Witaj!

Kognitywny Pomocnik
wypracuje
czas dla Ciebie!
Dzięki unikalnej technologii zrozumie każdy
dokument i pismo od Klienta, samodzielnie
wydobędzie potrzebne informacje, zweryfikuje
je oraz pomoże wprowadzić do aplikacji biznesowej,
abyś Ty mógł zając się ważniejszymi zadaniami.

60h miesięcznie
pracownicy tracą na zadaniach,
które są żmudne, powtarzalne
i mało rozwijające

Automatyzacja obejmuje coraz
więcej procesów biznesowych,
pomimo to pracownicy nadal
tracą 30% swojego czasu na

żmudnym kopiowaniu danych

>80% informacji
jest przechowywanych
i wymienianych
w postaci tekstów
w języku naturalnym

z różnorodnych dokumentów
do systemów firmowych.

Wpływa to nie tylko na motywację pracowników, ale rów-

nież efektywność operacyjną,

jakość danych oraz satysfakcję
Klienta. Co więcej, w obliczu

1-3h dziennie
76% pracownik biurowych
spędza na wprowadzaniu
danych do aplikacji

trudności z utrzymaniem pracowników, stanowi to jedno

z większych wyzwań dla ciągłości biznesu.

Co robi Kognitywny Pomocnik, żeby pomóc oszczędzać czas?

Uzupełniania formularze
Automatycznie na podstawie
wskazanego dokumentu

Weryfikuje dokumenty

Ogranicza liczbę przypadkowych błędów

Sugeruje informacje
Wystarczy wybrać potrzebne
dane z listy

Pomaga w tworzeniu tekstów
Tworzy szybkie odpowiedzi
dotyczących spraw

Więcej rozpatrzonych
zgłoszeń
Redukcja błędów
Oszczędność czasu
dla pracowników

Samodoskonalący
mechanizm
Prosta konfiguracja
Krótki czas wdrożenia

Use Case
Klient:

Jeden z największych dystrybutorów
paliw stałych w Europie

Problem
Tysiące dokumentów finansowych(faktury, rachunki,
noty, decyzje i inne) wpływających miesięcznie,
wymagających obsługi w terminie max. 3 dni.

Rozwiązanie
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Automatyzacja czynności takich jak:
Pobieranie dokumentów z poczty elektronicznej
i papierowych zeskanowanych przez kancelarię
Kategoryzacja, weryfikacja i złożenie dokumentów
oraz załączników do wymaganej postaci
Wydobywanie informacji koniecznych do
uruchomienia procesów rozliczeniowych
w systemie ERP
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Brzmi ciekawie?
Umówmy się na
bezpłatny warsztat!
Mail: hello@4semantics.pl
Tel: +48 730 70 47 47

Ograniczenie czasu potrzebnego
do obsługi dokumentu o 80%
Dane wykorzystywane w procesach rozliczeniowych
zawierają mniej błędów
Łatwe dotrzymywanie czasu obsługi kontrahenta
Pracownik ma więcej czasu na kreatywne zadania

Technologiczne

Biznesowe

Korzyści

Poprawa jakości
i szybkości obsługi
Klientów

