
NICE APANICE APA
ADVANCED PROCESS AUTOMATION 

Aplicando tecnologías cognitivas no mapeamento e 
priorização de procesos para automação



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 é lider na PEAK Matrix do Everest 
Group

#RobotsAreNICE



NICE é a mais completa por suas
capacidades únicas em desktop 
automationautomation

#RobotsAreNICE
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Enterprise-grade solution   
• Padrões de segurança corporativa

Combinação única de automaçao

Padrões de segurança corporativa
• Projetos de automação de grande porte

Combinação única de automaçao
assistida e não assistida

Parte de um amplo portfolio de soluções
• Desktop Analytics 
• WFO e Nexidia voice text analytics

Inovações com capacidades AI
• Cobrindo um range maior de casos

Experiência e sucesso comprovado

envolvendo maior complexidade

• Aplicabilidade em todas as industrias
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NICE Process Automation Vision

Viabilizar a execução de 
processos com a precisão e 
eficiência dos ROBOS e o carisma
e a empatia das PESSOASe a empatia das PESSOAS

AUTOMATION FOR THE PEOPLE



Combinação única de automação assistida e não
assistida

‘Attended’ Desktop 
Automation

‘Unattended’ Robotic 
Automation

• Sem intervenção humana
• Altos volumes, processos de menor

complexidade analítica

• Callouts  e fluxos de automação
assistidos

• Suporte ao processo de decisão complexidade analítica
• Qualidade, previsibilidade, 

escalabilidade & velocidade
• Acionamento de fluxos não

assistidos
• Supervisão humana a processos

automatizadosautomatizados

Collaboration



NICE está fazendo nossos robôs mais inteligentes



Automações mais inteligentes
• Interpreta dados a partir de documentos escaneados
• Facilita processos de automação com base em informações não estruturadasOptical Character

Recognition (OCR)

• Ampliamos o ecosistema para uma oferta de automação de processos avançada
• Integração facilitada com soluções cognitivas tais como chat bots, voice bots, 
aplicações baseadas em aprendizado de máquina.

Cognitive Framework

• Permite a priorização de processos mais indicados para automação
• Aproveita tecnologia NICE Desktop AnalyticsAutomation Finder

• Entendimento de texto livre obtido de emails, cartas, mensagens de texto
• Aproveita tecnologia de text analytics própria (Nexidia) assim como de terceirosText Analytics/NLP Aproveita tecnologia de text analytics própria (Nexidia) assim como de terceirosText Analytics/NLP

• Utilizandomachine learning no tratamento de exceções tanto de sistemas quanto
de negócios/processosde negócios/processosTratamento de exceções



NEVA – NICE Employee Virtual Attendant

NEVA é a assistente pessoal de cada
funcionário

Apóia na utilização de sistemas, 
ã d li ã dexecução de processos e aplicação de 

políticas

Acionada manualmente pelo usuário, 
t d t l i / h t
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por eventos de tela ou por voice/chat 
bot
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NEVA aumenta a eficiência, o compliance e as vendas

EFICIÊNCIA COMPLIANCE VENDAS

Fornece links rápidos para dados 
dentro dos sistemas e para 
execução de ações

Alerta sobre disclaimers no 
momento correto

Garante a execução de sequências

Apresenta ofertas relevantes
com base em mecanismos
NBO

EFICIÊNCIA COMPLIANCE VENDAS

e ecução de ações
automatizadas
Analisa dados & executa
cálculos

Garante a execução de sequências
de tarefas relacionadas a 
compliance

Coleta dados relevantes para 
li

Aponta o script de vendas
mais adequado e 
personalizado

Automatiza atividades de rotina compliance Automação do registro da 
venda• Acelera preparação de novos

funcionários
• Maior consistência no

• Alinhamento com novas
politicas

• Distribuição fácil de

• Maior conversão em operações
service-to-sales

• Maior eficiência da retenção
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Maior consistência no 
atendimento

Distribuição fácil de 
mensagens e novas diretrizes

Maior eficiência da retenção



Como definir osComo definir os
critérios de 
priorização para 
iniciativas de  

t ãautomação



Milhares de processos por toda a organização

RH Compras Contact Centers

• Contratações
• Desligamentos

V lid ã d F lh d

• Processamento de 
faturas

• Processamento de

• Registro de interações
• Processamento de 

solicitações• Validação de Folha de 
Pagamento

Processamento de 
pedidos

• Gestão de estoques
V ifi ã d t t

solicitações
• Consulta a informações
• Ofertas / Vendas / 

Finanças Áreas específicas por
Indústria

• Verificação de contratos Retenção

• Processamento fiscal • Processamento de 

• Gestão de caixa
• Gestão de despesas

solicitações
• Auditoria e reporting
• Ativação de serviços• Processamento de 

pagamentos

Ativação de serviços
• Investigaçao de fraude



Processos são altamente variáveis em diversas
dimensões

Tempo de Execução Curto Longo

Complexidade Simples Complexo

Freqüência Raro Frequente

Criticidade Trivial Crítico

Distribuição Sazonal Constante

T dê i F lh B i Alt
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Tendência a Falha Baixa Alta



A grande questão parece ser

Por onde começar?
#1 O motivo

Do sucesso ou fracasso em
projetos RPA estáp j
relacionado à escolha dos 
processos a serem
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automatizados



NICE Automation Finder destaca as oportunidades de 
automaçãoç

Automation Finder identifica as 
melhores oportunidades de 
automação

Identifica processos com o maior ROI 
baseado em parâmetros como:

DiscoveryMonitor

baseado em parâmetros como:
• Freqüencia

T d t t t• Tempo de tratamento
• Tipo de ações manuais

executadas

Implement
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executadas



Automation Finder - DEMO
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Automation Finder aplica inteligência cognitiva

Desktop Analytics Machine 
Learning não

supervisionado

Deep 
Learning

p
• Coleta de forma 

inteligente todas as 
ações relevantes

• Preprocessamento

• Contextualização de texto por
analytics

• Agregaçao de 
processos

M tações relevantes
executadas no desktop

• Monitora o tempo de 
execução de cada ação

analytics

• Agregação (clusterization) de 
eventos em instâncias de 
sequências

• Mapeamento e 
rotulagem de processos

execução de cada ação, 
passo e sequencia

sequências

• Caracterização (rotulagem) de 
sequências20



NICE Process Automation Vision

Viabilizar a execução de 
processos com a precisão e 
eficiência dos ROBOS e o carisma
e a empatia das PESSOASe a empatia das PESSOAS

AUTOMATION FOR THE PEOPLE



Obrigada!!g


