner
tidsforbrugende
rutineopgaver

Kort beskrevet er Scan Robotics et smart digitalt værktøj,
der hjælper virksomheder med
at effektivisere indhentning af
information og fjerne gentagne
manuelt tidsforbrugende rutineopgaver. Robotten kan integrere
til nye og gamle systemer, uden
at der skal programmeres eller
ændres i de eksisterende.

Arbejder fejlfrit
uden at holde pauser

Den softwarebaserede robot kan
sættes op til at hente og indsætte
informationer – hvor som helst
og når som helst, eller den kan
blive aktiveret af en bestemt
hændelse. Den kan også sættes op
til at agere som en virtuel bruger,
der arbejder 100 gange hurtigere,
fejlfrit og uden at holde pauser.

Brugervenlig opsætning af robotter i Design Studio ved hjælp af Kapplets.

Brug robotten som du
vil – når du vil

Robotten kan fx programmeres
til dagligt at finde og downloade nye satser eller regler, som
virksomheden er nødt til at være
ajourført med. Eller den kan
bruges til at automatisere og effektivisere gentagen indtastning
af store mængder næsten ens
data i virksomhedens systemer.
Processer, der kan trigges eller
igangsættes af bestemte hændelser, på fastsatte tidspunkter eller
ske ad hoc.

Scan Robotics
vokser med jer

Scan Robotics er en fleksibel og
skalerbar løsning, der kan tages
gradvist i brug og tilpasses jeres
mål for digitalisering og automatisering af forretningsprocesserne. En eller flere robotter kan
således arbejde sammen parallelt
eller i en serie af processer. De
kan også arbejde selvstændigt
hver for sig. Robotterne er heller

ikke låst til kun at gøre én ting,
men kan i ledige stunder udføre
andre opgaver.

Få mere at vide…

Læs mere om vores løsninger på
scansolutions.dk

Med Scan Robotics
kan du:
• Fjerne gentagne, manuelle
opgaver som kopiering,
indsamling og indsætning
af informationer
• Integrere informationer
fra eksterne og
interne kilder
• Skalere robotter på
tværs af afdelinger
og funktioner
• Opnå fuld digital
proces innovation
af informationer
og dokumenter
Scan Robotics kommer med:
• Design studio
• Device automation
• Management Console
• Kapplets

ScanSolutions hjælper virksomheder og organisationer med at automatisere og digitalisere
forretningsprocesser. Vi har over 20 års erfaring i at rådgive og udvikle skræddersyede digitale
løsninger til et bredt spektrum af private og offentlige danske virksomheder. Modtager af Børsens
Gazellepris 2018. AAA-rating hos Bisnode.
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