Giới thiệu sản phẩm
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Khó khăn trong Doanh nghiệp

Công việc thủ công
& lặp đi lặp lại

Khả năng lỗi do
con người cao

Chi phí công nghệ &
vận hành lớn

Năng suất thấp

https://akabot.com/
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Giới thiệu akaBot

Giải pháp RPA toàn diện
akaBot là một giải pháp RPA toàn diện giúp doanh nghiệp
vượt qua các thử thách về tăng trưởng với dịch vụ trọn gói, các
giải pháp có sẵn & chi phí giấy phép phần mềm cạnh tranh.

Cắt giảm chi phí vận hành
60%

Thời gian triển khai nhanh
Từ 1 tuần

Giảm thời gian xử lý
90%

Không xâm lấn hệ thống
CNTT hiện tại

Tăng năng suất
80%

Tương tác với Word,
Excel, SAP, …

Triển khai

Vận hành
24/7

Thẩm định

Nền tảng RPA
Training

Bảo trì

BPO 24/7

https://akabot.com/

03 | Giới thiệu akaBot

Vì sao chọn akaBot

Bộ giải pháp có sẵn cho các Ngành kinh doanh

Tài chính/ Ngân hàng

Sản xuất

Bán lẻ

Xử lý vốn vay

Xử lý hoá đơn, PO

Xử lý hoá đơn

CITAD

Quản lý hoá đơn linh kiện

Đối chiếu tiền về

Quản lí lô hàng

Truy xuất log

Báo cáo tín dụng

Vận hành IT hàng ngày

Đối chiếu tiền đi

Quản lí vận tải

Quản lý trạng thái

Vận hành IT hàng ngày

Quản lí tài liệu

Vận hành IT hàng ngày

Vận hành IT hàng ngày

Logistics
Xử lí hóa đơn

AMS
Tích hợp ServiceNow

https://akabot.com/
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Câu chuyện thành công
1

Xử lý hợp đồng vay vốn

Cung cấp
thông tin

Khách hàng

Sales

Giúp chi nhánh ngân hàng lớn nhất thế giới tại Việt Nam
Tiết kiệm 60% chi phí nhân sự và 70% thời gian vận hành

Khó khăn

Upload tài liệu

3.1 Nhập liệu

Năng suất thấp do công việc thủ công
13 nhân viên back-office xử lý yêu cầu của 400 sales

2

6 Thông báo
kết quả

3.2 akaBot + OCR

Nhân viên
back-office
Ứng dụng web

Khối lượng công việc lớn trong thời gian cao điểm:
500 yêu cầu/ngày

Thông tin phân mảnh tại nhiều hệ thống khác nhau
Kết quả

4

akaBot tự động
nhậo liệu

5

akaBot tự động
nhập liệu

Giải pháp xây dựng thành công chỉ trong 6 tuần
Thời gian xử lý vốn vay giảm 70%
Tiết kiệm 60% chi phí nhân sự
Giảm 80% thời gian chờ đợi của khách hàng

CIC

Ứng dụng khác:
Core Bank

LOS

https://akabot.com/
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Vì sao chọn akaBot

Điểm mạnh khác biệt

Giải pháp RPA
toàn diện

Dịch vụ trọn gói

Giải pháp có sẵn

Hệ sinh thái AI/OCR

Một NCC duy nhất

Quy trình tuyển dụng của

Dịch vụ Thẩm định

bộ phận HR

FPT.AI, OCR (akaBot Vision),
Voice, Chatbot

Dịch vụ Triển khai

Ngân hàng: Xử lý vay

Cloud & on-premise

Dịch vụ Bảo trì &

vốn, kiểm soát thanh toán,

Vận hành 24/7

tài khoản

Ứng dụng phát
triển bởi FPT

Dịch vụ Đào tạo

IT, BO SSC portal
Bán lẻ: AR, AP, Xử lí

hóa đơn
https://akabot.com/
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Thân thiện với người dùng: Giao diện thân
thiện, không yêu cầu kỹ năng lập trình

Tái sử dụng: Khả năng thêm workflow để tái sử
dụng

Quản lý: Quản lý tập trung trên giao diện web
Triển khai

Chia sẻ: Workflow có thể được chia sẻ giữa các
nhóm

Cấu trúc akaBot

Attended Agents
Kết hợp với con người trong
các hoạt động kinh doanh

Điều phối: Điều khiển robot, ghi log & kiểm tra
Thực hiện: Lập lịch thông minh, quản lý bảo mật và
tích hợp API

Quản lý

Tự động thông minh

Unattended Agents
Được lập lịch để chạy tự
động mà không cần con
người

Ứng dụng
Ngôn ngữ

https://akabot.com/
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akaBot – Tiêu chuẩn về Bảo mật

Chứng chỉ

Nguyên tắc tuân thủ

Tiêu chuẩn bảo mật của nền tảng

Các tầng bảo mật

Bảo mật akaBot Center

Bảo mật akaBot Studio

• Authorization

• Manipulating Sensitive Data

• Securing Automation

• Single Sign-on Integration

• Isolating Environments

• Centralized Credentials Store

• Package Securing

Packages
• Isolating Environments
Version Control

• Local Credentials Store
• Audit
• Advanced Logins
• Role Based Access Control

Bảo mật akaBot Agent

• REST - Web API
• Services Security

• Role Based Access Control
• Audit Trail Advanced Logging Encryption
• API Integration

https://akabot.com/
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Khách hàng của akaBot

~30

06+

Khách hàng

Quốc gia

04

06

Lĩnh vực

Ngân hàng
Dịch vụ IT
Bán lẻ
Sản xuất

“

Khách hàng tiêu biểu

Đối tác kinh
doanh & OEM

“

Ngôn ngữ
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akaBot – Thành tựu đạt được
Nằm trong Top 6 nền tảng RPA theo báo cáo của Software Review 2020

Giải Vàng
Stevie® Award Châu Á - TBD

Giải Đồng
Stevie® Award – Kinh doanh Quốc tế

Top 30 Nền tảng RPA ở Nhật Bản 2019
Top 10 Sao Khuê 2020

https://akabot.com/
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Bắt đầu hành trình tự động hóa với akaBot

Lựa chọn quy trình

Triển khai

4 – 6 tuần

Vận hành

Đánh giá kết quả

2 – 4 tuần

Thẩm định & áp dụng
đại trà

4 - 8 tuần

https://akabot.com/
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