
Mitä kysymyksiä sinun tulisi kysyä?
Kun olet päättänyt, että ohjelmistorobotiikka on oikea ratkaisu 
tarpeisiisi, on edessä myös muita harkintaa vaativia asioita. 
Seuraavaksi esittelemme tärkeimmät kysymykset, joita sinun 
tulisi kysyä, kun sijoitat RPA-ratkaisuun.

Kuinka kauan ohjelmistorobotiikkaprojekti kestää?
Normaalisti ensimmäisen tehtävän opettaminen robotille kestää 
noin 1-2 kuukautta riippuen prosessin ja järjestelmien 
monimutkaisuudesta. RPA-tiimimme seuraa jäsenneltyä 
prosessia RPA-ratkaisun toteuttamisessa. Voit lukea lisää 
toteutuksesta täältä: RPA käyttöönotto.

Mitä kustannuksia projektista muodostuu?
Laadukkaan ja luotettavan robotin kehittäminen maksaa noin 15 
000 - 20 000 euroa prosessin monimutkaisuudesta riippuen. 
Kehitysprojektin kustannusten lisäksi robotin käyttäminen 
edellyttää UiPath-lisenssejä. Useimmissa tapauksissa liikkeelle 
päästään alle 5000 euron vuosikululla.

Tarvitsemmeko omaa RPA-osaamista?
Omaa osaamista ei vaadita. Tarjoamme mahdollisuuden oman 
osaamisen kehittämiseen monipuolisten koulutuspakettiemme 
avulla.

Millaisesta prosessista kannattaa lähteä liikkeelle?
Suosittelemme valitsemaan prosessin, joka yleensä vaatii 
työntekijöiltä huomattavan paljon manuaalista työtä ja on 
luonteeltaan toistuvaa. Järjestämme prosessityöpajoja, joissa 
autamme löytämään hedelmällisimmät prosessit 
automatisoitaviksi.

Miten robottia ja sen toimivuutta ylläpidetään?
Mahdolliset muutokset järjestelmissä vaativat robotin 
uudelleenkouluttamista. Robotiikkatiimimme on jatkuvassa 
valmiudessa uudelleenkouluttamaan ja jatkokehittämään 
robotteja.

Mitä työkaluja Staria käyttää? 
Staria on RPA-ohjelmistotoimittaja UiPathin pohjoismainen 
kumppani. Kaikki kehittäjämme ovat korkeimman tason 
UiPath-sertifioituja asiantuntijoita.
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Ota yhteyttä ja sovitaan
maksuton RPA-konsultointi

Tavoitat robotiikkatiimimme
sähköpostitse:

robots@staria.com.


