Nu ook voor het MKB

Met RPA van
Bluepond bereikt
u meer met uw
bestaande team

Als MKB-ondernemer ligt uw focus op gezonde groei.
Maar vaak gaat die groei gepaard met meer interne
processen, meer administratie, minder efficiënte
systemen en hoge kosten.
Met onze RPA-oplossingen automatiseert u snel en
effectief alle mogelijke repetitieve handelingen en
bedrijfsprocessen in uw bedrijf. Onze ‘robots’ kunnen

Geen extra investeringen in IT of
personeel, wél een besparing van
tot 75% op de uitvoerkosten.

Wat is
robotic process
automation?

RPA van Bluepond is dé oplossing voor ambitieuze

Robotic process automation (RPA) is het automatiseren

ondernemers die willen groeien zonder extra

(of robotiseren) van routinematige taken. U kunt zich er

personeel aan te nemen. En voor ondernemers die

vast een voorstelling van maken: medewerkers die dag

moeite hebben personeel te werven.

in, dag uit continu dezelfde administratieve handelingen

veel meer dan u denkt!

uitvoeren achter de computer. Dit zijn tijdrovende taken
waar medewerkers energie aan verliezen. Bovendien
liggen foutjes altijd op de loer.
Onze robots zorgen voor een betere én goedkopere
uitvoering van dit soort repeterende taken. Bovendien
kunnen uw medewerkers zich richten op wat écht
belangrijk en inspirerend is: uw klanten en groei.

Zo werkt
RPA van
Bluepond

Software robots
Robots van Bluepond zijn software robots.
U ziet ze niet. Maar u ziet wel het werk
dat ze uitvoeren. RPA simuleert namelijk
de werkzaamheden die uw medewerkers
normaliter doen: van het bewegen en

Flexibel, wendbaar en schaalbaar

klikken met de muis tot het invoeren van

De robots zijn snel aan te passen als er iets

gegevens via een toetsenbord. De robots

wijzigt binnen het systeem of werkproces.

herkennen zelfs informatie op schermen

Updates van uw IT-systeem of veranderende

en weten wat ze met die informatie moeten

wet- en regelgeving zijn dus geen probleem.

doen. De robots van Bluepond bedienen uw

Net als het toevoegen, veranderen of

bestaande IT-systemen zonder daarin iets te

verwijderen van een IT-systeem. Deze

veranderen. Het toepassen van RPA gebeurt

wijzigingen zijn snel en eenvoudig door te

dus zonder aanpassingen in bestaande ICT-

voeren bij de robots.

systemen.
Bluepond werkt volledig onafhankelijk.
Wij hebben geen voorkeur voor specifieke
technologieën of systemen. Onze robots zijn
dan ook in te passen binnen ieder bestaand
IT-platform of -netwerk.

Investeren in nieuwe systemen of
software is met RPA niet aan de
orde. Ook grijpen de robots niet
in de software zelf in. U bent en
blijft dus altijd in control.

De voordelen van
RPA van Bluepond

Toepassingen
in de praktijk

Meer bereiken met uw bestaande team

Tot 75% kostenbesparing

Onze robots kunnen werkprocessen overnemen

Met RPA automatiseert u ‘saaie’ repeterende taken

Door de repeterende werkzaamheden door RPA

in allerlei verschillende domeinen, zoals:

waar medewerkers energie aan verliezen. Zo kunnen

te laten uitvoeren in plaats van door medewerkers

zij zich richten op activiteiten die leuker, belangrijker

bespaart u tot 75% aan kosten. Bovendien zijn

Finance

en uitdagender zijn. Bedenk maar eens hoe veel

de robots 24/7 beschikbaar, werken ze sneller

Rapportages, facturatie, boekingen en controles uitvoeren.

extra tijd uw medewerkers kunnen besteden aan

en kunnen ze eenvoudig worden opgeschaald bij

het bedienen van uw klanten of aan het halen van

piekmomenten of als uw bedrijf groeit.

HR

commerciële targets. Het resultaat? Productievere en

On- en offboarding, dossieropbouw, berekeningen en

gemotiveerde medewerkers en meer groei.

procedures.

RPA maakt geen fouten

Backoffice

De robots van Bluepond voeren hun taken 100%

Verwerkingen van allerlei processen in interne en externe

foutloos uit, hoe vaak ze de handeling ook uit

systemen.

moeten voeren. Zelfs de 36.239ste keer zijn ze
foutloos. Het zijn niet voor niets robots. Wat dat

Frontoffice

oplevert? Operational excellence en dus geen

Klantcommunicatie, contact centres, sales, aftersales en

vervelende foutjes.

marketing.

Support
Support verwerkingen en beheer.

Er is nog veel meer
mogelijk. Daag ons uit!

U kunt meer werk verzetten met
uw team, bespaart kosten en
werkt 100% foutloos.

Wij ontwikkelen uw robots
op maat op basis van uw
specifieke vraag.

Proof of Concept
Probeer onze robots 3 maanden uit,
zonder verplichtingen

Onze unieke
werkwijze:
Robots As
A Service (RAAS)

De voordelen van Bluepond’s Proof of Concept?
U krijgt inzicht in de toepasbaarheid van de robot
Wij kunnen bewijs leveren van de werking van robots,
inclusief meetbare resultaten
U
 kunt draagvlak voor innovatie creëren in uw

Wij bewijzen het succes van RPA en onze unieke

organisatie

werkwijze in een pilot met een Proof of Concept.

U test de samenwerking met Bluepond in de praktijk

Wij investeren mee in uw business case en u

U
 bouwt kennis op van de processen, robotisering en

probeert de oplossing 3 maanden uit. Bent u

performance

daarna niet overtuigd, dan zetten wij de robots

Geen
verplichting tot samenwerking na de PoC-periode


uit en bent u tot niets verplicht.

van drie maanden
Minimale
belasting van uw interne organisatie

Geen
impact of risico op huidige situatie of systemen,

de robots zijn eenvoudig af te bouwen
Uw resultaat is ons bestaansrecht. Een Proof of Concept
resulteert altijd in een werkende robot die drie maanden

Wij maken, exploiteren en onderhouden

aan het werk gaat binnen uw bedrijf.

uw robots
Wij investeren zelf in uw business case
Minimale
belasting voor uw interne

organisatie
All-in tarief per verwerkte taak
Geen
additionele kosten voor consultancy,

bouw en onderhoud
Na implementatie blijven we optimaliseren
en besparen

Resultaatverplichting
zonder financiële risico’s.

Neem contact op
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
robotisering door Bluepond voor uw organisatie?
Neem dan contact op met Tamara Mac Lennan,
Client Manager van Bluepond. In een vrijblijvende
kennismaking bespreekt zij met u welke interne
processen geschikt zijn voor robotisering en
welke resultaten te behalen zijn.

Tamara Mac Lennan
Telefoon: 06 - 11 24 10 58
E-mail:

tmaclennan@bluepond.nl

