
 

 

BMconsultants        
Tel: +31 33 4606050 
Amersfoortsestraat 124-D       
Info@bmconsultants.com 
3769 AN Soesterberg       

Volg ons:      
 
 

Productbeschrijving 

 “With Kofax Kapow, the entire process takes just 
seconds and is fully automated, which saves us huge 
amounts of time and effort. Teams can deliver all the 
loan documentation required for quality control or 
audits faster than ever before, with full confidence 
that nothing has been overlooked.”  
Reginald L. Brown  

Sr., Vice President, Electronic Imaging Manager, Consumer Lending Imaging and 

File Management, Union Bank 

 
Creëer een digitaal team met Robotic Proces 
Automation 

Het automatiseren van repetitieve processen, Robotic 
Process Automation, wordt door velen de vierde industriële 
revolutie genoemd en staat aan de basis van de volgende 
efficiëntie slag op kantoor. Ontdek welke mogelijkheden 
Robotic Process Automation u biedt.  
 
Vrijwel iedere organisatie staat onder druk om de efficiency 
op te voeren. Het automatiseren en digitaliseren van 
bestaande bedrijfsprocessen biedt hiervoor vaak goede 
mogelijkheden. Toch leunen nog veel bedrijven op 
handmatige taken voor vitale bedrijfsprocessen, zoals het 
verzamelen van informatie uit verschillende systemen, 
websites en portals. De uitvoering van deze repeterende 
handelingen vraagt vaak veel van medewerkers. Steeds 
opnieuw in- en uitloggen in diverse systemen, geen up-to-
date informatie beschikbaar hebben en fouten zijn vaak het 
gevolg. Omdat IT-afdelingen snel moeten reageren op 
andere noodzakelijke IT-behoeften van de diverse 
bedrijfsonderdelen, wordt automatisering van dit soort 
zaken vaak uitgesteld, verschoven of vergeten.  
 
Het gebruik van software robots om uw 
belangrijkste werkprocessen to automatiseren 
Het automatiseren van repetitieve processen, Robotic 
Process Automation (RPA) stelt u in staat om digitaal 
personeel te ontwikkelen die samen met uw werknemers 
werken om de efficiëntie binnen uw organisatie te 
verhogen. Aangezien RPA bijna elke handmatige 
datagedreven activiteit kan elimineren, kunnen software 
robots ontwikkeld worden die de manuele taken vervangen 
met krachtige en dynamische processtromen.  

 
 
Deze software robots imiteren de specifieke acties die uw 
medewerkers uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan  
interactie met een bedrijfsapplicatie, website, webportal, 
legacy systeem, of desktop applicaties inclusief e-mail en 
de Microsoft systemen  
In tegenstelling tot simpele desktop automation (macro’s) 
of kostbare in-house ontwikkelingsprojecten, maakt RPA 
gebruik van een eenvoudige no-codering methode, waarbij 
vrijwel elke menselijke activiteit - van het toegang krijgen 
tot en het werken met gegevens - wordt geautomatiseerd. 

 
RPA vervangt arbeidsintensieve, elkaar opvolgende taken, 
gebruik makend van meerdere systemen en 
gegevensbronnen, waaronder: 
 
• Logistieke operaties  
• Financiën en accounting 
• Klant- en medewerker onboarding  
• Toezicht en rapportage van regelgeving 
• Hypotheekverstrekking 
• Klantenservice en call centers  
• Voorraadbeheer  
• Verzekeringsbeoordelingen 
• Patiëntenadministratie in gezondheidszorg  
• Verkoopactiviteiten 
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Met RPA slimmer en proactief uw 
bedrijfsprocessen beïnvloeden!  
Door inzet van  RPA en continue monitoring van uw 
belangrijke bedrijfsprocessen, kunt u: 

• Waardevol inzicht krijgen in de uitvoering van 
processen Uw personeel optimaal ontzorgen 

• Trends en modellen gemakkelijk identificeren  
• Juiste informatie verzamelen, om optimalisatie en 

verbetering in uw organisatie door te voeren.  
 

Het netto resultaat: uw organisatie is beter geïnformeerd 
en u kunt proactief en slimmer uw bedrijfsprocessen 
beïnvloeden. Door  nieuwe inzichten anticipeert u sneller 
op eventuele problemen . Nog vóórdat eventuele pieken of 
verstoringen problemen bij uw klant veroorzaken, bent u al 
op de hoogte en kunt u de nodige maatregelen nemen. Uw 
klanttevredenheid stijgt!  
 

 
 
Voordelen van Robotic Process Automation (RPA) 
Eenvoudig integratie van data  
Automatisch verzameling en integratie van gegevens van 
websites, portals en toepassingen in systemen voor een 
eenvoudige verwerking en beter inzicht in uw business.  
Verlaag de hoge werk- en tijdsdruk van uw 
medewerkers 
Bevrijd uw medewerkers van repetitieve taken, zodat zij  
hun vaardigheden in kunnen zetten voor taken die een 
menselijke maat vereisen.  
Verhoog operationele efficiëntie 
Stop geld en tijd verspilling door snelheid, efficiëntie en 
kwaliteit in uw bedrijfsprocessen in te voeren.  
Elimineer menselijke fouten 
Voltooi processen elke keer op dezelfde manier, zonder 
fouten.  
Evenaar de snelheid van de business 
De inzet van robots kost geen maandenlange ontwikkel- en 
implementatietrajecten. Binnen een paar dagen of weken 

heeft u direct profijt van de inzet van uw robot. Robots 
bouwen en uitrollen is vaak een kwestie van dagen of 
weken, geen maanden.  
 
Succesverhalen 
Wereldwijde marktleider: financiële instelling 
De analisten van deze financiële instelling hebben 100% 
vertrouwen en zekerheid in hun analyses. Want door inzet van RPA 
winnen zij eenvoudig informatie in, maken betere en 
geautomatiseerde risicobeoordelingen en bieden gestructureerd 
resultaten aan.    
De informatiebank voor informatieanalyse (IAU) speelt een 
belangrijke rol bij het onderzoeken en beoordelen van de 
gevolgen van wantoestanden, overtredingen en criminele 
activiteiten, evenals ondersteuning voor evaluatieprocessen van 
leveranciers. IAU behandelt gemiddeld 250 gevallen per maand. 
IAU-analisten verzamelen informatie voor hun beoordelingen uit 
meer dan 40 heterogene in-en externe bronnen, waaronder 
zoekmachines, nieuwssites, overheids- en reguliere portalen, 
evenals een verscheidenheid van interne data gegevens.  
IAU’s web oplossing maakt gebruik van RPA om informatie te 
verzamelen uit deze uiteenlopende bronnen met 
geautomatiseerde zoekwoorden. Op deze manier vinden zij voor 
hen relevante data. De flexibele en niet-indringende aanpak vereist 
geen externe API's of integratie met bestaande IT-systemen. De 
oplossing ondersteunt ook toegang tot beveiligde applicaties en 
verificatiefuncties. Hierdoor worden de analyses tot 96% sneller 
uitgewerkt. 
 
Schultz Information: Informatievoorzieningen eenvoudig 
gemaakt door robots 
Schultz - specialisten in de juridische sector- zet RPA in om klanten 
te helpen om efficiënt te reageren op de vraag: Welke 
veranderingen in de wetgeving zijn relevant voor ons? 
Hoewel publieke juridische informatie vaak digitaal beschikbaar is, 
is de zoektocht naar juiste, meest recente informatie moeilijk, zeker 
door continue wetswijzigingen. Voor Deense gemeenten en 
overheidsinstanties betekent het beheren van de werkprocessen 
die voortkomen uit 10,000 jaarlijkse rechtsuitspraken en 
beslissingen een grote uitdaging. 
Schultz zet RPA in om hun foutgevoelige manuele metadata 
registratie proces te automatiseren. Dit zorgde voor een 
aanzienlijke verhoging van de kwaliteit. Daarnaast kon Schulz haar 
metadata en relaties aanzienlijk uitbreiden. Vandaag de dag 
beheren zij - dankzij RPA -bijna 350.000 unieke metadata records 
met ongeveer 1 miljoen document relaties. 
 
 

 “Kapow brings incredible value to our business users by 
making them more efficient and productive. With Kapow, 
we spend less time on manual processes to access and 
prepare data and  more time to make new discoveries.”  
Lars Johnsen  
Chief Content Manager, Schultz 
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