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Bot Insight:
Seus bots têm uma história para contar.

Bot Insight é a única plataforma de análise integrada, projetada 
especificamente para RPA, que fornece dados comerciais 
e operacionais, em painéis automáticos, sem qualquer integração. Go be great.
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SEUS BOTS NÃO ESTÃO APENAS TRABALHANDO 
INCANSAVELMENTE PARA PRODUZIR RESULTADOS.

Estão coletando dados, e esses dados contam histórias.

Os robôs de software (bots) da Automation Anywhere® capturam dados 

automaticamente em todos os processos de negócios com os quais têm contato.

Qual é a consistência do nosso fluxo de caixa?

Quanto tempo demora para integrar um novo funcionário?

Quantos giros de estoque fizemos no mês passado?

Estamos com os cofres cheios porque nosso novo produto 
é um sucesso.

Precisamos acelerar o recrutamento para manter o ritmo 
dos nossos planos de desenvolvimento.

Devemos aumentar a produção para atender à demanda.

Quantas faturas foram pagas neste trimestre?

Quantas contas em atraso temos agora?

OBTENHA INSIGHTS SOBRE OS ASPECTOS CENTRAIS DO 

SEU NEGÓCIO

Produtividade: um FTE leva 2,5 horas para processar uma P.O.

Eficiência: podemos processar 1.000 faturas por dia

Custo: reduzimos os custos de produção em 30% no último trimestre

Receita: nossa nova oferta de serviços é a mais rentável

"O Bot Insight reúne 
e registra todos os 
dados marcados, sem 
necessidade de levar 
em consideração 
modelos pré-
criados, esquemas 
ou outros sistemas. 
Os painéis são criados 
automaticamente 
usando os resultados 
dos dados analisados. 
Eles podem ser 
usados para se fazer 
um detalhamento 
para mais análises 
e insights nos dados 
apresentados."

—  Maureen Fleming

IDC

"O Bot Insight abrange 
todo o espectro 
de trabalho, desde 
a coleta de dados 
até a visualização, 
eliminando assim 
a carga sobre o 
departamento de TI 
para registrar, marcar 
e visualizar dados e, 
por sua vez, reduzindo 
consideravelmente 
o custo e o tempo 
de retorno."

—  Nancy Jamison

 Frost and Sullivan

Veja dados do cliente em tempo real, como financiamentos imobiliários processados 

pelo estado civil ou pelo tipo de financiamento, como fixo ou variável.
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OBTENHA TRANSPARÊNCIA REAL SOBRE O DESEMPENHO DE SEUS BOTS
O Bot Insight ajuda você a monitorar e gerenciar sua força de trabalho digital sem esforços

 
 
 
  

O Bot Insight equipa você com nosso painel do "Centro de Excelência" (CoE), que monitora o ROI de seus investimentos 
em RPA por processo ou departamento.

Depois de implantar o Bot Insight em seu departamento, você verá instantaneamente o valor de sua RPA. Outros 
departamentos entrarão na fila para implantar a RPA.

Ao aplicar análises a esses dados, você começará a ouvir histórias extraordinárias sobre seu negócio e,  
com o Bot Insight™ da Automation Anywhere, você poderá ouvir essas histórias e atuar nelas.

A análise integrada do Bot Insight dá a você respostas em tempo real que estão sempre atualizadas.

Horas economizadas 

Funcionamento do bot

Dinheiro economizado 

Bot mais valioso Motivos para falha do bot 

FTE economizado 

O painel do CoE exibe visualmente o ROI por departamento ou processo.
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INICIAR

0 a 25

• Use o painel automático do 
CoE para ganhar adeptos

• Calcule o ROI em termos de 
horas, valores em dinheiro, 
FTE, bot, departamento ou 
processo

• Resuma automaticamente 
o valor do projeto

• Compartilhe dados em 
tempo real usando o 
aplicativo Automation 
Anywhere Mobile 

• Gere qualquer painel em 
qualquer automatização 
desde o 1º dia

• Obtenha inteligência 
prática e em tempo real

• Obtenha insights sobre 
quais partes do programa 
de RPA estão funcionando

• Aproveite a inteligência 
operacional e a business 
intelligence 

• Veja o desempenho de todo 
um processo automatica-
mente em um painel 
do CoE

• Veja o ROI de todo 
o programa ao longo 
do tempo

• Compare seu desempenho 
com os parâmetros de 
comparação do setor

• Responda às perguntas em 
tempo real nas reuniões 
usando o aplicativo 

DIMENSIONAR

26 a 50 Bots

TRANSFORMAR

Mais de 50 Bots

Ligue para 1-888-484-3535 ou visite www.AutomationAnywhere.com para agendar uma demonstração ao vivo.
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Sobre a Automation Anywhere
A Automation Anywhere capacita as pessoas que tornam as empresas em que trabalham excelentes com suas ideias, seu pensamento e seu 
foco. Nós oferecemos a plataforma de Força de Trabalho Digital mais sofisticada do mundo, tornando o trabalho mais humano ao automatizar 
os processos de negócios e liberar as pessoas.
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O BOT INSIGHT CONHECE SUA HISTÓRIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

FAÇA COM QUE TODOS ESTEJAM EM SINCRONIA
Acelere sua jornada de transformação digital com o Bot Insight

• Somente análises integradas 
projetadas para RPA

• ROI automático no painel do CoE

• Dados comerciais e operacionais

• Automaticamente nos painéis

• Sem integração

Cada passo na jornada de RPA tem desafios únicos

Se você pensa seriamente sobre RPA, precisa do  
Bot Insight.


