
ROBOTIC 
PROCESS 
AUTOMATION

Släpp loss 
medarbetarna!

Utnyttja medarbetarnas kreativitet 
– låt en robot göra det monotona 

arbetet.

Steg för steg
– så gör du

Så kollar du vilka processer  
du ska automatisera

UiPath ledande
inom RPA 

Marknades vassaste program  
för automatisering

ERBJUDANDETESTA  
EN ROBOT HOS ER

Lär er trixen för att lyckas med Robotic Process Atomation
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R P A P r e c i o  F i s h b o n e

Precio Fishbone är partner till UiPath, marknadsledan-
de inom automationslösningar. Med UiPaths teknologi 
skapar vi automatiserade flöden och behandling av in-
formation.  

Det hela går ut på att en robot programmeras att ut-
föra sina uppgifter för att efterlikna mänskligt beteende. 
Tekniken erbjuder även möjlighet att utföra arbetsupp-
gifter som tidigare inte ens bedömdes som möjliga att 
genomföra då de var alltför tids- och resurskrävande. 
RPA-tekniken ger en mycket stor fördel att integrera 
mellan applikationer och skapa flöden mellan olika da-
takällor och system där det saknas möjlighet att via så 
kallade API:er bygga traditionella integrationslösningar. 
Informationen flyttas av roboten via gränssnittet, på 
samma sätt som en person skulle ha utfört arbetsupp-
gifterna.

Lämpliga processer 

Möjligheterna att automatisera processer finns inom i 
princip alla typer av processer. 

I vissa fall kan hela processer omfattas och i andra 
avseenden är det automatisering av enskilda aktiviteter 
som ger den stora nyttan.  

Potential

Gartner förutspår i sin rapport ”Gartner predicts 2020” 
en fortsatt stark utveckling för RPA. Bland annat ser de 
en trend mot Hyper automation vilket innebär att ge-
nom att kombinera ett antal olika teknologier, som till 
exempel RPA, AI och Machine learning, kan organisa-
tioner snabbt identifiera och automatisera processer 
samt analysera och optimera processens prestanda. 
Gartner gör ett antal antaganden i sin framtidsspaning: 

• 2024 kommer organisationer sänka sina ope-
rativa kostnader med 30 procent genom att 
kombinera Hyper automation teknologier med 
redesignade processer. 

• 2023 kommer användningen av RPA öka med 
30 procent för processer inom sälj- och kund-
tjänstfunktioner.

RPA är en mjukvarulösning som bland annat ger stora möjligheter att 
effektivisera manuellt arbete, öka kvalitet, minska belastning på hårt 
belastad personal och öka servicegraden till dina kunder. 

SLÄPP LOSS DINA 
MEDARBETARE 

– Låt en robot göra det jobbiga
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R P A P r e c i o  F i s h b o n e

Tillsammans genomför vi en så kallad Proof of Con-
cept, POC, där vi tillsammans med hjälp av vår modell 
identifierar en lämplig process och sedan bygger en 
första automatiserad process eller aktivitet för att 
testa och utvärdera konceptet RPA.
POC:en kommer att ge din organisation svar på om 
konceptet passar er och vilken typ av processer som 
är lämpliga att automatisera. 

När vi är klara och om testet är framgångsrikt och 
ni ser potentialen med RPA, går vi vidare till nästa fas 
för att vidare utveckla den automatiserade processen 
till produktion.

Just nu erbjuder vi våra kunder en möjlighet  
att till fastpris testa konceptet RPA.

Din organisation bygger upp 
kunskap om RPA, dess nytta och 
möjligheter och hur ni utvärderar 
processer

Du får fördjupad insikt om vilka 
processer som är lämpliga och vilka 
som inte är det

Du får underlag för att skapa en  
automationsstrategi och målbild 

Du skapar en insikt om hur RPA 
långsiktigt implementeras i 
er organisation

Du får möjligheten att från POC gå 
vidare med ett första införande av 
en automatiserad process

Därför ska du göra en POC

KLART MAN SKA 
TESTA FÖRST
– GÖR EN POC

ERBJUDANDE:

01
Vi genomför en workshop för att  
identifiera en lämplig testprocess

Processen dokumenteras  
inför utveckling.02

Vi utvecklar en första automatiserad 
process som vi sedan tar vidare till ett 
pilotinförande. 

03

Utveckling av automatiserad  
process med UiPaths  
marknadsledande produkter. 

04

Steg för steg

FASTPRIS
49.000:-
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R P A P r e c i o  F i s h b o n e

Syftet med POC:en är att med en noga utvald process utveckla 
och testa hur väl roboten kan utföra den automatiserade pro-
cessen.  Som stöd för att identifiera en lämplig process att börja 
med har Precio Fishbone utvecklat en modell, General Process 
Assessment, där vi tillsammans med kund utvärderar föreslag-
na processer. Vid en första workshop selekteras ett antal pro-
cesser som kandidater till POC. Dessa utvärderas enligt guiden 
ovan. 

Effekt och nytta

För att värdera effekt och nytta med respektive process genom-
förs en så kallad Process Assessment. I val av process är det 

inte bara volym och repeterbarhet som styr. Även parametrar 
som tid per transaktion och antalet transaktioner väger tungt. 

Vid valet av process för POC är det dock viktigt att välja en 
process där vägen är som kortast för att få svaret på om det är 
möjligt att automatisera. 

Förutsättningar 

När ni sedan tagit beslut om att gå vidare med POC:en gör 
vi ett estimat och offererar det fortsatta arbetet för att ta den 
automatiserade processen från POC till pilot och slutligen pro-
duktion. 

Syftet med POC:en är att snabbt komma fram till om pro-

cessen är lämplig att automatisera. Några förutsättningar för 
att kunna genomföra en lyckad POC är till exempel att infor-
mationen i processen är elektroniskt läsbar. Det innebär att till 
exempel att filerna som ska hanteras av roboten inte kan vara 
skannade dokument eller innehålla handskriven text. 

I de fall sådana filer finns och data inte kan läsas kommer 
de att hanteras som undantag. Källkoden kommer inte att ver-
sionshanteras under POC:en. Källkodshanteringen kommer vi 
att implementera i efterföljande faser. 

SSTTAARRTT

MMaannuueellll  
rreeppeettaattiivv
pprroocceessss??

RReeggeellbbaasseerraadd  
pprroocceessss??

EElleekkttrroonniisskktt
lläässbbaarrtt

iinnmmaattnniinnggss
ffoorrmmaatt??

SSttaannddaarrddiisseerraadd
iinnddaattaa??

FFåå  uunnddaannttaagg  ffrråånn
rreegglleerr??

PPrroocceessssmmeettoodd
kkaann  fföörräännddrraass??

SSttoorr
pprroocceessssvvoollyymm??

KKoommmmeerr  mmiinnddrree
aauuttoommaattiisseerriinngg

fföörrbbäättttrraa  
pprroocceesssseenn??

DDjjuuppaa  
ssyysstteemmfföörräännddrriinngg
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Som stöd för att identifiera en lämplig 
process att börja med har Precio Fishbone 
utvecklat en modell, General Process 
Assessment, där vi tillsammans med kund 
utvärderar föreslagna processer.

. . .

Hitta rätt process att automatisera
Precio Fishbones utvecklat en modell, General Process 

Assessment, för att kunna  utvärdera processer som 
kandidater till automatisering.
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R P A P r e c i o  F i s h b o n e

Ett framgångsrikt första RPA-projekt bygger i stor ut-
sträckning på valet av process och genomförandet av 
en så kallad POC (Proof Of Concept). 

POC:en genomförs för att testa konceptet automa-
tion, vilka krav det ställer på verksamheten och vilken 
nyttopotential automationen erbjuder. 

Effektmål och urvalskriterier

En eller flera processer, delprocesser eller aktiviteter 
väljs ut tillsammans med verksamheten. 

Under POC:ens inledande fas kartlägger vi tillsam-
mans med kund ett antal variabler för att påvisa effekt 
och nytta med det automatiserade flödet: 

• Transaktioner  

• Frekvens

• Tid per transaktion 

• Grad av manuellt arbete

• Repeterbarhet

• Komplexitet

HÄNG MED PÅ RPA-RESAN

Analys 01

Design 02

Utveckling 03

Utvärdering 04

En översikt av de i POC-fasen 

ingående aktiviteterna. 

• 1sta workshop

• Processutvärdering

• Välj 3-6 processer

• Intervjuer

• Förfina Process 
Assessment (pro-
cessutvärdering)

• Utkast Process 
Design Description 
(PDD)

• Besluta process för 
POC

• Intervjuer

• Färdigställ PDD

• Involvera IT

• Besluta miljö för 
POC

• Utveckla

• Utbilda

• Exekvera robot

• 2a workshop

• Utvärdera

• Besluta fortsätt-
ning

Viktigt att tillägga är kriterier och mål som ökad kvali-
tet, nöjd personal, nöjda kunder som inte nödvändigt-
vis är ekvivalenta med urvalskriterierna listade. 

För att med minsta möjliga medel påvisa POC:ens 
resultat avgränsas den/de utvalda processerna i om-
fattning för att snabbt kunna påvisa om automation är 
möjlig eller om annan process skall väljas, eller projek-
tet avbrytas. Under POC-fasen installeras roboten i en 
klientdator för exekvering av automationen. 

Pilot 

När POC:en testats och godkänts adderas funktiona-
litet för att möta processens totala omfattning i syfte 
att gå till ett pilotinförande. Automationen testkörs i en 
produktionsliknande miljö.  

Under pilotfasen definieras den initiala strategin och 
arkitekturen designas i syfte att förbereda produktions-
sättning och uppskalning. Därefter skapas infrastruktur 
och servermiljön sätts upp och plattformen (UiPath) 

installeras. Nu börjar arbetet med att designa RPA-pro-
cessen och dokumentera (PDD). 

Pilotmiljön förbereds med testdata och den automa-
tiserade processen etableras  i servermiljön, var efter 
det automatiserat flödet testas i den produktionslik-
nande miljön. 

Sist görs ett acceptanstest inför produktionssättning. 

Produktion

Om produktionsmiljö och testmiljö är identiska är ar-
betet att driftsätta relativt okomplicerat.  

I produktionsmiljön implementeras skarpa licenser, 
till skillnad från de tidigare faserna där UiPath tillhanda-
håller testlicenser för utvärdering. 

I och med produktionssättning valideras den skarpa 
processen med produktionsdata. Det är viktigt att se-
dan utvärdera de automatiserade processerna även i 
produktion. Etablera därför rutiner för versionshante-
ring och ändringshantering vid behov. 
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R P A P r e c i o  F i s h b o n e

Efter de första implementationerna av automatiserade 
flöden bör därför en långsiktig strategi etableras och 
en organisation som kan agera intern support vid infö-
rande av automation i verksamhetens olika delar såväl 
som hantera en långsiktig förvaltning.

Som så många andra IT-stöd kräver även RPA en aktiv 
förvaltning. Då RPA i allt väsentligt bygger på den aktu-
ella verksamhetens processer är det viktigt att skapa en 
organisation som håller kompetens om de automatise-
rade processerna och som kan justera roboten i hän-
delse av att processen förändras. 

Kompetenscenter

Ett kompetenscenter, ett så kallat Center Of Excellence 
(COE), bör även driva det fortsatta införandet av RPA i 
organisationen. 

RPA kan göra det möjligt att uppnå organisationens 
mål och kompetenscentret kan stötta förändringar i 
verksamheten genom att metodisk utvärdera effekter-
na av automation.

Förvaltning

Kompetenscentret har inte minst en viktig uppgift i att 
utbilda och stötta organisationen såväl under införan-
de som efterföljande förvaltning. Även den tekniska as-
pekten är ett viktigt uppdrag, att säkerställa den infra-
strukturella plattformens tillgänglighet. 

Precio Fishbone hjälper din organisation att etable-
ra ert Kompetenscenter. Beroende på organisationens 
långsiktiga mål kan vi stötta er kortsiktigt under upp-
byggnad, eller också vara en del av kunskapscentret.

UiPath bildades 2005. 2013 släpptes den första produkten för 
Desktop Automation. 2015 lanserades den nya plattformen 
för RPA och bolaget antog dagens namn – UiPath.  

UiPaths plattform, Enterprise RPA, består  idag i huvudsak 
av tre produkter: 

Studio 

Verktyget för att designa, bygga och testa automatiska flöden.  
Erbjuder en hög grad av flexibilitet genom exempelvis 

drag&drop, nyttjande av färdiga komponenter samt inspel-
ning av flöden. 

Orchestrator 

Webbaserat system för möjlighet att implementera, 
schemalägga och managera automationer. Innehåll-
er även realtidsanalys av robotar och flöden. 

Robots 

Mjukvarurobotar som exekverar automatio-
ner. Finns i två versioner: 

• Attended, installeras på användarens 
klient. Användaren väljer vilket flöde 
som skall exekveras och vid vilket 
tillfälle. Interagerar med användaren vid 
exempelvis beslutspunkter i flödet. 

• Unattended, exekverar automationer helt 
utan mänsklig inblandning. Implementeras 
normalt i en servermiljö. 

UiPath har två år i rad listats som 
marknadsledande av analysföretaget Forrester 
och har en global närvaro i över 25 länder.  

2019 räknades de globala kunderna till 5 000 
och ett community med 250 000 utvecklare.  

UiPath 
– ledande
inom RPA

Precio Fishbone är 
med er hela vägen
Att implementera RPA anser vi är att anträda en resa

Detta förutsätter självklart att RPA ses som en möjlighet att 
långsiktigt stötta verksamheten.  
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