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Empresa dedicada à Consultoria em
Qualidade, Processos e Customer

Empresa dedicada à Automação de
Processos. Nosso objetivo é “desrobotizar”as,

Experience que possibilita aos nossos
parceiros aprofundar conhecimento em
seus próprios negócios, operações e
concorrência

j
equipes de trabalho das empresas,
permitindo que elas possam realizar funções
que demandem mais critério e mais análises,
deixando as atividades manuais e repetitivasconcorrência. deixando as atividades manuais e repetitivas
que sejam executadas por nossos robôs.

Partner Certificado



NASDAQ:

~22,000   >80% ~4,800 >$1B

ClientesClientes na
Fortune 100    

Funcionários Faturamento

>150150 >3535 ~1 5501 5501986 >150 

P í

>150  >35

Escritórios

>35 1,550

P fi i i d

~1,5501986

F d ã

1986

Países Escritórios
Regionais Profissionais de

P&D
Fundação
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O maior fornecedor RPA do mercado

15 Anos ~500k~400 >100
Em projetos de automação de 

processos

Robos implementadosClientes Profissionais técnicos
dedicados a automação
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NICE

#RobotsAreNICE
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Sucesso já comprovado nas maiores organizações globais
A i b t l ã d  t ã d    d tiA mais robusta solução de automação de processos para o mercado corporativo

Segurança Gestão Escalabilidade Funcionalidade
• Controle & encriptação

de acesso ao servidor de 
automação

Segurança
• Gestão de filas e robôs
• Alertas em tempo real
• Dashboard para insights 

Gestão
• Suporte ao crescimento

• Até 25k robos em
uma única

Escalabilidade
• Fluxos para acionar/ 

pausar automações
• Priorização de tarefas

Funcionalidade

ç
• Rastreabilidade em

cada processo. 
Auditoria completa

• Gestão de senhas

p g
operacionais

• Control Room orientado
a atuação

plataforma
• Até um milhão de 

tarefas executadas
por dia

• As grandes empresas

ç
• Agendamento de robôs

• As grandes empresas
usam NICE RPA
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Quais os desafios atuais nas empresas?



7 Digitalizar e automatizar processos

5

7
Cortar o excesso de projetos 
que não necessariamente 

Digitalizar e automatizar processos

5
6

F   tã  

que não necessariamente 
trarão resultados Compartilhar recursos, de máquinas e 

funcionalidades a colaboradores e 
conhecimento

1

3
4

Olhar para o longo 

Fazer uma gestão 
baseada em evidências Cuidar da cadeia de 

fornecimento

1
2

prazo, não para o curto
Ter indicadores de 
produtividade claros

Eficiência
Operacional

9



Desafios dos Funcionários



Desafios Ambiente Corporativo

Excesso de 
Inúmeros 
“Alt+tab” e 
Copy e Cola

Excesso de 
documentos e 
informações 
em papel

Gestão e 
Criação de 
l i   

Falta de 
Informações logins e 

senhas

Informações 
Gerenciais



Como resolver estas situações e desafios?



Inúmeros “Alt+tab” e Copy e Cola

Automation Finder – Identificação Automática de Oportunidades

• Provê uma solução de automação completa, incorporando um único “desktop Analytics” e 
“machine learning” para automaticamente identificar e construir processos.

• Potencial Alto de Economia Automação Rápida TTM• Potencial Alto de Economia – Automação Rápida TTM

Automation 
Finder

Automation 
Studio

Automation 
Creator



Excesso de documentos e informações em papel

OCR
Optical Character Recognition –
habilidade de extrair texto de imagens

Valor OCR
Organizar automaticamente grandes 
volumes de processos de negócioshabilidade de extrair texto de imagens volumes de processos de negócios.

Cenários a serem automatizados com OCR:
1. Extração de informações de faturas escaneadas (documentos)

2. Lendo imagens de aplicações residentes em servidores remotos



Gerenciamento Centralizado



NEVA está acessível no NEVA está acessível no 
ambiente do 
funcionário

Conheça NEVA
A Primeira

Assistente Virtual 
para sua equipe

Ela pode auxiliar com 
sistemas, processos e 
políticaspolíticas

NEVA está sempre NEVA está sempre 
pronta para auxiliar



NEVA está sempre pronta





Nível 1 (básico)
Consiste em gerar um chat no site do cliente que forneça 
opções de autosserviços em escopo fechado. Resumidamente 
disponibiliza os serviços de URA de forma visual para o cliente 
garantindo aderência na automação.

Nível 2 (robô + automação)
Módulo permite ganhos de produtividade no humano pois 
possibilita atendimentos simultâneos com otimização da escala 
de trabalho ( mão de obra humana ) e processos automáticosde trabalho ( mão de obra humana ) e processos automáticos.

Nível 3 (cognição)
Acrescentando Inteligência Artificial aos demais níveis para 
interação máquina e cliente avaliando contexto, 
estabelecendo diálogo e executando autosserviços.



• Integrado as principais ferramentas de mercado:Integrado as principais ferramentas de mercado:

• Ferramenta de configuração de Bots dinâmico.

• Criação e configuração intuitiva sem a necessidade deCriação e configuração intuitiva sem a necessidade de
conhecimento de linguagem de programação.

• Atendimento Digital possibilitando a derivação para o
humano (campanhas).humano (campanhas).

• Possibilidade de criar bots em todos os níveis (1 à 3).

• Permite captura e reutilização de Variáveis(ER) durante oe e cap u a e eu ação de a á e s( ) du a e o
atendimento.

• Integrável com as principais ferramentas de NLP do
mercado ( Microsoft, IBM e Google).( , g )

• Publicação imediata dos fluxos, apenas com o botão
salvar.



Ferramenta de edição 



Principais botões de ação

Insere bloco de mensagemLimpa todo o fluxo Salvar Insere bloco de mensagem 
(Stepbox)

Fim de fluxo Enfileira para uma Campanha Captura texto de resposta

Insere imagem no fluxo Insere vídeo no fluxo Inicia automação ou APIInsere imagem no fluxo Insere vídeo no fluxo Inicia automação ou API

Zoom In e Zoom Out Edição de Stepbox Excluir Stepbox



Etapa 01
Tabulação Quantitativa



INFORMAREINFORMARE


