شركة  Nouryanالعالمية الرائدة تستعين
بالتشغيل اآللي لتعزيز نمو األعمال

لمحة عن المؤسسة
إن شركة  Nouryanهي شركة مواد كيميائية عالمية ،انفصلت عن شركة  AkzoNobelفي
عام  2018وتملكها اآلن شركة األسهم الخاصة  Carlyleوشركة Singapore Sovereign
 .Wealth Fund GICوهي توفر المواد الكيميائية األساسية في تصنيع المنتجات اليومية للعديد
من الصناعات مثل صناعة البالستيك والورق ومواد البناء ومنتجات العناية الشخصية .تباشر الشركة
أعمالها في أكثر من  80دولة حول العالم.

العمليات التي ُ
شغلت آل ًيا
• التسويات بين الشركات المرتبطة معًا
• تجميع مجموعات بيانات الموظفين
• ضوابط امتثال تكنولوجيا المعلومات
الصناعة
المواد الكيميائية

التحدي
أرادت شركة  Nouryonاستخدام تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات ( )RPAلمساعدتها في تنمية
أعمالها .وكانت أولى خطواتها هي االتصال بفريق إدارة المعلومات ( )IMواستكشاف الحلول التي
ستم ِّكن الشركة من استغالل مواردها بشكل أكبر .كان التشغيل اآللي للعمليات أحد الحلول المطروحة.
بدأ فريق تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات المشروع في عام  ،2018ووضع أهدا ًفا إلنشاء بنية RPA
أساسية قابلة للتطوير ،وإنشاء إمكانات وحوكمة داخلية ،وتشغيل المزيد من حاالت استخدام العمليات آليًا.

الحل
لقد أظهر فريق إدارة المعلومات حتى اآلن قيمة التشغيل اآللي في حاالت االستخدام في مجاالت الشؤون
المالية والموارد البشرية وإدارة تكنولوجيا المعلومات .وقد تم استخدام هذه العمليات إلبراز قدرات تقنية
 RPAإلى إدارات العمل المختلفة ،وخلق وعي لقيمة تقنية  ،RPAوإظهار المزيد من حاالت استخدام
التشغيل اآللي .واآلن فريق القيادة المالية مهتم باستخدام التشغيل اآللي لتحسين عملياته.
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المعلومات

نسبة تقليل الوقت الالزم
لتحسين قواعد بيانات الموظفين

"التشغيل اآللي للعمليات
يجعل أمورنا أسهل .عندما
طبقناه بشكل مدروس،
ً
فعالية ونجاحً ا
أصبحنا أكثر
في القيام بوظائفنا".
—آت سيتال،

مدير المجاالت الوظيفية،
التشغيل اآللي الذكي

تفاصيل القصة
كانت الخطوة األولى لشركة  Nouryonهي تقييم مدى مالءمة برامج المورّ دين المتاحة في السوق .كان
الخيار الذي تم اختياره يعتمد على كيفية عمل برنامج  ،RPAلتمكين الفريق من التشغيل اآللي لمهامه،
وقدرته مفتوحة المصدر ونظامه البيئي التشغيلي.
وكانت حالة االستخدام المتعلقة بالشؤون المالية تتعلق بالتسويات فيما بين الكيانات القانونية المرتبطة
معًا البالغ عددها  120كيا ًنا في شركة  .Nouryonتضمنت العملية التأكد من أن الفاتورة التي يرسلها
أحد الكيانات إلى كيان آخر قد تم تسجيلها بواسطة كال الكيانين وأنه ال يوجد عدم تطابق معها .بمساعدة
التشغيل اآللي ،أصبحت الشركة اآلن قادرة على إدارة هذه العملية التي تستغرق وق ًتا طويالً بسهولة
وإجرائها في قسم واحد بدالً من إجرائها في كيانات محلية عديدة.

"إننا نقوم بالكثير من المهام
التي يمكن أن يتم تشغيلها
آليًا .إن تقنية  RPAهي أداة
نود االستعانة بها بالتأكيد".
—آت سيتال،

مدير المجاالت الوظيفية،
التشغيل اآللي الذكي

وفي قسم الموارد البشرية ،كانت تتطلب العملية اليومية إلنشاء مصدر واحد لمعلومات الموظف جمع
البيانات من قاعدتين للبيانات .وكان يلزم استخدام جدول بيانات  Excelلمطابقة القائمة والتحقق منها.
وبفضل التشغيل اآللي أصبحت هذه العملية تتم خالل الليل ،ولم تعد هناك حاجة إلى العمل اليدوي اليومي
الذي يستغرق  45دقيقة.
ومع وجود العديد من الموظفين والمقاولين والموردين المشاركين في مشاريع تكنولوجيا المعلومات على
مستوى الشركة ،فإن عملية التحقق من أي تغييرات في النظام بمقارنتها مع مجموعة قواعد InControl
تتحول من التقرير السنوي إلى الفحص عند الطلب بمساعدة التشغيل اآللي .وقد أدى ذلك إلى تحسين
االمتثال وإزالة األخطاء واإلغفاالت التي يمكن أن تؤثر سلبًا على األعمال .إن التشغيل اآللي يساعد في
التحول االستراتيجي من ضوابط اكتشاف األخطاء إلى ضوابط الوقاية منها.

المستقبل
تعمل شركة  Nouryonاآلن ،بعد إنجازها لمرحلة المشروع التجريبي لتقنية  ،RPAعلى تطبيق
التشغيل اآللي على العمليات اليومية لدعم مبادرات األعمال .ومع قيادة فريق الشؤون المالية جهود
التشغيل اآللي ،ترى إدارة الموارد البشرية وإدارة المشتريات اآلن فرصًا الستخدام تقنية  RPAوتخططان
لبدء العمل في مشروعيهما لتطبيق هذه التقنية .وسيدرس فريق إدارة المعلومات اإلمكانات األخرى مثل
التعرف البصري على الحروف ،ومعالجة اللغة الطبيعية ،والتعلُّم اآللي في حالة وجود حاالت استخدام
تتطلب هذه الوظائف الذكية على مستوى الشركة.
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