Robotic Process Automation
- Document Understanding

Alla företag och organisationer har någon form av hantering av dokument
som ska bearbetas manuellt, semi-manuellt eller maskinellt. Ofta är det en
tidskrävande och monoton process, som även kan innehålla kvalificerade
bedömningar. Det kan till exempel vara fakturor, inköpsordrar, legala
dokument, HR-dokument, e-mail och bilagor.
Med en robot kan hela dokumentflödet automatiseras och effektiveras,
vilket innebär att tiden kan läggas på mer kvalificerade uppgifter.
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Med konceptet Document Understanding
låter man en robot identifiera olika typer
av dokument, scanna dem och hantera
dem enligt olika regelverk. Därefter exporterar roboten data från dokumenten
för att sedan importera det i olika system.
Beroende på vilken typ av underlag som
ska bearbetas går det att använda och
kombinera olika tekniker såsom Scanning,
Machine Learning och AI. Det går också
att lägga in kontrollpunkter med manuell
verifiering av osäker data om det krävs.

Dokumenten kan vara i olika filformat
och innehållet kan variera:
Helt Strukturerade som exempelvis
ifyllda formulär.
Semi-strukturerade som exempelvis
fakturor som kan se väldigt olika ut,
men via Machine Learning kan roboten
leta efter korrekt information, som fakturanummer, ordernummer, summa,
datum etc.
Ostrukturerade som exempelvis
inte innehåller samma information eller
har väldigt olika utseende och format.

Vad kan Netgain hjälpa till med?
Netgain har en lång och gedigen erfarenhet av automation och RPA. Vi har genomfört en mängd olika typer av
lyckade kundprojekt där manuella processer ersatts utav automation med RPA. Automatisering av manuella processer som hantering av dokument och filer ger ofta en snabb ROI,då det är en liten investering som ger ett stort
värde i minskade manuella arbetstimmar. Vi berättar gärna mer om robotisering och förklarar hur vi kan hjälpa er
inom Document Understanding eller på andra sätt automatisera er vardag,

