
Robotter og RPA (Robotic 
Process Automation) – 
forretningsanalyse og 
organisation
Automatisér dine processer med RPA (Robotics Process Automation)
Vil du gerne have frigivet mere tid? På dette kursus bliver du rustet til at komme i gang med “Robotic Process 
Automation” – værktøjer designet til at automatisere forretningsprocessor. Du vil blive præsenteret for danske cases 
med tilhørende faldgruber og du får belyst RPA software leverandørernes styrker og svagheder.
 
Lær at kvalificére RPA projekter
Vigtigst af alt, så lærer du at kvalificere potentielle “Robotic Process Automation” projekter med business cases og 
tilhørende definition og klargøring af processerne til RPA automatisering. Kurset er generisk og uafhængigt af 
software.
På kurset kommer vi ind på de mange fordele, der er ved “Robotic Process Automation” for dig og din virksomhed. 
RPA reducerer nemlig en masse tid og omkostninger, da robotterne emitterer menneskelige arbejdsgange og 
processor – og i høj grad de processor med mange gentagelser.
Ulemperne ved RPA og robotteknologi kommer vi selvfølgelig også ind på, for der er en række faldgruber, du skal 
være opmærksom på.
 
Hvem deltager?
Kurset henvender sig til ledere, forretningsanalytikere, projektledere, udviklere, interne konsulenter og specialister i 
offentlige og private virksomheder.
 
På kurset arbejder du med:
Hvad er RPA (Robotic Process Automation)?
Hvad er robotteknologi?
Hvad kan RPA bruges til?
Hvem kan få glæde af RPA?
Hvordan fungerer RPA?
Hvilke processer kan RPA automatiseres?
Organisering af RPA
Arbejdsdeling – virtuelle kontra menneskelige medarbejdere
Mini-robotter
Hvor i virksomheden skal RPA forankres, IT eller forretning?
Får jeg brug for RPA konsulentassistance?
Hvordan kommer jeg i gang med RPA initiativet?
Brug af eksterne RPA konsulenter
Eksempler på procesautomatisering
Analyse, kvalificering og definition af forretningsprocesser
Hvem har hvilke roller i RPA initiativet
RPA software
RPA Proof og Concept (POC) indhold og organisering
RPA Projektledelse framework
Værktøjer og principper
Procesanalyse
Kvalificering og definition af forretningsprocesser
Udregning af business case
Cases, tips og erfaring
Danske cases og eksempler på procesautomatisering
 
Udbytte



Dit udbytte
Efter kurset vil du kunne organisere “Robotic Process Automation” initiativet og påtage dig rollen som RPA 
forretningsanalytiker
Du vil kunne identificere og definere potentielle RPA projekter
Du vil få den viden du har brug for, til at komme i gang med initiativer, small scale og large scale
Du vil kunne identificere, analysere og definere forretningsprocesser så de er klar til RPA automatisering
 
Din virksomheds udbytte
Robotten gør det rigtigt – hver gang
Robotten tager de trivielle ”klik”-opgaver og du får frigivet tid
Og derved kan dine medarbejdere bruge tid på det rigtige
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2 dages kursus 
1 kursussteder 
11.900 kr ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
For at lede andre, skal du kunne lede dig selv
I denne artikel får du indblik i, hvorfor selvindsigt som leder er en essentiel kompetence, hvis du ønsker at skabe 
resultater i en foranderlig verden.
Læs artiklen 

 
Har du brug for personlig rådgivning? 
Hvis du har spørgsmål om vores kurser eller uddannelser, så lad mig hjælpe dig.
René Fabricius Weichel
+45 4517 6140
rfw@mannaz.com 
Bliv ringet op 

Prisen dækker over:
Før kurset
Gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”, som giver redskaber til, hvordan du både før, under og efter din 
deltagelse øger værdien af dit kursus/uddannelse
 
Under kurset
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2 kursusdage
Fuld forplejning i kursustiden
Undervisning
Underviserens materiale i PDF
Sparring med underviseren om egne/konkrete problemstillinger
 
Efter kurset
Kursusbevis
 
Praktisk gennemførelse
Kurset udgøres af 2 dages interaktiv undervisning med danske RPA cases, teoretiske oplæg og tilhørende 
praktiske øvelser. Der lægges særlig vægt på de mange erfaringer omkring RPA initiativer som underviseren har 
oplevet.
Der vil blive rig mulighed for at stille spørgsmål, og du vil efter kurset have et rigtig godt overblik over muligheder og 
begrænsninger med RPA.
 
Konsulenter
Underviserne har mange års praktisk og forretningsmæssig erfaring med RPA, og de har selv ”hands on” erfaring 
med udvikling af robotter i en lang række danske virksomheder.
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