
ZAMAN TÜKETEN 
İŞLERİNİZİ 
ROBUSTA RPA 
YAPSIN,
SİZ KATMA 
DEĞERLİ 
İŞLERİNİZE 
ODAKLANIN

Hangi sektörde faaliyet gösterdiğinizin 
hiç önemi yok! Rutin iş yükünüzü, 
platform-bağımsız olarak bütün 
IT sistemleriyle entegre çalışabilen 
Robusta RPA sanal çalışanlarına 
devredin; iş verimliliğinizi artırın.

IT uygulamalarıyla etkileşime girerek uygulamala-
rın önyüzlerinden dosya aktarımı, veri girişi, e-posta 
işlemleri, Excel dosyalarına veri aktarımı ve söz ko-
nusu verilerle hesaplama ve raporlama, birden fazla 
uygulamaya veri girişi, değişik formattaki dosyalar-
dan veya veritabanlarından veri ayrıştırma, elekt-
ronik tablolar oluşturma, belge iş akışını yönetme, 
kopyalama-yapıştırma, yeniden biçimlendirme… 
Günlük iş rutininin bir parçası olan bu operasyonel 
işlemler, aynı zamanda da işletmeler için en büyük 
maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Çünkü 
çok daha verimli çalışabilecek kurumsal yapılar, ru-
tin işler arasında boğuluyor; iş gücü ise katma değer 
üretecek çalışmalara ayıracak vakit bulamıyor. 

Oysa rutin işleri sizin yerinize otomatik olarak ya-
pabilecek “sanal çalışanlar” bu sorunu kolayca çö-
zebilir. Tek ihtiyacınız Robusta RPA!

Uygun maliyet 
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Çalışan memnuniyeti

İşlem doğruluğu

Hızlı devreye alma
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Robusta 
Robusta, dijital iş gücü çözümleri sunan yeni nesil bir tek-
noloji şirketidir. 2017 yılından bu yana gelişmiş mühendis-
lik ile kullanıcı odaklı yaklaşımı bir araya getirerek Robo-
tik Süreç Otomasyonu, Bilişsel Otomasyon ve Kurumsal 
Chatbot çözümleri sunmaktadır. Robusta ürünleri, finans-
tan telekomünikasyona ve enerjiye kadar birçok farklı sek-
törde kullanılmaktadır.

Kurumsal firmaların önyüzü: 
ROBUSTA CHATBOT
Robusta RPA ile entegre bir ürün olan Ro-
busta Chatbot, iş akışlarının kolayca ta-
nımlanabilmesi ve iletişim senaryolarının 
oluşturulabilmesi sayesinde çalışanlarla, 
müşterilerle ya da tedarikçilerle iletişimi ko-
laylaştırıyor. Örneğin müşteri WhatsApp 
veya diğer mesaj uygulamaları üzerinden 
bir rapor talebinde bulunduğunda, Robus-
ta Chatbot müşterinin kimliğini doğrulu-
yor, müşterinin talebini anlıyor ve istenen 
bilgileri IT uygulamalarından sistem enteg-
rasyonuna gerek kalmadan Robusta RPA 
yardımıyla alıyor. Ardından Word ya da PDF 
gibi farklı formatlarda, aynı iletişim kanalları 
üzerinden müşteriye gönderiyor. 

İşlem hatalarını ortadan kaldırın
Robusta RPA, iş yükünü artıran ve dolayısıyla kat-
ma değerli işlere odaklanmayı engelleyen rutin 
işlemlere ekonomik bir çözüm getiriyor: Hata-
sız işleyen, zaman kazandıran, sanal bir iş gücü. 
Finanstan insan kaynaklarına, üretimden satın 
almaya kadar tüm iş birimlerinde kullanılabilen 
Robusta RPA, iş akışlarına hızla otomasyon kazan-
dırırken insan kaynaklı işlem hatalarını da en aza 
indiriyor.

Maliyet avantajı elde edin
İş akışlarını, önceden tanımlanan ve istendiği anda 
değiştirilebilen komutlarla Robusta RPA üzerin-
den yöneten işletmelerde verimlilik ortalama yüz-
de 40 artış gösteriyor. Bu verimlilik artışı da hem iş 
gücünde hem de iş süreçlerinde yüzde 80’e varan 
maliyet avantajına dönüşüyor. Üstelik Robusta 
RPA, işletmelerin farklı ihtiyaçları doğrultusunda, 
hızla ve uygun maliyetlerle uyarlanabiliyor.

Her sistemde kolayca kullanın 
Robusta RPA, platform-bağımsız olarak tüm sis-
temlerle ve çözümlerle entegre edilebiliyor. Örne-
ğin, satış ve pazarlama departmanı herhangi bir 
CRM çözümü kullanıyorsa ya da üretim depart-
manında ERP varsa, bu sistemlere her türlü veri 
girişi Robusta RPA üzerinden otomatize edilebi-
liyor. Sadece iş birimleri değil, IT departmanları da 
Robusta RPA’dan faydalanabiliyor: Herhangi bir 
veritabanı ile hiç kod yazmadan etkileşime gir-
mek, mevcut uygulamaların sağladığı web servis-
lerini kolayca çağırmak, Robusta üzerinde tasar-
lanan süreçleri dışarıya web servisi olarak açmak 
Robusta RPA ile mümkün oluyor. 

Birkaç gün içinde kullanmaya başlayın
Robusta RPA için mevcut IT sisteminde herhangi 
bir değişiklik yapmaya gerek kalmıyor. Ekstra bir 
maliyeti olmayan bu sistem, son kullanıcı düşünü-
lerek geliştirildiği için IT bilgisine veya kod geliştir-
meye de ihtiyaç duymuyor. Tek yapmanız gereken, 
süreçlerinizi konuşma dilinde (scripting) veya akış 
diyagramı şeklinde Robusta tasarım stüdyosunda 
tasarlamak. Tıpkı bir operasyon elemanının işlem 
süreçlerini öğrenip uygulaması gibi, Robusta RPA 
da süreçleri öğrenip tüm görevleri 7/24 yerine ge-
tiriyor.


