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توفير معالجة البيانات الذكية للجميع

™IQ Bot هو حل الذكاء االصطناعي )AI( الوحيد الذي يمكن ألي من مستخدمي قطاع األعمال إعداده واستخدامه بسهولة بهدف قراءة 

مجموعة معقدة من تنسيقات المستندات ورسائل البريد اإللكتروني ومعالجتها آلًيا، وبشكل أسرع. 

موظفو المعرفة الملتزمون بتنفيذ األعمال الروبوتية

تتجه األعمال اليوم بشكل حثيث تجاه تطبيق التشغيل اآللي عىل العمليات التي تستند إىل مصادر تضم بيانات ُمهيكلة. وعىل الرغم من 

هذا، فإن 80% من بيانات شركتك تعتبر »بيانات مظلمة«- أو معلومات يصعب الوصول إليها وغير رقمية وغير قابلة لالستخراج باستخدام 

حلول التشغيل الروبوتي للعمليات )RPA( التقليدية فقط. 

ويعتبر من الصعب تطبيق التشغيل اآللي عىل مجموعة كبيرة من تنسيقات المستندات والطبيعة غير الُمهيكلة للمراسالت )مثل رسائل 

البريد اإللكتروني والرسائل الفورية(. ونتيجة لذلك، يمكنك متابعة االعتماد عىل موظفي المعرفة الستخراج المعلومات ذات الصلة لتغذيتها 

بالعمليات اآللية.

الفصل بين الروبوت والبشر

يتم من خالل IQ Bot تطبيق التشغيل اآللي عىل عمليات األعمال التي تعتمد عىل البيانات غير الُمهيكلة أو شبه الُمهيكلة المخفية 

بالمستندات اإللكترونية والصور ورسائل البريد اإللكتروني وغيرها. يستفيد IQ Bot من العديد من تقنيات الذكاء االصطناعي بهدف رقمنة 

البيانات واستخراجها بذكاء لجعل تقنية RPA أو OCR أو كليهما أكثر فعالية. يستمر IQ Bot في التعلم من التصحيحات التي يجريها موظفو 

المعرفة، مما يجعله يزداد ذكاًء ودقة بمرور الوقت.
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4,000 ساعة. وقت اإلعداد، <30% معالجة مباشرة

IQ Bot عمليات األعمال باستخدام
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إعداد أسرع ١٠ مرات، ضعف المعالجة مباشرةتعلم

*المعالجة المباشرة؛ التشغيل اآللي الشامل دون تدخل البشر.
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التشغيل اآللي الشامل

األكثر بساطةإعداد أسرع 10 مرات لمستخدم قطاع األعمال

  وقت تحقيق قيمة أسرع

70% أسرع خالل 4 أسابيع 

 أقل تكلفة للمعالجة 

يتعلم باستمرار من مالحظات البشر المشتركين بالعملية

 أقل تكلفة للتحقق

معالجة المستندات ذات الجودة األقل 

  كيف يتم تنفيذ العملية من خالل IQ BOT؟

يستفيد IQ BOT من أحدث تقنيات التعلم اآللي )ML(، مثل رؤية الكمبيوتر والتعلم غير الُمراقب، وذلك بهدف قراءة البيانات "المظلمة" 

في المستندات ورسائل البريد اإللكتروني ومعالجتها، هذا باإلضافة إىل رقمنة الصور والمستندات. فهو يبحث بذكاء عن البيانات المخفية 

ويستخرجها من المستندات الكبيرة متعددة الصفحات، وحتى المستندات ذات الجودة المنخفضة، مما يوفر عىل الموظفين ساعات 

معالجة ال حصر لها.

  

 RPA بما في ذلك تقنية – Automation Anywhere® نظرًا ألنه جزء ال يتجزأ من منصة مقومات العمل الرقمية الذكية التي توفرها شركة

و™Bot Insight)التحليالت المضمنة( ومتجر ™Bot Store – يعمل IQ Bot عىل تمكين األعمال من تحقيق مستويات غير مسبوقة من 

التشغيل اآللي.

ما مهام IQ BOT؟ 

تطبيق التشغيل اآللي عىل تصنيف مستندات متعددة الصفحات وفصلها  

تحديد الصفحات الهامة وتجميعها وفصلها بذكاء من المستندات متعددة الصفحات. 

رقمنة أكثر ذكاًء 

االستفادة من تقنية رؤية الكمبيوتر الحديثة بهدف رقمنة المستندات بذكاء ودقة عبر تقنية OCR التقليدية.

دعم اللغة العامة

معالجة مستندات مكتوبة بـ 190 لغة وواجهات مترجمة إىل اللغات اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واليابانية والكورية واإلسبانية والصينية 

التقليدية والصينية المبسطة. 

التعلم أثناء العمل

 تطور مستمر عبر التعلم من مالحظات المستخدم مما يجعله "أكثر ذكاًء" بمرور الوقت.

تطبيق التشغيل اآللي عىل عمليات متكاملة

 تجمع شركة Automation Anywhere بين تقنية RPA والتقنية اإلدراكية بهدف تحقيق مستويات غير مسبوقة من المعالجة المباشرة.

IQ BOT عمليات يتميز بها

الفواتير 

طلبات الرهن العقاري مطالبات التأمين

أوامر الشراء  

استمارات الضرائب 

البيانات المالية 

نماذج الرعاية الصحية

)SSI( إرشادات التسوية القياسية

إشعارات الشحن

وغيرها الكثير 

 تكامل سلس

عدم إجراء تغييرات عىل العمليات أو سير 

العمل الحالي 

 تمكين قوى العمل المتنقلة 

اإلسراع من عملية تحميل المستندات 

ومعالجتها في الميدان عبر تطبيق 

   Automation Anywhere Mobile
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!IQ Bot انطلق برحلتك نحو مقومات عمل رقمية ذكية مع

عندما ال يقع عىل عاتق الموظفين مسؤولية معالجة البيانات يدويًا، يمكنهم توجيه طاقتهم نحو تنفيذ ما 

يتميزون به – وهو استخدام معرفتهم في اتخاذ القرار ومعالجة الحاالت الفريدة أو االستثناءات.

دراسة حالة
FORTUNE 500 تحٍد يواجه شركة تقنية مدرجة بمجلة

اتصل بنا عىل 3535-484-888-1 أو تفضل بزيارة www.AutomationAnywhere.com لتحديد موعد عرض مباشر.

      Automation Anywhere        www.automationanywhere.com

 1-408-834-7676 x1        أمريكا الشمالية:x1 3535-484-888-1  | من جميع أنحاء العالم

        @AutomationAnywh         www.linkedin.com/company/automation-anywhere         sales@automationanywhere.com 

 Go Be Greatو Automation Anywhere وشعار Automation Anywhere جميع الحقوق محفوظة. تُعد .Automation Anywhere, Inc حقوق النشر © لعام 2019 لشركة

وBotFarm وBot Insight وIQ Bot وغيرها، عالمات تجارية مسجلة أو عالمات تجارية مملوكة لشركة Automation Anywhere, Inc. في الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى. 

وتعتبر أسماء المنتجات األخرى المستخدمة في هذه النشرة ألغراض التعريف فقط وقد تكون عالمات تجارية لمالكيها المعنيين.

Automation Anywhere نُبذة عن

تُخول شركة Automation Anywhere األفراد الذين يعظمون شأن الشركات التي يعملون بها بفضل أفكارهم وتفكيرهم وتركيزهم. ونقدم المنصة األكثر تعقيًدا لمقومات العمل 

الرقمية عىل مستوى العالم والتي تجعل العمل أقرب للعمل البشري عن طريق التشغيل اآللي لعمليات األعمال واالستغناء عن البشر.

مارس 2019، اإلصدار 1

التشغيل الروبوتي 

للعمليات
مقومات العمل الرقميةالتحليالتإدراكي السوق

واجهت الشركة طلًبا متغيرًا جًدا في ربط 

الطلب بالتحصيل، مع وجود حاالت ارتفاع 

كبير في نهاية كل ربع سنة. كانت تتبع 

عملية يدوية فيما يتعلق بربط الطلب 

بالتحصيل تضم 50 موظًفا بدوام كامل 

يتحملون مسؤولية إجراء أكثر من 16 عملية 

تحقق مقابل عروض األسعار في نظام 

تخطيط موارد المؤسسة. حاولت الشركة 

تطبيق الرقمنة؛ إال أنها وجدت أن تكلفة 

إعداد حل OCR الذكي الذي وقع عليه 

اختيارها أكثر من المتوقع. كما كان يتطلب 

إنشاء يدويًا لقوالب نماذج طلب العمالء، 

مما نشأ عنه نتائج غير متسقة. أصبح 

اكتشاف األخطاء وتصحيحها عبًئا وكان له 

تأثير سلبي عىل تقديم دعم العمالء المتميز 

الذي تشتهر به الشركة. 

الحل

كان تطبيق التشغيل اآللي عىل عملية ربط 

الطلب بالتحصيل المتبعة لدى الشركة 

والذي يعمل عبر البيانات غير الُمهيكلة 

متوافًقا تماًما مع IQ Bot المقدم من 

شركة Automation Anywhere. بفضل 

IQ Bot، طبقت الشركة التشغيل اآللي 

عىل 60% من عملية ربط الطلب بالتحصيل 

مع معالجة مباشرة بنسبة 75% خالل 

خمسة أسابيع فقط. حققت الشركة هدفها 

بعيد المنال المتمثل في تطبيق المفهوم 

في العمل خالل أقل من 5 أسابيع. تتيح 

الشفافية غير المسبوقة التي يتسم بها 

IQ Bot إمكانية استكشاف األخطاء 

وتصحيحها بسرعة، مما يضمن تحقيق 

رضا العمالء داخل الشركة وخارجها.

المزايا

 وقت إعداد أسرع بأربعة أضعاف

30 موظًفا من موظفي الدوام الكامل 

 يركزون عىل عمل بقيمة أعىل

 3 ماليين دوالر أمريكي توفير سنوي

 75% معالجة مباشرة 

تطور حسب الحاجة


