IQ Bot
IA que lê e processa “dark data”.
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COMO DEMOCRATIZAR O PROCESSAMENTO DE DADOS INTELIGENTES
IQ Bot™ é a única solução de IA que é fácil de configurar e ser usada por usuários empresariais para ler
e processar automaticamente uma variedade de documentos e e-mails complexos com mais rapidez.

TRABALHADORES DO CONHECIMENTO CONFINADOS AO TRABALHO ROBÓTICO
20%
Visível

ESTRUTURADOS

Planilhas
Arquivos CSV

Bancos de
dados

SEMIESTRUTURADOS

DARK DATA
80%

Faturas
Ordens de
compra

Contratos
Solicitações de
hipotecas

Oculto
NÃO ESTRUTURADOS

E-mails
Mensagens
instantâneas
Voz

Imagens
Vídeo

As empresas atualmente estão voltadas para automatizar processos que extraem de fontes de dados
estruturadas. No entanto, 80% dos dados da sua empresa é formado por “dark data”, informações
difíceis de acessar, não digitalizadas e não extraíveis com soluções somente de RPA tradicionais.
Grandes variações em formatos de documentos e a natureza altamente não estruturada das comunicações
(pense em e-mails e mensagens instantâneas) têm automação limitada. Com isso, você continua
dependendo de trabalhadores do conhecimento para extrair as informações relevantes para alimentar
processos automatizados.

TIRE O ROBÔ DO SER HUMANO
O IQ Bot automatiza processos comerciais que dependem de dados semiestruturados ou não estruturados
ocultos em documentos eletrônicos, imagens, e-mails e muito mais. O IQ Bot aproveita várias técnicas
de IA para digitalizar e extrair dados de forma inteligente, a fim de tornar sua tecnologia de RPA e/ou OCR
ainda mais eficiente. O IQ Bot continua aprendendo com as correções feitas pelos seus trabalhadores do
conhecimento, tornando-se mais inteligente e preciso com o passar do tempo.
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Processo de negócios com o IQ Bot
Configuração 10 vezes
mais rápida, 2 vezes STP*
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*Processamento direto; automação de ponta a ponta sem envolvimento humano.
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AUTOMAÇÃO DE PONTA A PONTA
Mais intuitivo
Configuração 10x mais rápida para o usuário comercial
 enos tempo para a geração de valor
M
70% de STP dentro de 4 semanas
Menores custos de processamento
Aprende continuamente com feedback
human-in-the-loop
Integração perfeita
Sem mudanças em processos
ou fluxos de trabalho já existentes

Casos de uso pré-prontos
Recursos de extração imediata
para os tipos de documentos
comerciais mais comuns
Capacita a força de trabalho móvel
Faça upload e processe documentos
no campo com o Automation
Anywhere Mobile
Melhor segurança da categoria
Segurança de nível bancário com
acesso granular baseado em função

COMO O IQ BOT FAZ ISSO?
O IQ Bot aproveita as técnicas de machine learning (ML) mais recentes, como visão computacional e aprendizado
não supervisionado, para ler e processar a “dark data” em documentos e e-mails e digitaliza imagens
e documentos. Ele encontra e extrai de forma inteligente os dados ocultos em documentos com várias páginas,
mesmo que de baixa qualidade, economizando incontáveis horas de pré-processamento dos funcionários.
Como parte integral da plataforma de força de trabalho digital da Automation Anywhere®, incluindo RPA, Bot
Insight™ (análise integrada) e Bot Store™, o IQ Bot permite que as empresas atinjam níveis de automação sem
precedentes.

POR QUE O IQ BOT?
Classificação inteligente
Identifique, agrupe e separe páginas de interesse em documentos com várias páginas.
Extração líder do setor
Aproveite as tecnologias de IA mais recentes para garantir a extração de dados precisa em
documentos manuscritos e de baixa resolução.
Fácil de usar para o usuário empresarial
Alcance o ROI em dias em vez de meses, configuração 10x mais rápida, sem manutenção e fácil
de escalonar.
Automação de processos de ponta a ponta
Uma solução realmente competente para níveis de automação sem precedentes.
Suporte a idiomas de todo o mundo
Processe documentos em 190 idiomas e interfaces localizadas em inglês, francês, alemão, japonês,
coreano, espanhol, português, chinês tradicional, chinês simplificado e muito mais.
Aprende enquanto trabalha
Aprimora-se continuamente com o aprendizado com os comentários feitos pelos usuários, ficando
mais “inteligente” com o passar do tempo.

TIPOS DE DOCUMENTOS EM QUE O IQ BOT SE DESTACA
Faturas
Solicitações de hipotecas
Pedidos de indenização de seguro
Pedidos de compra
Formulários fiscais
Declarações financeiras

Formulários de serviços de saúde
Instruções de liquidação padrão (SSI)
Avisos de envio
Documentos de formato fixo
E muito mais
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ESTUDO DE CASO
EMPRESA DE TECNOLOGIA FORTUNE 500
DESAFIO

SOLUÇÃO

BENEFÍCIOS

A empresa enfrentava uma demanda de
pedido ao recebimento altamente variável,
com picos em todo final de trimestre. Ela
possuía um processo manual de pedido
ao recebimento com 50 funcionários em
tempo integral (FTEs) realizando mais de
16 validações em relação a cotações em
seu ERP. A empresa tentou a digitalização,
mas descobriu que a solução de
OCR inteligente que selecionou tinha
custos de configuração mais altos do
que o esperado. Ela também exigia a
criação manual de modelos de formulários
de pedidos de clientes, que forneciam
resultados inconsistentes. A solução de
problemas se tornou um fardo e afetou
o fornecimento do excelente suporte ao
cliente pelo qual a empresa é conhecida.

O IQ Bot da Automation Anywhere era
perfeito para automatizar o processo de
pedido ao recebimento da empresa, que
era repleto de dados não estruturados.
Com o IQ Bot, a empresa automatizou
60% de seu processo de pedido ao
recebimento com 75% de processamento
direto (STP) em apenas cinco semanas.
A empresa atingiu seu objetivo arrojado
de concepção à produção em menos de
5 semanas. A transparência inigualável
do IQ Bot permite a rápida solução de
problemas, garantindo a satisfação de
clientes internos e externos.

Tempo de configuração 4x mais rápido

Automação robótica
de processos

Cognitivo

Análise

Trabalho de alto valor com foco em 30 FTE
US$ 3 milhões em economias anuais
75% de processamento direto com
escalonamento sob demanda

Força de
trabalho digital

Embarque na sua jornada em direção a uma
força de trabalho digital inteligente com o IQ Bot!
Quando não precisam processar dados manualmente, os funcionários podem
se dedicar ao que fazem de melhor: usar seu conhecimento na tomada de
decisões e no processamento de casos exclusivos ou exceções.

Sobre a Automation Anywhere
A Automation Anywhere possibilita que as pessoas agreguem excelência às empresas onde trabalham com suas ideias, pensamentos e foco.
Nós oferecemos a Plataforma de força de trabalho digital mais sofisticada do mundo, humanizando o trabalho por meio da automatização
de processos de negócios e da liberação de pessoas das atividades repetitivas.

Ligue para 1-888-484-3535 ou acesse www.AutomationAnywhere.com para agendar uma demonstração
ao vivo.
Automation Anywhere

www.automationanywhere.com/br

América do Norte: 1-888-484-3535 x1 | Internacional: 1-408-834-7676 x1
@AutomationAnywh

www.linkedin.com/company/automation-anywhere

sales@automationanywhere.com
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