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RPA

✔Automatitzar tasques manuals fent servir 

Robots de Programari.

✔Sense intel·ligència humana.

✔Projectes de gran ROI.

✔Tasques típiques: Navegar pàgines web, 

extreure'n dades, processar-les, interactuar amb 

aplicacions, obrir una web, descarregar arxius, crear 

Excels, emails, extreure dades de PDF, connectar a un 

terminal mainframe, crear carpetes, moure arxius, 

FTP, comparar dades, etc. 
SENSE MODIFICAR ELS SISTEMES 

D’INFORMACIÓ EXISTENTS! 

En RPA els robots són programes que controlen altres programes 



RPA

Com funciona un robot? Dues aproximacions

Robots “atesos”
(Robotic Desktop Automation)

Enfocament d'implementació
Robots “desatesos”

(Robotic Process Automation)

S'executen a l'ordinador de l’usuari Automatització S'executen en un servidor

Repositori centralitzat o descentralitzat Llibreries de codi Repositori centralitzat

S'executen automàticament o de forma 

manual a l'ordinador de l'usuari
Disparadors

S’executen des d’un panel de control o 

mitjançant disparadors automàtics

xUsuaris “augmentats”                                                                                         Automatització



RPA

Què automatitzen les empreses?

APLICACIONS DE

NEGOCI

Maximitzar ROI en 

aplicacions

Estendre capacitat d'automatització 

i planificació de fluxos 

multiaplicació.

Planificació de treballs.

Integració de dades i aplicacions: 

Managed File Transfer, FTP, ETL, 

Web services, EAI, Email, JSON, 

XML, etc.
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Tasques 

repetitives a IT

Automatitzar tasques IT que 

s'executen manualment o amb 

scripts sense visibilitat.

Monitorització + automatització = 

reparar incidents automàticament i 

millora de SLA.

Devops, Testing automàtic, Backups, 

Automatització en cloud, 

aprovisionament d'usuaris, etc.
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Robotic Process 

Automation

Tasques repetitives de baix 

valor afegit realitzades de 

manera manual.

Processament de dades

Reporting

Call centers

Facturació

Pagaments

Processament comandes

Escaneig / OCR



RPA

Usos típics - exemples
Usos habituals

Automatització
amb Excel

Execució de 

jobs (scheduler)
I més!

Gestió 

d'entorns

Automatització

amb Mails

Read Process Extract

Reconeixement 

d'imatges



RPA

Usos típics - exemples
Integració entre aplicacions

Login a 

l'ERP

Capturar les 

dades 

directament de 

la pantalla

Copiar les 

dades en un 

Excel

Formatar les 

dades a l'Excel

Pujar les 

dades a un 

lloc FTP

Executar 

una consulta 

SQL contra 

SAP

Desar el 

resultat de la 

consulta

Trucar a un 

servei web de 

Salesforce

Escriure les 

dades desades 

via API

Validar les 

dades en els 

dos sistemes



Beneficis i 
impulsors 
de valor

Agilitat 
Operacional

Traçabilitat

No invasiu

Precisió

24x7x365

Enfocament al 
talent

Escalabilitat

ROI Elevat

RPA

Beneficis Un robot pot executar les tasques 
més ràpidament que un humà.

Les eines RPA recullen tots els passos i 

decisions realitzats pel robot, augmentant la 

traçabilitat dels processos.

Actua sobre la interfície de les 

aplicacions o sobre les API, amb un 

procediment no intrusiu.

Un robot permet eliminar el marge d’error 

humà, que en el cas de tasques repetitives 

se situa entre un 5% i un 10%.

Un robot no necessita descansar, 

de manera que pot treballar de 

manera continuada.

Ràpida recuperació de la 

inversió, amb períodes de 

retorn inferiors a un any.

Increment de la capacitat de 

processament sense problemes 

ni costos significatius

Permet alliberar recursos de tasques 

repetitives i de poc valor afegit, permetent 

treballar en tasques de més valor.



Empresa de producte dedicada específicament al segment de RPA i Solucions Cognitives, amb un 

catàleg de solucions molt complet.

La seva solució és la millor posicionada tant per Forrester com per Gartner dins el sector RPA.

RPA

UiPath



Entorn de desenvolupament
Una plataforma d'automatització per a IT i Negoci que permet crear, 
gestionar i executar tasques – sense escriure codi –

Usar accions drag-and-drop…

… per construir tasques…

…que s'executen en resposta a 

esdeveniments.

RPA



Entorn de desenvolupament – built in functions

RPA



Studio

Server

Studio 

S'instal·la a cada lloc de treball des del qual un usuari es connectarà per configurar 

o monitoritzar l'automatització. Pot funcionar també com a eina d’automatització 

d’escriptori.

Servidor

El servidor és el component central. Orquestra les execucions, fa l'auditoria, etc.

Es poden adquirir llicències addicionals per a:

- Failover (alta disponibilitat) 

- Entorn de test/desenvolupament

Bots

El bot és el component programari que executa el workflow en el servidor on està 

instal·lat. No es llicencia per nombre d'execucions: un bot pot executar múltiples 

workflows de manera concurrent, sempre que no requereixin ús exclusiu d'execució (per 

exemple, tasques interactives)

Es requereix almenys 1 bot, i es poden adquirir bots addicionals per a:

- Alta disponibilitat 

- Balanceig o distribució de càrrega entre agents

- Executar a “local” un workflow en un servidor específic

Entorn d'execució

BotBotBot

RPA



RPA

Metodologia d'adopció de serveis RPA

Priorització i 

selecció 

Construcció

Desplegament Eina RPA

Consultoria de Concreció de Necessitats Construcció Automatització de Processos 

Desplegament 

explotació 

Descripció 

detallada 

processos

seleccionats 

Identificació 

processos 

candidats

• Identificació dels 

processos realitzats 

per les diferents 

unitats o 

departaments, per als 

diferents clients amb 

l'objectiu d'identificar 

processos comuns, 

processos més crítics, 

de més consum de 

recursos, etc.

• Selecció dels 

processos a 

implementar en funció 

de diferents criteris, 

com ara del seu 

impacte, rendibilitat i 

retorn de la inversió.

• Descripció detallada dels 

processos actuals AS-IS, 

amb la plataforma i els 

sistemes actuals de 

l'organització.

• Definició de procés 

TO-BE, incorporant les 

millores i innovacions a 

cada pas del procés.

• Anàlisi tècnica detallada 

de les tasques 

realitzades pels 

processos a 

automatitzar.

• Construcció dels 

processos automatitzats 

i parametrització de les 

eines dautomatització.

• Realització de proves 

d'usuari

• Posada en explotació 

dels processos i 

implementació de les 

regles dexecució

(calendari, 

esdeveniments, etc.)

• Monitorització dels 

processos.

• En paral·lel, contractació i instal·lació del producte RPA 

(en cas que l'organització no disposi)

La clau dels projectes de RPA és seguir la nostra metodologia per identificar, prioritzar i seleccionar els 

processos candidats a automatitzar.



Cas d’èxit UPC 

RPA

Obtenció de justificants de pagament de nòmina

REPTE

Per les justificacions de subvencions, els departaments i unitats de la UPC 

demanen al Servei d’Economia els justificants de pagament de nòmines 

d’empleats UPC. Aquest justificant es genera des del Servei d’Economia (a partir 

dels diferents fitxers de pagaments de nòmina) i s’envia al Banc perquè certifiqui 

que el pagament s’ha efectuat correctament.

RESULTAT

La UPC disposa d’un procediment automatitzat per gestionar unes 3.000 peticions 

anuals, que requerien una dedicació aproximada de 300 h de personal del Servei 

d’Economia, que s’han reduït a 1,5 h de temps d’execució del Robot, reportant 

fins ara, 0 errors de tractament.



Cas d’èxit UPC 

RPA

Cerca de documentació de despeses de personal 

REPTE

Per a la justificació de les despeses de personal dels projectes de recerca, cal 

presentar diferents documents de relació de les persones amb a la UPC 

(Nòmines, contractes o nomenaments, TC1-Pagament de la quota empresarial, 

TC2-Cotització mensual del treballador, IDC Afiliació -Informe dades de cotització-, 

Model 190 -certificats de retencions-).

Aquesta obtenció es centralitza des del Servei de Gestió Econòmica R+I (SERGI) i 

implica accedir a múltiples sistemes d’informació i de documentació de la UPC 

per obtenir o generar el document necessari.

RESULTAT

La UPC disposa d’un procediment automatitzat per gestionar unes 10.000 

peticions anuals, que requerien una dedicació aproximada de 2 persones a 

temps complet del SERGI. La seva automatització ha minimitzat les dedicacions 

del personal de l’SGERI en les tasques derivades de l’accés a les diferents fonts 

d’informació. Encara no es disposen d’estadístiques detallades perquè 

l’automatització encara es troba en procés d’estabilització.
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