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:Bot Insight
لدى روبوتاتك قصة ُتروى.

ُتعد Bot Insight المنصة الوحيدة للتحليالت المضّمنة المصممة بصورة خاصة للتشغيل 
الروبوتي للعمليات )RPA(، والتي توفر بيانات األعمال والبيانات التشغيلية في لوحات 

.Go be greatمعلومات آلية، ودون أن تتطلب أي إدماج.
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 Bot Insight تتولّى منصة"
تجميع أي بيانات ُمصّنفة 

وتسجيلها... من دون الحاجة 
إلى وضع األنظمة األخرى أو 
المخططات أو النماذج المعدة 
بشكل مسبق في االعتبار. يتم 
إنشاء لوحات المعلومات آلًيا 

باستخدام نتائج البيانات التي تم 
توصيفها. ويمكن استخدامها 

للحصول على تحليالت 
إضافية ورؤى متعمقة بشأن 

البيانات المقدمة."

 —  مورين فليمينغ

IDC

 Bot Insight تغطي منصة"
نطاق العمل بأكمله، بدًءا من 
تجميع البيانات ووصوالً إلى 

التمثيل المرئي لها، وبذلك 
ُيزال العبء عن كاهل قسم 
تكنولوجيا المعلومات فيما 
يتعلق بتسجيل المعلومات 

وتصنيفها والتمثيل المرئي 
لها وفي المقابل تقل التكاليف 

والمدة الزمنية الالزمة لتحقيق 
القيمة بدرجة كبيرة."

 —  نانسي جاميسون

Frost and Sullivan

يمكنك عرض بيانات العميل بشكل فوري مثل الرهون العقارية التي تتم معالجتها حسب الوضع العائلي أو حسب نوع الرهن العقاري، سواء كان ثابًتا أم متغيًرا.

إن الروبوتات ال تعمل بشكل دؤوب من أجل إنجاز المهام فحسب.
بل تجمع البيانات، وتروي لك هذه البيانات قصًصا.

تعمل الروبوتات البرمجية )الروبوتات( من ®Automation Anywhere على تسجيل البيانات آلًيا 
بشأن كل عملية من عمليات األعمال التي تتعامل معها.

ما مدى انتظام التدفق النقدي لدينا؟

ما المدة الالزمة إلعداد الموظف الجديد؟

ما معدل دوران المخزون لدينا في الشهر الماضي؟

لدينا سيولة نقدية وفيرة ألن المنتج الجديد لدينا قد حقق النجاح المنشود.

نحن بحاجة إلى تسريع وتيرة التوظيف لكي نتمّكن من تنفيذ خطط التطوير بنجاح.

يجب علينا تعزيز اإلنتاج لمواكبة الطلب.

كم عدد الفواتير التي تم دفعها في هذا الربع من السنة؟

كم عدد الحسابات المستحقة التي تأخر سدادها لدينا اآلن؟

احصل على رؤية متعمقة بشأن الجوانب المهمة ألعمالك
اإلنتاجية: تتطلب معالجة طلب الشراء 2.5 ساعة من مكافئ الدوام الكامل

الكفاءة: يمكننا معالجة 1000 فاتورة يومًيا
التكلفة: استطعنا تخفيض تكاليف اإلنتاج بنسبة 30% في الربع األخير

اإليرادات: ُيعد مستوى الخدمة الجديد األكثر ربحية لدينا
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يمكنك أن تعرف مدى فعالية أداء الروبوتات بشفافية حقيقية
تساعدك منصة Bot Insight في مراقبة مقومات العمل الرقمية وإدارتها من دون عناء

 

  

 تزودك منصة Bot Insight بلوحة معلومات "مركز التميز" )COE( التي تتبع عائد االستثمار )ROI( بشأن استثمارات التشغيل الروبوتي 
للعمليات حسب العملية أو القسم.

 بمجرد نشر منصة Bot Insight في قسمك، سترى في الحال قيمة التشغيل الروبوتي للعمليات. وستسعى األقسام األخرى إلى نشر تقنية 
التشغيل الروبوتي للعمليات.

 بمجرد تطبيق التحليالت على البيانات، ستتعرف على قصص استثنائية بشأن أعمالك. ومن خالل منصة ™Bot Insight من 
Automation Anywhere، ستتمّكن من التعرف على هذه القصص والتصرف وفًقا لها.

تمنحك التحليالت المضّمنة في منصة Bot Insight إجابات محّدثة فورية دائًما بشكل جديد كلًيا.

مؤشر عمل الروبوت

الدوالرات التي تم توفيرها 

أسباب فشل الروبوت الروبوت الذي يقدم أعلى قيمة

الساعات التي تم توفيرها 

تعرض لوحة معلومات مركز التميز )CoE( بصورة مرئية عائد االستثمار حسب القسم أو العملية.

 )FTE( مكافئات الدوام الكامل
التي تم توفيرها 
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• إنشاء أي لوحة معلومات في أي عملیة 
تشغیل آلي في الیوم األول

• الحصول على معلومات فوریة ُیعتمد 
علیھا في اتخاذ القرارات

• الحصول على رؤى حول األجزاء التي 
تؤدي عملھا في برنامج التشغیل الروبوتي 

(RPA) للعملیات
• االستفادة من المعلومات التشغیلیة 
ومعلومات األعمال على حد سواء 

البدء
0 إلى 25

• استخدام CoE Dashboard (لوحة 
معلومات مركز التمیز (CoE)) اآللیة 

الكتساب مؤیدین
• حساب عائد االستثمار من حیث الساعات 
أو الدوالرات أو مكافئات الدوام الكامل أو 

الروبوت أو القسم أو العملیة
• تلخیص قیمة المشروع آلًیا

• مشاركة البیانات بشكل فوري باستخدام 
 Automation Anywhere التطبیق

 Mobile

التوسع
26 إلى 50 روبوًتا

• االطالع على أداء عملیة برمتھا 
 CoE Dashboard بصورة آلیة في
((CoE) لوحة معلومات مركز التمیز)

• مراجعة عائد االستثمار للبرنامج بأكملھ مع 
مرور الوقت

• مقارنة األداء الذي تقدمھ في مقابل معاییر 
المجال

• اإلجابة عن األسئلة بسرعة في االجتماعات 
باستخدام التطبیق 

التحول
أكثر من 50 روبوًتا
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منصة BOT INSIGHT تروي قصة رحلتك نحو التحول الرقمي

لتمنح الجميع القدر نفسه من المعرفة
Bot Insight تزيد من سرعتك في رحلة التحول الرقمي

التحليالت المضمنة فقط المصممة للتشغيل 	 
)RPA( الروبوتي للعمليات

عائد استثمار آلي في لوحة معلومات مركز 	 
)CoE( التميز

بيانات األعمال والبيانات التشغيلية	 

بصورة آلية في لوحات المعلومات	 

ال يتطلب األمر أي إدماج	 

لكل خطوة في رحلة التشغيل الروبوتي للعمليات )RPA( تحدياتها الفريدة

إذا كنت جاًدا بشأن التشغيل الروبوتي للعمليات )RPA(، فأنت بحاجة إلى 
.Bot Insight

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