
Valójában mi az RPA?

A robotizált folyamatautomatizálás (RPA) egy olyan innovatív 
technológia, mely lehetővé teszi ismétlődő, szabályalapú és tetszőleges 
komplexitású üzleti folyamatok illetve feladatok szo� ver robotok általi automatizálását. 
Tegye hatékonyabbá és hibamentessé a munkavégzést! Csökkentse költségeit folyamatai 
optimalizálásával és automatizálásával!

Az RPA előnyei: Műszaki jellemzők:

Gyorsabb és hatékonyabb munkavégzés,
hibamentes működés

Alacsonyabb operációs költségek – érjen el többet
kevesebb erőforrással!

Emelkedő ügyfélelégedettség, 
a jobb minőségű munka és a gyorsabb
szolgáltatásnak köszönhetően

Rövidebb piacra lépési idő a komplex 
informatikai fejlesztések elkerülésével

Emelkedő dolgozói elégedettség, az ismétlődő 
és monoton feladatok kiiktatásával

Átláthatóság és egyszerűbb auditálhatóság, 
az optimalizált folyamatok használatával

• Támogatja a vállalat digitális 
   transzformációját

• Stabil nagyvállalati platform, felhasználó-
barát fejlesztői eszközzel (UiPath)

• Alacsony bevezetési kockázat - nincs 
   szükség rendszerintegrációra vagy a meg-
   lévő IT-rendszerek, alkalmazások 
   megváltoztatására

• Könnyen skálázható, 7/24-ben használható 
   megoldás

• Mesterséges intelligencia képességekkel 
   kibővíthető (kognitív RPA)

• Az RPA platform hetek alatt élesbe állítható
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RPA - DOLGOZZON ÖN HELYETT 
A ROBOT!
Csökkenteni szeretné az
ügyfélpanaszok számát?

Munkaerőhiánnyal küszködik?

Szeretné jobban összehangolni üzleti
igényeit informatikai rendszereivel?
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2002 550+ 70+ 180 7+ 3
alapítás éve projekt elégedett ügyfél munkatárs millió EUR 2018-ban iroda

Mortoff  számokban

Rólunk

A Mortoff  K� . 2002 óta nyújt IT szolgáltatásokat nagyvállalatoknak. A cég tevékenysége a tanácsadástól 

a fejlesztésen és tesztelésen keresztül a teljes projektmenedzsmentig, az üzleti kérdésektől az informatikai 

válaszokig terjed. Az elmúlt több, mint másfél évtized alatt a Mortoff  mindig hangsúlyt fektetett arra, hogy 

ügyfeleit klasszikus IT szolgáltatások mellett innovatív termékekkel is támogassa. Ennek a törekvésnek köszön-

hetően olyan egyedi megoldásokkal jelent meg a piacon, melyek nagyvállalatok digitális átalakulását segítik.

Kompetenciáink

Szakembereink számos területen bizonyították szakmai rátermettségüket, ennek köszönhetően olyan hozzáértő 

munkatársat vagy csapatot tudunk biztosítani ügyfeleink számára, mely a siker zálogának biztosítékául szolgál,

és egyben a hosszútávú együttműködés alapja lehet. Kompetenciáinkat - elsősorban technológiai besorolás 

szempontjából – alapvetően négy nagy kategóriába sorolhatjuk:

FEJLESZTÉS

• Backend

• Frontend

• Beágyazott

TESZTELÉS

• Tesztelési erőforrás

• Tesztautomatizálás

• Tesztmenedzsment

TANÁCSADÁS

• Projekt-

menedzsment

• Általános tanácsadás

ÜZLETI 
INTELLIGENCIA

• Big Data

• Vizualizáció

• Adattárház


