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نبذة عن المؤسسة
تعمل Boston Scientific على تغيير حياة الناس من خالل الحلول الطبية االبتكارية التي تحّسن 

صحة المرضى في أنحاء العالم. باعتبار Boston Scientific مؤسسة رائدة عالمًيا في التقنية الطبية، 
فإنها تعمل على تحقيق تقدم علمي يخدم الحياة عن طريق توفير مجموعة كبيرة من الحلول التي تتسم 

باألداء المرتفع وتتعامل مع احتياجات المرضى القائمة وتقلل من تكلفة الرعاية الصحية.

التحدي
كانت Boston Scientific بحاجة إلى طريقة إلصالح المعضالت غير المتوقعة مع عمالئها، وهم 
في األساس من المستشفيات ودور المسنين ومقدمي الرعاية في المنازل. فلقد كانت تسعى إلى مساعدة 

قسم خدمة العمالء على تطبيق التشغيل اآللي على أربع عمليات، تشمل معالجة نموذج التسجيل المسبق 
ومعالجة ملخصات النقل ومعالجة تحضيرات الفواتير ومعالجة المستودع اإلقليمي.

الحل
بدأ تعامل Boston Scientific مع Automation Anywhere بدافع الحاجة الملحة إلى تحسين 

 خدمة العمالء. باستخدام التشغيل اآللي، توسعت الشركة في استخدامها للتشغيل اآللي ليشمل أكثر من 
50 عملية. من بين هذه العمليات، تعمل أكثر من 20 عملية آلًيا في أوقات مختلفة من اليوم.

Boston Scientific جهة رائدة في ابتكار الحلول الطبية التي تعمل على تحسين صحة المرضى 
في أنحاء العالم. ُتستخدم منتجاتها وتقنياتها في تشخيص مجموعة كبيرة من الحاالت الطبية أو معالجتها. 
وتشمل أمراض القلب والجهاز الهضمي والرئة واألوعية الدموية والجهاز البولي وصحة المرأة وحاالت 
 ،Boston Scientific من LATITUDE Consult Communicator األلم المزمن. باستخدام
وهو جهاز مستقل لالستعالم فقط ُيستخدم في قراءة الجهاز اإللكتروني القلبي القابل للزرع المزروع لدى 

المريض )CIED(، يتم إرسال ملخصات النقل بأمان إلى خادم مركزي. 

المزايا

العمليات التي تم تشغيلها آلًيا
• نماذج التسجيل المسبق

• ملخصات النقل
• تحضير الفواتير

• إعداد تقارير عن المستودع اإلقليمي

المجال
علوم الحياة

50 أكثر من
العمليات التي تم تشغيلها آلًيا

صفر240 ألف دوالر
أخطاءالتوفير في التكلفة السنوية
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Automation Anywhere ُنبذة عن
ُتخول شركة Automation Anywhere األفراد الذين يعظمون شأن الشركات التي يعملون بها بفضل أفكارهم وتفكيرهم وتركيزهم. ونقدم المنصة األكثر تعقيًدا لمقومات العمل الرقمية على مستوى العالم 

والتي تجعل العمل أقرب للعمل البشري عن طريق التشغيل اآللي لعمليات األعمال واالستغناء عن البشر.

www.automationanywhere.com        Automation Anywher
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تفاصيل القصة
Boston Scientific جهة رائدة في ابتكار الحلول الطبية التي تعمل على تحسين صحة المرضى في 

أنحاء العالم. ُتستخدم منتجاتها وتقنياتها في تشخيص مجموعة كبيرة من الحاالت الطبية أو معالجتها. وتشمل 
أمراض القلب والجهاز الهضمي والرئة واألوعية الدموية والجهاز البولي وصحة المرأة وحاالت األلم 

المزمن. باستخدام LATITUDE Consult Communicator من Boston Scientific، وهو 
جهاز مستقل لالستعالم فقط ُيستخدم في قراءة الجهاز اإللكتروني القلبي القابل للزرع المزروع لدى المريض 

)CIED(، يتم إرسال ملخصات النقل بأمان إلى خادم مركزي.

معالجة نموذج التسجيل المسبق
 ،PDF على شكل مرفق بريد إلكتروني بتنسيق )PRF( عندما يصل نموذج طلب تسجيل مسبق جديد

تتولى الروبوتات آلًيا إدخال المعلومات في أداة مساعد تحرير الفواتير )BAT( وتبلغ فريق المستودع عند 
تلقي نموذج PRF جديد. وهنا يبدأ فريق المستودع في وضع اتفاقية وإرسالها إلى العميل للموافقة عليها. 

بمجرد التوقيع على االتفاقية وإعادتها، يتولى فريق المستودع تحديث أداة BAT ويحرر نموذج PRF. ثم 
يطلب الفريق اإللكتروني وحدة LATITUDE Consult ويسجلها في أداة BAT. وأخيًرا، يستعيد الفريق 

.SAP اإللكتروني معلومات الحساب ويضع الطلب في

معالجة ملخص النقل
يقوم جهاز االتصال LATITUDE Consult الموجود في المنشأة بإرسال البيانات مع كل استخدام، بينما 

تراقب الروبوتات مجلًدا على الشبكة أنشأته شركة Boston Scientific. بمجرد تنزيل ملخص النقل 
اليومي، تقوم الروبوتات بتحميل المعلومات إلى أداة BAT من دون تدخل بشري.

تحضير الفواتير
تتولى الروبوتات على مدار خمس إلى عشر مرات في األسبوع تنزيل الملفات من نظام SAP لدى شركة 

Boston Scientific واستيرادها إلى قاعدة البيانات قبل إصدار فاتورة.

إعداد تقارير عن المستودع اإلقليمي
تتولى الروبوتات تنزيل بيانات المستودع الحالية من نظام SAP لدى الشركة واستيراد البيانات إلى جدول 

البيانات على الخادم. ثم تقوم فوًرا بتحديث االستعالمات وإبالغ موظفي دعم المبيعات بالمستودعات. باستخدام 
التشغيل اآللي، رفعت Boston Scientific إنتاجيتها ودقتها.

المستقبل
تواصل Boston Scientific وAutomation Anywhere العمل مًعا لتحسين خدمة العمالء 

والحفاظ على العمليات األساسية.
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