
Robotyzacja procesów 
księgowych
Implementacja narzędzi RPA na przykładzie programu 
pilotażowego w ZF Polpharma S.A.

Kamil Czerwiński

Dyrektor Centrum Usług Finansowych

Starogard Gdański, 29.03.2019



2

O czym będzie dzisiejsza prezentacja?

Założenia programu pilotażowego wdrożenia RPA w Polpharmie

Typowanie procesów do robotyzacji

Wybór technologii

Dostawca zewnętrzny vs. zespół własny

Problemy napotkane w trakcie implementacji

Przykłady wdrożonych robotów 
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Wstępne założenia projektu

• Zewnętrzna firma

Dostawca

• 4 planowane, 6 wdrożonych

Ilość robotów w pilotażu

• Dział IT Polpharmy

Dostawca architektury

• 2 – UIPath i Python + Selenium

Ilość testowanych technologii

• Dział Bezpieczeństwa Informacji Polpharmy

Określenie zasad bezpieczeństwa

• Bezpośrednio przez pracowników, ocena potencjału wdrożenia wykonana przez dostawcę RPA

Typowanie procesów do robotyzacji

• Robot jako narzędzie uwalniające potencjał pracowników. Brak zwolnień w wyniku wprowadzenia robotów

Komunikacja  do pracowników
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Typowanie procesów do robotyzacji

Ustrukturyzowany 
Proces

Duża częstotliwość 
występowania

Potencjał do 
ograniczenia pracy 

ludzkiej
Łatwość wdrożenia

Mała liczba 
wyjątków 
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Mapy procesów
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Podsumowanie analizy procesów - Brainhint
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Rejestracja pomysłów na automatyzację i projekty
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Wybór technologii 

UIPath

• Możliwość „wyklikania” prosty robotów

• Współpracuje z wszystkimi przeglądarkami

• Dobrze rozwinięta praca na interface’ach
graficznych, CITRIX, etc.

• Bogata baza szkoleń (ale nie aktualizowane)

• Zajmuje stanowisko pracy

• Wysokie koszty licencji

• Uruchomienie wg harmonogramu wymaga 
UIPath Orchestrator

Python + Selenium

• Wymaga znajomości języka Python

• Ograniczenia w stosowaniu dla Internet 
Explorer, brak informacji na stronie o 
wsparciu Edge

• Ograniczone wsparcie dla interface’ów
graficznych, nie rozpoznaje apletów Java w 
przeglądarce.

• Rozproszona baza wiedzy

• Może działać w tle (wirtualna przeglądarka)

• Darmowy nawet dla celów komercyjnych

• Możliwość uruchomienia robota przy 
pomocy harmonogramu Windows
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Przykład robota napisane w technologii UIPath
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Przykład robota napisane w technologii Python
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Wybór dostawcy

Roboty budowane przy udziale 
własnego działu IT

• Możliwość budowy własnych 
kompetencji

• Szybszy dostęp do specjalisty w 
przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian

• Dobra znajomość systemów 
używanych w spółce

• Niechęć do przyznania się do błędu

• Problemy z rekrutacją

Zewnętrzny dostawca robotów

• Zespół doświadczony od początku 
projektu

• Konieczność podpisania umowy 
serwisowej

• Konieczność poznania procesów i 
systemów 

• Nowe spojrzenie osoby z zewnątrz

• Duża liczba podmiotów
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Wnioski z programu pilotażowego

Od początku procesu należy budować strategię wdrażania RPA

Brak właściwej komunikacji do pracowników może sparaliżować 
proces wdrożenia

Wybór właściwej technologii zależy od konkretnych potrzeb 
spółki

Zbudowanie automatycznego interface’u lub wdrożenia 
specjalistycznego oprogramowania może być  bardziej korzystne

W pierwszej kolejności należy uporządkować procesy

Roboty są koniecznością 94%

4%
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Napotkane problemy w trakcie wdrożenie

UIPath zajmuje stanowisko pracy

Problem w uzyskaniu pełnej informacji o koszcie i zakresie licencji UIPath

Szkolenia nie były zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania

Brak wstecznej kompatybilności

Problemy z automatycznym określeniem typu zmiennych

Potencjalne błędy robota w wyniku opóźnień w ładowaniu stron internetowych

Obsługa serwisowa robota po jego wdrożeniu
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Przeprowadzone wdrożenia

Zbieranie informacji o saldach rachunków bankowych

Wysyłanie informacji o nierozliczonych wydatkach kart kredytowych

Wysyłanie informacji o niedostarczonej dokumentacji podróży służbowych

Rozliczanie transakcji faktoringowych w module płatności

Księgowanie faktury za usługi promocyjne

https://youtu.be/7yfwkAa7GkA

https://youtu.be/7yfwkAa7GkA
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Pytania?


