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Resumo executivo 
A automação robótica de processos (RPA) terá um efeito profundo na forma como as 
empresas são administradas. O "bot" centrado em tarefa é o bloco de construção básico. 
A Automation Anywhere cria "funcionários digitais" combinando bots com automação 
cognitiva e análise para potencializar o trabalho humano, realizando funções de 
negócios completas do início ao fim. A Automation Anywhere encomendou uma 
análise da Tolly dos elementos-chave de ofertas de RPA para ajudar a fornecer uma 
abordagem estruturada para compradores avaliarem várias soluções no mercado. 

Com novas tecnologias inovadoras como a RPA, a decisão crítica de compra precisa 
ser feita sem o benefício de experiências longas. As ofertas são tão inovadoras que 
poucos têm anos de experiência, e é fácil confundir uma etapa tendo um mercado 
inexperiente como base.  

Neste guia, apresentaremos a você o que vemos como os quatro pilares de qualquer 
oferta de RPA: IA/Cognitiva, Segurança, Escalabilidade e Análise. Nesta seção, 
resumiremos cada uma das áreas e forneceremos uma visão geral do que o 
Automation Anywhere Enterprise (AAE) oferece em cada área (resumido na 
tabela 1). No corpo do relatório, mostraremos mais detalhes adicionais de cada área. 
Forneceremos funcionalidades específicas e importantes que podem formar a base 
de uma decisão de compra informada. Isso pode fornecer um modelo para 
comparação com outras ofertas de RPA. 

IA/Cognitiva 
A potência dos bots está relacionada com a riqueza e a eficácia da IA e das 
funcionalidades cognitivas que apresenta. Por fim, a eficácia de um bot é 
determinada por sua inteligência. O IQ Bot é uma habilidade ou funcionalidade da 
IA disponível dentro da plataforma de força de trabalho digital da Automation 
Anywhere que traz estrutura a dados não estruturados. Foi especialmente projetado 
para os 80% dos processos de negócios que atualmente dependem muito de 
pessoas para localizarem e organizarem dados não estruturados. Com o IQ Bot, os 
usuários podem automatizar completamente o processamento de dados não 
estruturados usando as tecnologias de IA mais recentes, como Computer Vision, 
processamento de linguagem natural (PLN), lógica difusa e Machine Learning (ML) 
sem a ajuda de cientistas de dados ou especialistas altamente treinados. O AAE 
oferece funcionários digitais que são uma combinação de bots, automação 
cognitiva e análise criados para ampliar a capacidade dos funcionários humanos ao 
realizar funções empresariais completas do início ao fim. Os bots podem ser criados 
para serem executados sem supervisão ou podem trabalhar junto com sua equipe 
como bots assistidos, podendo aumentar a produtividade do seu pessoal. 

Segurança 
Os aplicativos impulsionados pela RPA provavelmente estarão no cerne de sua empresa. 
A segurança é primordial. O AAE fornece um conjunto rico de funções de segurança. 
O controle de acesso baseado em função (RBAC) granular permite que sua autorização 
de segurança seja tão detalhada quanto você precisar. O código do bot é protegido por 
ofuscação de tempo de execução. Os bots podem ser protegidos ainda mais ao 
desativar a interação com o usuário e executar o modo oculto, sem que o usuário veja. 
Os aplicativos ficam seguros de várias formas, incluindo Credential Vault, criptografia de 
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credencial de tempo de execução, criptografia AES-256 para dados armazenados e 
criptografia TLS 1.2 para dados em trânsito. O AAE oferece logs de auditoria detalhados 
e integra-se com informações de segurança e sistemas de gerenciamento de evento 
(SIEM), assim como sistemas empresariais de login único (SSO). 

Escalabilidade 
Escalabilidade tem tudo a ver com eficiência. O AAE oferece um aplicativo de gravação 
universal, blocos de criação de bots e uma Bot Store bem equipada para ajudar você 
com o mínimo de esforço. Depois de já ter iniciado o processo, a oferta do AAE fornece 
as funcionalidades flexíveis para lidar com picos e quedas em sua carga de trabalho com 
o dimensionamento dinâmico. O AAE oferece suporte a grandes fornecedores de 
nuvem, permitindo flexibilidade para implantar esses recursos e lidar com a carga de 
trabalho. Seja no local ou baseado em nuvem, bots por servidor é uma métrica de 
dimensionamento importante. A Automation Anywhere já demonstrou que é possível 
ter 1.000 bots em execução em um único servidor. Maior densidade de bots por servidor 
resulta em custos de CAPEX/OPEX menores. 

Análise 
A análise permite que você meça o valor. O AAE fornece análise que oferece 
informações convincentes de nível empresarial. Os painéis mostram a atividade do 
bot que pode ser visualizada pelo fornecedor processado ou, digamos, totais de 
fatura. A calculadora de ROI oferece uma exibição rápida de custos de pessoal 
evitados ao colocar os bots para processarem uma determinada tarefa.  

Nas seções a seguir, daremos uma olhada em algumas das considerações 
importantes que você deve validar durante seu processo de solução de RPA. 

Resumo dos principais benefícios do Automation Anywhere Enterprise (AAE) 
 

Área Automation Anywhere Importância 

IA/Cognitiva O IQ Bot oferece IA nativa e ML para usuários empresariais, 
usando as tecnologias de IA mais recentes como Computer 
Vision (CV), processamento de linguagem natural (PLN) e lógica 
difusa. Também oferece integração com terceiros. 

A IA nativa oferece integração rigorosa e valor 
imediato. Ao aproveitar a tecnologia de IA mais 
recente, você maximiza a eficácia das técnicas 
de aprendizado. 

Segurança Controle granular de acesso baseado na função, ambiente com 
tempo de execução de bot seguro que abrange credenciais e 
código. Criptografia de dados em repouso e em trânsito. 
Integração com SSO/SAML e SIEM. 

Protege seus aplicativos (bots), dados e 
credenciais de usuário com a cobertura, 
a flexibilidade e a granularidade que você precisa. 
Funciona com ambientes de segurança 
empresarial existentes. 

Escalabilidade Ferramentas para permitir o desenvolvimento de bots para 
dimensionamento: gravador universal, blocos de criação e bots 
pré-criados. Integração de produto e nuvem para fornecer 
dimensionamento flexível. Único servidor com suporte para 
1.000 bots. 

Permite implementar rapidamente e responder 
a picos em sua empresa. Mil bots por servidor 
mantêm o servidor CAPEX sob controle. 

Análise Painel do Centro de Excelência (COE) integrado, análise 
impulsionada por ML usando dados empresariais, calculadora 
de ROI que oferece feedback imediato sobre o corte de custos. 

Análise baseada nos negócios (além da baseada 
em tecnologia) oferece insights claros sobre 
quantificação. Benefícios de custo da RPA. 

Observação: As informações cobertas neste documento foram derivadas de documentação da Automation Anywhere, demonstrações e entrevistas com 
especialistas da AA. 

Fonte: Tolly, agosto de 2019 Tabela 1 
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IA/Cognitiva  
As funcionalidades de inteligência artificial e aprendizado cognitivo são os 
elementos que oferecem a inteligência para lidar com dados não estruturados. 
Como apontado anteriormente, o IQ Bot é o componente de IA integrado do 
Automation Anywhere Enterprise. 

Foco no usuário empresarial. Muito frequentemente, os desenvolvedores de 
produto criam produtos que outros desenvolvedores encarariam como de fácil uso, 
mas isso não ajuda o restante de nós. Longo tempo de treinamento para criadores 
de bots e usuários poderia indicar falta de foco nos usuários empresariais. Peça por 
uma demonstração de algum tipo de treinamento para ter uma melhor perspectiva 
da curva de aprendizado. UCompreensão das diferenças de treinamento para as 
pessoas que criam bots e aquelas que os usam. 

Suporte ao processamento de documentos. Esse é o processo de pegar um 
documento em "papel", por exemplo, um PDF, e prepará-lo para ser usado como 
fonte ou destino de dados no sistema de RPA. Ter esse suporte implementado de 
forma nativa na solução de RPA garante a você uma integração sólida com o 
produto.  

O fornecimento de suporte a terceiros resulta em flexibilidade adicional para 
expandir as funcionalidades do sistema ainda mais. O suporte nativo e a terceiros 
oferece a você o maior conjunto de opções. 

 

 

IA/Cognitiva Parte 1    

Categoria Tópico Definições Automation 
Anywhere 

Fornecedor X 

Foco no usuário 
empresarial 

Treinamento padrão 
para criadores de robô 

Treinamento 
recomendado para 
aqueles que criam 
bots 

Geralmente 3 dias no 
local, mas opções online 
também estão 
disponíveis 

 

 Treinamento padrão 
para usuários finais 

Tempo de 
treinamento 
recomendado para 
os que usam bots 

Dentro de uma hora  

Suporte ao 
processamento 
de documentos 

Nativo  Produto fornece 
suporte nativo 

Sim (IQ Bot)  

 Integração com IA de 
terceiros 

Produto fornece 
integração com 
outros suplementos 
de IA 

Sim  

Fonte: Tolly, agosto de 2019 Tabela 2 
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Tempo de configuração. Entenda as etapas e o tempo necessários para 
configurar um aplicativo para usar RPA. Sistemas baseados em modelo requerem 
que você mapeie manualmente os campos de cada documento de entrada a ser 
usado em seu sistema de RPA. Isso aumentará o tempo de configuração e apresenta 
risco de erro humano. A análise automática e a configuração de documentos 
reduzirá o tempo de configuração drasticamente e melhorará a qualidade de 
mapeamento. Nessa abordagem, seu usuário precisa monitorar apenas o processo e 
confirmar ou corrigir quaisquer campos em questão.  

Casos de uso imediatos. Por mais que a RPA tenha uma ampla utilização, há 
alguns casos de uso bem comuns que incluem processamento de faturas e 
reivindicações, tarefas comuns para muitas empresas. Confirma os casos de uso 
específicos que seu fornecedor oferece imediatamente. Disponibilidade de casos de 
uso imediatos relevantes acelerarão sua RPA e provavelmente melhorarão seu ROI. 

Machine Learning (ML) para melhoria contínua. Quanto mais você usa o 
sistema, mais você aprende sobre ele Com a ML, ele funciona das duas formas. 
Conforme seus usuários validam documentos, sistemas baseados em ML podem 
aprender com essas correções para que um trabalho semelhante futuro seja mais 
rápido e mais preciso. Como a ML é um termo geral, peça ao seu fornecedor para 
detalhar as funcionalidade de ML específicas de seu sistema de RPA, assim como os 
planos futuros para ela na área. 

 

IA/Cognitiva Parte 2    

Categoria Tópico Definições Automation Anywhere Fornecedor X 

Tempo de 
configuração 

Com base em modelo A solução requer 
configuração 
manual de 
documentos 

Não. 
Ela NÃO requer configuração 
manual de documentos 

 

 Automação de ponta 
a ponta e sem 
envolvimento humano 

Análise 
automatizada e 
mapeamento de 
campo para 
conversão de 
documentos para 
uso de RPA 

Sim. O IQ Bot processa 
automaticamente uma 
variedade de documentos 
e pede ao usuário para 
confirmar a precisão. 

 

Casos de uso imediatos Casos de uso 
empresariais 
fornecidos 

Faturas, reivindicações 
de seguro, etc. 

 

Machine Learning para melhoria contínua Aprendizado 
automatizado para 
melhorar a 
qualidade de 
entrada 

Aprende com entrada 
humana durante validação 
para corrigir erros 
automaticamente da próxima 
vez. Naturalmente 
inteligente, aumenta a 
precisão ao longo do tempo. 

 

Fonte: Tolly, agosto de 2019 Tabela 3 
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Segurança  
Sem segurança eficaz, a RPA pode ser fonte de quebras de segurança graves. Como 
a RPA tem acesso às credenciais de usuário e integra-se nos processos empresariais 
principais, problemas de segurança em potencial podem ser compreendidos e 
proteção apropriada fornecida.  

Controle de acesso baseado em função (RBAC) granular. Na RPA, o processo 
assume a função do usuário. Portanto, todo o controle granular de níveis de 
privilégio que esperamos do usuário precisam ser esperados dos sistemas de RPA. 
Alguns usuários precisam apenas visualizar dados, outros precisam adicionar ou 
atualizar. Alguns usuários devem ter restrições de tempo ou dia no acesso. Peça 
para seu fornecedor ilustrar o grau de granularidade das suas funcionalidades de 
controle de acesso.  

Segurança de código de bot. Os próprios bots guardam propriedade dos 
processos de negócios. Confirme com o fornecedor se ele protegeu esse código por 
ofuscação ou outros meios. 

Segurança do aplicativo. Esse é um desafio de ponta a ponta, e é preciso ter 
segurança em todo o processo. Descubra onde e como as credenciais são 
armazenadas. Verifique se uma criptografia forte foi usada no armazenamento e se as 
credenciais permanecem criptografadas na memória quando o bot está em execução.  

Confirme como os dados são manejados quando "em repouso" (ou seja, 
armazenados) e quando "em trânsito" em uma rede. Todos os dados devem ser 
protegidos por uma criptografia forte nos dois casos. 
 

Segurança Parte 1    

Categoria Tópico Definições Automation Anywhere Fornecedor X 

Controle de 
acesso 
baseado em 
função (RBAC) 
granular 

Granularidade 
de controle de 
acesso 

Fornece níveis detalhados 
para acesso baseado em 
vários critérios. 

Muito granular. Fornecido em 
administração (licenças, 
usuários, funções), bots, 
dispositivos, grupos e 
credenciais 

 

Segurança de 
código de bot 

Ofuscação de 
código 

Código de bot com tempo de 
execução seguro para 
comprometimento 

Ofuscação com criptografia 
AES-256 

 

Segurança do 
aplicativo  

Credential Vault Repositório para proteger 
credenciais usadas pelos bots 

Criptografado e segurado por 
uma chave-mestre 

 

 Credenciais 
criptografadas 
de tempo de 
execução 

Criado para proteger 
credenciais enquanto o 
bot está em execução 

Criptografa credenciais em 
ambiente de tempo de execução 

 

 Dados estáticos Proteção fornecida para 
dados quando armazenados 

Criptografa com AES-256  

 Dados em 
trânsito 

Proteção fornecida para 
dados quando transmitidos 

Criptografa com TLS 1.2  

Fonte: Tolly, agosto de 2019 Tabela 4 

 

http://www.tolly.com/


 
Guia do Comprador da RPA Nº 219129 

© 2019 TOLLY ENTERPRISES, LLC PÁGINA 7 DE 11 Tolly.com 

Segurança do aplicativo (cont.). Verifique como as senhas são armazenadas. De 
forma ideal, seu fornecedor deve oferecer suporte a hash de senhas. Conforme seus 
bots estão em execução, você pode ter situações onde não deseja que o usuário 
seja capaz de interagir por completo com o bot. Confirme se você pode desativar o 
teclado e o mouse. Em outros casos, pode ser que você não queira que a pessoa 
sentada no computador saiba que um bot está em execução. Procure por “modo 
oculto". 

Auditar Verifique se seu sistema registra todos os eventos importantes com um 
nível de detalhamento apropriado para suas necessidades de segurança. Sem logs, 
pode ser impossível rastrear a fonte de um problema de segurança. Logs detalhados 
são essenciais para oferecer prova de conformidade com muitas regulamentações 
governamentais e iniciativas de indústria como HIPAA, SOX, GLBA & PCI DSS. 

Integração de nível empresarial. Hoje, nenhum sistema é autônomo na 
empresa. Para funcionar de forma eficaz e entregar valor máximo, é importante 
integrar-se com os sistemas de segurança da empresa. Muitas empresas aumentaram a 
segurança de credenciais e reduziram o gerenciamento de login e complexidade 
usando sistemas de Login único (SSO). Interoperabilidade com vários fornecedores é 
fornecida usando o Security Assertion Markup Language (SAML), que é uma 
linguagem como XML para aplicativos de segurança. Microsoft ADI e suporte Kerberos 
de nível industrial também podem ser considerados. De forma semelhante, muitas 
empresas implementam as informações de segurança e sistemas de gerenciamento de 
evento (SIEM) para lidar com dados de segurança e alertas de sistemas distintos. 
Certifique-se de que o fornecedor de RPA oferece suporte a essas funcionalidades 

Segurança Parte 2    

Categoria Tópico Definições Automation 
Anywhere 

Fornecedor X 

Segurança 
do 
aplicativo 
(cont.) 

Hash de senhas Deixe as senhas seguras ofuscando o uso de hash Implantado  

 Desativar 
teclado/mouse 

Proteger o bot em execução da interação pelo usuário Implantado  

 Modo oculto Ocultar o bot em execução para o usuário do computador Implantado  

Auditoria Registrar em log Fornecer logs de evento detalhados de atividade.  
Ajuda na conformidade com várias regulamentações 
governamentais e iniciativas industriais 

Implantado  

Integração 
de nível 
empresarial 

Suporte a 
SSO/SAML, Active 
Directory, Kerberos 

Integra-se com ambientes de login único e Markup 
Language para comprovação de segurança 

Implantado  

 Suporte SIEM Integra-se com informações de segurança e sistemas 
de gerenciamento de eventos 

Implantado  

Fonte: Tolly, agosto de 2019 Tabela 5 
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Escalabilidade 
Sua iniciativa de automação provavelmente começará pequena conforme você 
aprende como utilizar o poder da RPA. No entanto, é essencial que sua solução de 
RPA não limite a jornada de automação da empresa. De rápida criação de bots a 
funcionalidade elástica, sempre entenda os aspectos do dimensionamento de sua 
solução de RPA. 

Experiência de criação de bots. Todas as histórias de sucesso da RPA começam 
naturalmente com um bot bem-sucedido. É importante ter as ferramentas e 
recursos para ajudar você a criar (ou comprar) bots rapidamente para dimensionar 
sua implantação de RPA.  

Ao criar seu bot, é muito útil ter um serviço que possa registrar as ações de usuário e 
traduzir essas ações na base de seu processo automatizado. Veja como seu 
fornecedor lida com esse desafio. 

Muitos aplicativos têm muitas tarefas em comum. Se seu fornecedor de RPA 
fornecer "blocos de criação" que podem ser usados na na criação de bots, que pode 
eliminar muitas tarefas tediosas e ajudar a acelerar o desenvolvimento do bot. 
Obtenha detalhes sobre o número e o tipo de blocos de criação ou elementos de 
código comuns que seu fornecedor de RPA pode te oferecer. 

Investigue o que está disponível na Bot Store de um fornecedor. Bots pré-criados 
permitem que você evite a criação do zero e acelere a criação e a implantação de bots.  

Aprimorar a dinâmica da força de trabalho. Depois de os bots serem criados, 
nosso foco de dimensionamento volta-se para opções e funcionalidades do tempo 
de execução. Aqui, também, há vários aspectos a serem considerados.  

Muitas empresas passam por picos que demandam um aumento temporário no 
processamento. Lojas de varejo durante períodos de final de ano e empresas de 
seguro após uma catástrofe natural são dois exemplos comuns. Pergunte ao seu 
fornecedor o que eles oferecem para ajudar as empresas a responder às necessidades 
temporárias para realizar o dimensionamento para mais executores de bots.  

Escalabilidade Parte 1    

Categoria Tópico Definições Automation Anywhere Fornecedor X 

Experiência 
de criação de 
bots 

Gravador 
universal 

Ferramentas para 
criação rápida de bots 

Experiência de criação de bots 
rápida com o uso de um gravador 
universal 

 

 Blocos de 
criação 

Elementos de código 
reutilizáveis que podem 
ser aproveitados para 
criar novos bots 
rapidamente 

Componentes de automação 
reutilizáveis: uma biblioteca extensa 
de mais de 600 comandos pré-
criados. 

 

 Bot Store Mercado oferecendo 
bots pré-criados 

Bot Store com mais de 500 bots 
baseados em tarefas. 

 

Fonte: Tolly, agosto de 2019 Tabela 6 
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Suporte à nuvem. Serviços de nuvem como o Microsoft Azure e o AWS da Amazon 
tornaram-se recursos-chave para empresas aprimorarem a flexibilidade e 
fornecerem recursos flexíveis. Verifique o suporte específico que seu fornecedor de 
RPA oferece para fornecedores de nuvem que são importante para sua empresa. 

Bots simultâneos. Por fim, é importante entender a eficiência relativa da 
implantação de bots para entender quantos bots simultâneos podem ser 
executados em um único servidor. Você precisará conhecer a capacidade para que 
possa prever o número de servidores que precisará para executá-los, o que causará 
impacto nos requisitos de servidor físicos e em nuvem e, por fim, o TCO/ROI.  

ToCusto total de propriedade (TCO). Empresas sofrendo para alcançar adoção 
em alta escala em sua iniciativa de automação geralmente encontram a primeira 
dificuldade nas estimativas de custo. Licenciamento é um dos vários elementos de 
custo e pode representar menos de um quarto do TCO. Os outros elementos de 
custo incluem aqueles relacionados a infraestrutura, configuração, manutenção e 
suporte de um bot, entre outros. Ao selecionar um fornecedor, tente conversar 
sobre algo além de descontos iniciais durante compras de licença e tenha uma 
conversa mais profunda sobre todos os custos associados a diferentes cenários 
conforme a organização avança em sua jornada com a automação. 

 

Escalabilidade Parte 2    

Categoria Tópico Definições Automation 
Anywhere 

Fornecedor X 

Aprimorar a 
dinâmica da força 
de trabalho  

Escalabilidade sob 
demanda 

Capacidade de 
responder a picos 
na demanda 

Oferece produtos que 
podem dimensionar, de 
forma dinâmica, a 
contagem de máquina 
dos executores de bots 
para cima e para baixo 

 

Suporte à nuvem Principais 
fornecedores de 
serviço de nuvem 

Suporte para 
aproveitamento 
de fornecedores 
como AWS, Azure, 
etc. 

Oferece suporte a todos 
os cinco principais 
fornecedores de nuvem 
em parceria com a 
Microsoft 

 

Bots siimultâneos Capacidade de 
servidor único 

Carga de bots 
necessária antes 
da solicitação de 
hardware adicional 

Pode demonstrar 1.000 
bots em execução em 
um único servidor físico 

 

Custo total de 
propriedade 

Métricas de TCO Custo total dos 
componentes ao 
longo do tempo 

Foca em valor de TCO 
de "ciclo de vida" de 3 a 
5 anos 

 

Fonte: Tolly, agosto de 2019 Tabela 7 

 

http://www.tolly.com/


 
Guia do Comprador da RPA Nº 219129 

© 2019 TOLLY ENTERPRISES, LLC PÁGINA 10 DE 11 Tolly.com 

Análise 
O sucesso precisa ser quantificado. As organizações precisam de inteligência em 
tempo real útil para monitorar constantemente a eficiência e a eficácia de sua força 
de trabalho digital e quantificar facilmente o desempenho operacional de 
processos.  

Análise integrada na plataforma principal.  A análise não deve ser uma ação 
posterior. Pergunte sobre as funcionalidades da análise que estão integradas em 
sua plataforma de RPA e confirme que tipo de insights elas oferecem. 

Insights empresariais. Certifique-se de que a plataforma de RPA oferece insights 
operacionais para monitorar desempenho de seus bots, mas também dados de 
negócios de cada processo de negócios que abrangem. É importante conhecer as 
taxas de transação e tempo de resposta, mas os bots também podem oferecer 
insights no coração de sua empresa. O que acha de poder verificar 
instantaneamente  o nível de uniformidade de seu fluxo de caixa, quantas faturas 
foram pagas neste trimestre ou quanto tempo demora para treinar um funcionário.  

Calculadora de ROI. Em resumo, a RPA tem como objetivo ajudar sua empresa a 
funcionar de forma mais eficiente e lucrativa. Preste um pouco mais de atenção nos 
vários anos e perceba que os custos de licenciamento iniciais podem, em última 
instância, ser apenas uma pequena parte do investimento. Procure por produtos que 
podem ajudar você a ver quanto está economizando em uma base de transação por 
transação para garantir que seu sistema de RPA esteja entregando o que promete. 
 

Análise    

Categoria Tópico Definições Automation 
Anywhere 

Fornecedor X 

Análise integrada na plataforma 
principal 

Análise integrada  O painel de Centro de 
Excelência (COE) está 
integrado ao sistema 
principal 

 

Insights de negócios Dados de nível 
empresarial 
relacionados ao 
processamento de bots. 

Sim. Alguns exemplos 
são totais de fatura, 
detalhamento feito pelos 
fornecedores 

 

Calculadora de ROI Fórmulas para 
quantificar o retorno do 
investimento 

O painel do CoE permite 
que a empresa veja a 
economia de custos em 
tempo real por processo 
e departamento.  

 

Fonte: Tolly, agosto de 2019 Tabela 8 
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Termos de uso 
Este documento é fornecido, gratuitamente, para ajudar você a entender se determinado produto, tecnologia ou serviço precisa de 
investigação adicional para suas necessidades especiais. Qualquer decisão de comprar um produto deve ser baseada em sua 
avaliação de adequação de acordo com suas necessidades. O documento nunca deve ser usado como um substituto para 
consultoria de um profissional de TI ou de negócios qualificado. Esta avaliação concentrou-se em ilustrar recursos específicos e/ou 
desempenho do produto e foi conduzida em condições de laboratório controladas. Alguns testes podem ser personalizados para 
refletir o desempenho em condições ideais; o desempenho pode variar em condições de mundo real. Os usuários devem realizar 
testes baseados em seus próprios cenários de mundo real para validar o desempenho de suas próprias redes.  

Esforços razoáveis foram feitos para garantir a precisão de dados contidos aqui, mas erros e/ou descuidos podem acontecer. O 
teste/auditoria documentado aqui também pode depender de várias ferramentas de teste de precisão que não estão sob nosso 
controle. Além disso, o documento depende de determinadas representações pelo patrocinador que estão além de nosso 
controle de verificação. Entre elas está que o software/hardware testado está em produção ou em acompanhamento de 
produção e está, ou estará, disponível em forma equivalente ou aprimorada para os clientes comerciais. Assim, este documento 
é fornecido "como está", e a Tolly Enterprises, LLC (Tolly) não oferece garantia, representação ou comprometimento, seja 
expresso ou implícito, e não aceita responsabilidade legal, seja direta ou indireta, pela precisão, conclusão, uso ou adequação 
de qualquer informação contida aqui. Ao examinar este documento, você concorda que seu uso de qualquer informação 
contida nele é feito sob seu próprio risco e você aceita os riscos e as responsabilidade por perdas, danos, custos e outras 
consequências resultantes direta ou indiretamente de qualquer informação ou material disponível nele. A Tolly não é 
responsável por, e você concorda em manter a Tolly e suas afiliadas relacionadas livres de dano de qualquer perda, lesão ou 
dano resultantes de ou que surjam do seu uso de ou da confiabilidade de qualquer informação fornecida aqui.  

A Tolly não endossa qualquer produto ou empresa descritos aqui como viáveis para investimento. Você deve obter sua própria 
consultoria profissional independente, seja legal ou contábil, antes de prosseguir com qualquer investimento ou projeto relacionado 
a quaisquer informações, produtos ou empresas descritos aqui. Quando houver traduções para outros idiomas, o documento em 
inglês é considerado o oficial. Para garantir a precisão, use apenas documentos baixados diretamente de Tolly.com.  

Nenhuma parte de qualquer documento pode ser reproduzida, por completo ou em parte, sem a permissão específica por 
escrito da Tolly. Todas as marcas registradas no documento pertencem aos seus respectivos donos. Você concorda em não usar 
nenhuma marca registrada de forma integral ou parcial de suas próprias marcas registradas em conexão com quaisquer 
atividades, produtos ou serviços que não são nossos, ou de forma que possa confundir ou enganar, ou de uma maneira que nos 
deprecie ou desvalorize nossas informações, projetos ou desenvolvimentos. 

Sobre a Tolly… 
As empresas do Tolly Group vêm 
entregado serviços de TI de nível 
mundial há 30 anos. A Tolly é um 
fornecedor líder global de serviços 
de validação de terceiros para 
fornecedores de produtos, 
componentes e serviços de TI. 
Você pode entrar em contato com a 
empresa por e-mail em sales@tolly.com 
ou por telefone em +1 561.391.5610.  

Visite a Tolly na Internet em: 
http://www.tolly.com 

Sobre a Automation Anywhere 
 
NOSSA MISSÃO: 
Capacitar empresas a operarem com produtividade e eficiência 
sem precedentes, automatizando qualquer parte possível dos 
negócios que possa ser automatizada com a plataforma mais 
inteligente e intuitiva de automação robótica de processos, que 
chamamos de “a Força de trabalho digital inteligente”. 
 
Para obter mais informações, acesse: 
https://www.automationanywhere.com 
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