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Robot PIRXON dla każdej firmy. 
Co daje wdrożenie RPA? 

Dlaczego to się opłaca i jest 
łatwiejsze niż się wydaje?



P a g e 2Robotyzacja - Robotic Process Automation (RPA) -

to ewolucja w automatyzacji

„49 proc. – tyle czasu zajmują czynności w Polsce (odpowiednik 7,3 mln miejsc 

pracy), które mogą zostać zautomatyzowane do 2030 r. dzięki zastosowaniu 

istniejących dziś technologii.”

Raporty instytucji naukowych oraz firm doradczych

„Ci, którzy traktują proces automatyzacji jako zagrożenie, przegrają. 

Ci, którzy widzą w nim szansę, już teraz są na zwycięskiej pozycji.”

Raport - Forbes, McKinsey & Company 24.05.2018 r.
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1. Robot jest aplikacją zainstalowaną na komputerze;

2. Robot pozoruje pracę człowieka na komputerze;

3. Praca robota nie wymaga żadnych zmian w aplikacjach;

4. Robot wykonuje tą samą pracę, którą robił człowiek;

5. Robot nie posiada inteligencji!

6. Robot = proces + worker (stacja robocza + technologia)

t

Czym jest robot RPA?



Z czym współpracuje robot?

Pliki z 

danymi

Dokumenty 

elektroniczne 

OCRBazy

Danych

Arkusze 

MS Excel

E-mail

Systemy 

korporacyjne 

(SAP, ERP, 

BPM, Workflow)

Aplikacje 

konsolowe, 

terminale, 

Citrix

Portale 

internetowe, 

aplikacje 

webowe



Koszty

Obniża koszty 

operacyjnie firmy 

(IT, pracownicy, 

powierzchnie 

biurowe)

8%

Wydajność

rośnie

Robot uwalnia ludzi 

od powtarzalnego 

klikania na 

komputerze

21% 100%

Redukcja błędów

Redukcja błędów 

i podniesienie 

jakości 

Koszty zatrudnienia

spadają

wg. badań 

pomiędzy 50-70 % 

pracy komputerowej 

w back office można 

zautomatyzować

100%30% 50%

Produktywność

rośnie

Praca robotów jest 

szybsza i nie wymaga 

przerw

Zwrot z inwestycji

Szybki zwrot z 

inwestycji, średnio 

3-12 m-cy

Korzyści z zatrudnienia Wirtualnego Pracownika (RPA)

30% 50% 100% 100%



Porównanie - Pracownik vs. Robot (RPA) 

PracownikKoszty, Czas

Czas rekrutacji i zatrudnienia pracownika 

Średni koszt rekrutacji pracownika 

Ilość przesłuchanych kandydatów na stanowisko 

Czas poświęcony na 2 stopniową rekrutację

Koszt onboardingu / implementacji robota 

2-3 miesiące 1 miesiąc

8.000 zł 0 zł

Koszt rocznej pensji w koszcie pracodawcy 

Koszt pomyłek uwzględniliśmy stawkę̨ minimalną

Koszt urlopów i zwolnień́ lekarskich 

Koszty wyposażenia stanowiska pracy

Podsumowanie

12

Min. 24 h

3.000 zł

70.000 zł

2.000 zł

5.000 zł

5.000 zł

2

Min. 4 h

25.000 zł

6.600 zł

0 zł

0 zł

2.500 zł

RPA

93.000 zł 34.100 zł



FAZA 01 FAZA 03FAZA 02 FAZA 04 FAZA 05

Identyfikujemy 
procesy

Budujemy 
robota

Uruchomienie
Robota

Stabilizacja i
utrzymanie

robota

Szkolimy z 
technologii 

Robotic 
Process 

Automation

PIRXON – jak my pracujemy



Miejsce RPA w organizacji – długi ogon procesowy
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Firma IT z Gdańska
Stworzona przez absolwentów PG

PIRXON SA
Jesteśmy LIDEREM robotyzacji procesów biznesowych w Polsce

Zespół
37 ekspertów z różnych dziedzin 

w naszym zespole. 

Wyniki
Ponad 800 klientów, 14 lat na rynku

Rozwiązania
RPA, Asset Ninja, SmartReactor



e-mail: biuro@pirxon.com

telefon: +48 58 320 57 34

Skontaktuj się z nami i:

• Poproś o audyt procesów do robotyzacji w Twojej firmie.

• Zaproś nas na spotkanie, chętnie przedstawimy

Ci szczegóły naszej oferty. 

• Odwiedź nasze strony www.pirxonrobot.com i www.pirxon.com

i dowiedz się więcej o naszej firmie i cyfrowych pracownikach.

http://www.pirxonrobot.com/
http://www.pirxon.com/

