تساعد تقنية  RPAفي تعزيز تسريع العمليات
للشركة النرويجية

لمحة عن المؤسسة
 Lyseهي شركة سريعة النمو متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها ،حيث تعمل على
توفير شبكات األلياف وخدمات النطاق العريض للمنازل والشركات في جميع أنحاء النرويج .بفضل
أكثر من  1300موظف و 100عام من الخبرة في تأسيس البنى التحتية وتشغيلها ،أصبحت Lyse
الشركة ال رائدة في مجال األلياف البصرية ذات النطاق العريض في البالد.

العمليات التي تم تشغيلها آليًا
• شراء عقود الهواتف المحمولة للموظفين
• طلبات أذونات الحفر
المجال
الطاقة واالتصاالت السلكية والالسلكية

التحدي
أدى معدل النمو والنجاح غير المسبوق للشركة إلى وضع العديد من أجزاء أعمالها تحت ضغط
كبير .نظرت  Lyseإلى تحسينات العملية وإطار العمل وأدركت بسرعة أن تقنية  RPAهي
التكنولوجيا التي تحتاج إلى االستثمار فيها .إن التشغيل اآللي للمهام المتكررة التي كانت
ضرورية للعمليات ولكنها لم ُت نتج أي قيمة إضافية مهدت السبيل للموظفين للتركيز على
إنجاز عمل أكثر إنتاجية وتأثيرًا.

الحل
سعى فريق  Lyseإلى الحصول على موافقة اإلدارة مبكرًا للمساعدة في اكتساب الزخم
لمفهوم  .RPAوكان على الفريق إثبات أن تقنية  RPAيمكنها تقديم النتائج المتوقعة لتبرير
استثماراته .تم تحقيق ذلك من خالل ورشة عمل إثبات للمفاهيم ( )POCداخلية حيث تم إنشاء
روبوتات اختبار لتقديم البيانات الالزمة للتحقق من صحة مبادرة األعمال .تم استخدام الروبوتات
األولى التي تم إنشاؤها لمساعدة أقسام تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وخدمة العمالء
والمكتب الخلفي والمشتريات في تنفيذ المهام اليدوية المتكررة.

"لقد بدأنا على نحو صغير ،ولكن
بسبب النجاح الكبير الذي حققته
الروبوتات لدينا ،أصبح من المنطقي
اآلن تطبيق تقنية  RPAفي الشركة
بأكملها".
— إيريك أوستريم،

المزايا
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تفاصيل القصة
على الرغم من أن  Lyseكانت تنمو بسرعة ،إال أنها ،بسبب طبيعة عملها ،كان عليها إدارة الكثير
من العمليات البطيئة .وكشركة نرويجية تقوم بإنشاء البنية التحتية اإلقليمية للطاقة ،كان عليها أن
تحفر الكثير من الخنادق للكابالت مع المضي في الوقت نفسه في العملية الصارمة المتعلقة
بالحصول على الموافقات الحكومية .لحفر خندق واحد فقط ،يجب تقديم الطلبات إلى عدة إدارات
محلية ووطنية من خالل قنوات متعددة وبأشكال مختلفة .لتقليل العبء على القوى العاملة القيمة،
قامت  Lyseبتطبيق التشغيل اآللي لهذه العملية .واآلن ،تكتب الشركة الطلب مرة واحدة فقط ،ثم
يقوم روبوت بتوزيعه بالتنسيق المطلوب على الوكاالت ذات الصلة.
ساعد هذا التبني الناجح لتقنية  RPAالموظفين على إدراك قيمة التشغيل اآللي .أدت مشاركة
الموظفين في مبادرات التشغيل اآللي إلى فهم أفضل لقيمتهم للشركة ،مما زاد اإلنتاجية
والمشاركة.

"إن تشغيل العملية آليًا يوفر لك إمكانية
إجراء تحسينات شاملة
دون االستعانة بالتشغيل اآللي،
ستتراكم عليك المهام".
— إيريك أوستريم،

مدير التحسين المستمر للخدمات

المستقبل
تريد  Lyseاالستفادة من الزخم الذي شهدته بفضل تقنية  RPAمن خالل تطبيق التشغيل اآللي في
جميع أعمالها .إلدارة النمو بكفاءة ،فهي بصدد بناء الروبوتات وتسليمها عبر عملية تصنيع.
يهدف فريق  RPAبالشركة إلى خفض متوسط وقت تسليم الروبوتات إلى النصف؛ من خالل
تنفيذ روبوت واحد خالل أسبوع واحد فقط.
يتم فرز أفكار عملية  RPAالجديدة لتقييم القيمة بالنسبة للشركة ،مع مراعاة التعقيد والوقت
الالزم إلنشائها .ينصب التركيز على إنشاء القيمة ،وليس على العدد الفعلي للروبوتات التي يتم
إنشاؤها.
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