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Organisaties zoeken altijd naar mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen, om in te spelen 
op trends in de samenleving en om net dat beetje extra toegevoegde waarde te leveren. De digitale 
transformatie die om ons heen grijpt maakt die mogelijkheden zichtbaar en tastbaar. Dienstverlening 
wordt in rap tempo gedigitaliseerd waardoor wij als klant, bedrijf, burger, patiënt, cliënt of 
verzekerde steeds beter worden bediend. Maar dat is vaak wat wij aan de voorkant van de processen 
zien: een statusupdate op de smartphone, een nieuwe polis in een portal en een jaarrekening in een 
mijn-omgeving. Aan de achterkant, in de backoffice, blijken echter nog vele processen te bestaan 
die deels handmatig worden uitgevoerd. Denk aan data verzamelen, ordenen, beoordelen, opslaan 
en doorsturen. En dat kost tijd, geld en is vooral ook erg foutgevoelig. 

Het automatiseren van deze handmatige processtappen is voor veel organisaties een flinke 
hobbel. De vooruitgang in automatisering is echter niet stil komen te staan bij case management 
of bij business process management; er is een nieuwe generatie oplossingen die deze uitdaging 
adresseert: Robotic Process Automation. 

In deze whitepaper gaan we nader in op de oorzaken en gevolgen van het feit dat organisaties nog 
altijd veel handmatige gegevensverwerkende processen in stand houden. Vervolgens introduceren 
we Robotoc Process Automation als een oplossing en benoemen we de vele verschillende use cases 
en de voordelen die daarbij horen. We staan tevens stil bij enkele belangrijke business drivers die 
duidelijk zullen maken dat het in verschillende opzichten essentieel is dat er met RPA een einde 
komt aan handmatige gegevensverwerkende processen in uw organisatie. Dit komt tevens tot uiting 
in de business case die we schetsen.

Ten slotte staan we stil bij de RPA-oplossing die BMConsultants biedt: Kofax Kapow. De jarenlange 
ervaring van BMconsultants in het brede vakgebied van informatiemanagement in combinatie met 
de innovatieve tool Kofax Kapow brengen u weer een stap verder in de digitale transformatie van uw 
organisatie.

Jan Hein van Campen
Sales manager BMconsultants
Oktober 2017
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Veel bedrijven en instellingen zitten 

midden in de digitale transformatie. 

Niet alleen informatiestromen, maar 

ook processen worden in toenemende 

mate gedigitaliseerd en geautomati-

seerd. Daar komt bij dat informatie op 

vele verschillende devices beschikbaar 

en toegankelijk is; we kunnen nu altijd 

overal bij onze gegevens en applica-

ties. Maar ondanks al deze innovaties 

en de inspanningen die organisaties 

hebben verricht om processen verder-

gaand te automatiseren, zien we in de 

praktijk dat essentiële bedrijfsproces-

sen nog altijd bestaan uit gegevens-

verwerkende taken zoals verzamelen, 

beoordelen en data entry. Deze taken 

worden gekenmerkt door een hoge 

mate van handmatig werk, wat veel 

tijd kost, foutgevoelig is en niet be-

paald uitdagend voor medewerkers. 

Processen verder automatiseren
Bij terugkerende handmatige taken is 

het vaak noodzakelijk om van scherm 

naar scherm te springen, van applica-

tie naar applicatie en van portal naar 

website te wisselen en moet je voort-

durend inlognaam en wachtwoord 

invoeren. Verder zien we dat data 

veelvuldig gekopieerd moet worden 

van het ene naar het andere systeem.   

Het beeld dat dit oproept is van de me-

dewerker die in zijn bureaustoel op de 

wieltjes van het ene bureau naar het 

andere bureau rolt (swivel chair auto-

mation) en dat is niet meer van deze 

tijd. Vervolgens moet deze data beoor-

deeld en geanalyseerd worden om tot 

een goed onderbouwd besluit te ko-

men. Laten we wel zijn; dit zijn niet de 

taken die we onze kenniswerkers wil-

len laten doen. Dit zijn niet de werk-

zaamheden die daadwerkelijk waarde 

toevoegen aan de organisatie. De pro-

cessen die bestaan uit het verzamelen 

en invoeren van gegevens moeten en 

kunnen zo veel mogelijk geautomati-

seerd worden. Dat komt de uniformi-

teit van de processen ten goede, eli-

mineert invoerfouten en vergroot de 

voorspelbaarheid en transparantie.  

Groot potentieel
De IT-afdeling is zich vaak wel bewust 

van de tekortkomingen van deze ma-

nier van werken. Als de interne klant 

van zich laat horen, blijft verdere auto-

matisering van de werkprocessen toch 

veelal uit. Het staat gewoonweg niet 

hoog op de prioriteitenlijst; er komt 

voortdurend weer een project voorbij 

dat meer aandacht en budget krijgt. 

Medewerkers 
verspillen 22% 

van hun tijd met 
handmatige en 
terugkerende 

taken

2. Digitale transformatie
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En dat terwijl er heel wat te winnen is. 

Onderzoek van het Cognizant Center 

for the Future of Work geeft aan dat  

organisaties slechts 25 tot 40 procent 

van hun processen automatiseren.  

Als gevolg daarvan besteden medewer-

kers meer dan een vijfde van hun tijd 

(22%) aan het afhandelen van repete-

rende en alledaagse, saaie werkzaam-

heden. De excuses die je vaak hoort 

zijn gebaseerd op verouderde (legacy) 

systemen die zich moeilijk zouden la-

ten koppelen met moderne (mobiele) 

applicaties. Tevens wordt gewezen op 

de complexiteit die het zou vergen om 

externe informatiebronnen zoals por-

tals te koppelen aan interne systemen 

en processen. En ten slotte beroepen 

organisaties zich op de vele uitzonde-

ringen die hun bedrijfsprocessen zou-

den hebben. Dat zou verder automati-

seren lastig maken.

Integraties zijn complex
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 

het inderdaad erg complex is gewor-

den om integraties tot stand te bren-

gen. De ketens, met bijvoorbeeld aan 

het eind een grillige afnemer, verande-

ren voortdurend en dat betekent ook 

dat input en verwerking van data en 

informatie moeten kunnen meebewe-

gen. Dit geldt voor een deel ook voor de 

overheid. Gemeenten hebben de afge-

lopen jaren bijvoorbeeld in het kader 

van de zorg meer taken of zich af zien 

komen. Daarbij moeten zij samenwer-

ken met en informatie verkrijgen van 

vele actoren in de zorgketen. Veel van 

de werkzaamheden in dit kader betreft 

het handmatig verzamelen, invoeren 

en beoordelen van data. Het blijkt een 

immense klus om alle systemen bij alle 

verschillende instanties aan elkaar te 

knopen. Bestaande oplossingen voor 

case management en Business Process 

Management bieden doorgaans niet 

de flexibiliteit die nodig is bij de agile 

manier van werken van overheden en 

bedrijfsleven. En dus ontstaan er weer 

meer handmatige en repeterende 

werkzaamheden, met alle negatieve 

gevolgen van dien.

Uitdagingen
Deze werkwijze leidt tot tal van rem-

mende gevolgen die de slagkracht van 

een organisatie ondermijnen:

• Productiviteit lekt weg: Hoe goed 

de inzet van medewerkers ook is, zij 

houden het nooit zo lang vol als een 

geautomatiseerd proces (24x7).

• Geen optimale klantervaring: de 

customer service agent moet lang-

durig op zoek naar de juiste ge-

gevens alvorens hij antwoord kan 

geven op een klantvraag. Dat levert 

een negatieve klantervaring op. 

Datzelfde geldt voor overheidsor-

ganisaties die burgers en bedrijven 

snel inzicht moeten geven in de sta-

tus van processen. 

• Verminderde nauwkeurigheid: gro-

te volumes handmatig werk leiden 

tot fouten.

• Medewerkers besteden 22% van 

hun kostbare tijd aan het zoeken 

en verzamelen van data. Deze tijd 

is kostbaar; het kost een organisatie 

veel geld.

• Handmatige processen zijn erg 

kwetsbaar in termen van complian-

cy. Zeker voor overheidsorganisa-

ties en financiële instellingen is het 

van groot belang dat aan geldende 

wet- en regelgeving wordt voldaan.

• Gebrek aan standaardisatie: iedere 

medewerker heeft zijn eigen manier 

van werken. Wanneer er géén sprake 

is van een geautomatiseerd proces 

is de kans groot dat er een wildgroei 

ontstaat als het gaat om routering, 

het gebruik van bestandsnamen en 

de verwerking van uitzonderingen.

• Het onboarden van nieuwe mede-

werkers is lastig bij veel handmatige 

processen. Er bestaat immers geen 

gestandaardiseerd proces. 

De oplossing voor verdere 

automatisering is echt beschikbaar: 

Robotic Process Automation.

Het 
automatiseren 

van handmatige 
processtappen 

is voor veel 
organisaties een 

flinke hobbel

RPA kun je het 
beste vergelijken 

met virtuele 
medewerkers die 

naast collega’s 
van vlees en 

bloed hun werk 
doen
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RPA integreert met bestaande 
technologie
Excuses om processen maar vooral niet 

verder te integreren, automatiseren of te 

digitaliseren vanwege vermeende com-

plexiteit zijn inmiddels achterhaald en 

verliezen behoorlijk aan kracht nu er 

een oplossing is waarmee organisaties 

een volgende stap kunnen zetten in 

het automatiseren van werkprocessen.  

We hebben het over Robotic Process 

Automation (RPA): een softwareoplos-

sing die veel zo niet alle van de boven 

beschreven handmatige en voortdu-

rend terugkomende gegevensverwer-

kende taken kan uitbannen. Met RPA is 

het mogelijk alle taken te automatiseren 

die tot nog toe zijn blijven liggen. Denk 

hierbij aan taken zoals het opzoeken 

van informatie en vervolgens het kopi-

eren en plakken ervan. Data stroomt zo 

automatisch van, naar en tussen back-

officesystemen, openbare websites, 

webportals, legacy applicaties, desktop 

applicaties (zoals Office toepassingen) 

en vele andere databronnen. RPA in-

tegreert met bestaande technologieën 

en is op die manier aanvullend aan be-

staande, bedrijfskritische systemen.

Complementair aan case 
management
RPA is ook complementair aan case ma-

nagement en BPM-oplossingen. Om 

een agile onderneming te worden heb 

je zowel een BPM-suite als een RPA-op-

lossing nodig. Door RPA toe te voegen 

aan BPM wordt het mogelijk nog beter 

inzicht te verkrijgen in hoe processen 

interacteren. Immers, nu kunnen ook 

data geanalyseerd worden betreffende 

taken die voorheen handmatig werden 

gedaan. Status- en voortgangrapporta-

ges worden nauwkeuriger. En wanneer 

je deze data over een langere periode 

monitort en analyseert, ben je in staat 

processen verder te optimaliseren. 

Kortom, bestaande investeringen blij-

ven behouden en tegelijkertijd staat 

RPA korte en kostenefficiënte imple-

mentaties die de dagelijkse operatie 

geen moment in gevaar brengen. RPA 

kun je in dit opzicht het beste verge-

lijken met virtuele medewerkers die 

naast collega’s van vlees en bloed hun 

werk doen; maar wel 24 uur per dag.

Snel en eenvoudig operationeel
Denk bij RPA ook niet aan complexe 

implementaties of aan langdurige re-

engineering van processen. Het is heel 

eenvoudig om een robot te bouwen. 

Met het selecteren (een kwestie van 

klikken en  slepen in de RPA-applica-

tie) van (proces)handelingen kan een 

slimme workflow in gang gezet wor-

den. Zo kun je in 2 dagen een robot 

bouwen en in productie nemen voor 

het onboarden van klanten en mede-

werkers; dus daarmee veel sneller en 

goedkoper dan traditioneel automati-

seren. RPA is gebaseerd op intelligente 

software robots die menselijke acties 

nabootsen waarbij geavanceerde busi-

ness rules worden toegepast. Het zijn 

deze robots die al het overige hand-

matige werk overnemen; het werk dat 

nu in de takenlijstjes van uw kostbare 

medewerkers verschijnt.

Finance en overheid
De early adopters in de RPA-sfeer  

vinden we terug onder banken, ver-

zekeraars en nu ook overheid. Maar 

met name in de financiële sector, waar 

sprake is van een goed opgetuigde 

backoffice, kunnen nog veel hand-

matige werkzaamheden verder wor-

den geautomatiseerd. Denk aan het 

verwerken van hypotheekaanvragen. 

Wat wij als klant gepresenteerd krij-

gen, wordt vaak verpakt in een mooie 

digitale klantenportal. Maar aan de 

achterkant vindt nog altijd veel hand-

werk plaats.  Dit geldt ook voor custo-

mer onboarden, het controleren van 

de kredietwaardigheid, verificatie van 

data met externe bronnen en het ma-

ken van rapportages voor compliance 

en risicobeheer. Een deel van deze 

werkzaamheden vinden we ook terug 

bij verzekeraars, die het verwerken 

van declaraties willen versimpelen.  

Er moet gewoon heel veel data verza-

meld worden voordat een klant een 

3. Robotic Process Automation

Bestaande 
oplossingen voor 
Business Process 
Management 

zijn niet flexibel 
genoeg

4. RPA in de 
 praktijk
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polis kan afsluiten of een declaratie 

krijgt uitbetaald. Ten slotte dient te 

worden opgemerkt dat de klanterva-

ring in deze sectoren een steeds gro-

tere rol speelt. Duurt het onboarden 

te lang of is de klantenservice te traag? 

Dan staat er direct een andere aanbie-

der klaar!  

Die lijn kan worden doorgetrokken 

naar de overheid, waar vooral bij de lo-

kale overheid veel sprake is van repe-

terend opzoek- en invulwerk. Voor een 

groot deel worden deze werkzaam-

heden - bijvoorbeeld het beoordelen 

van een vergunningaanvraag - aan-

gestuurd door een case management 

systeem of zaaksysteem. Dat was al 

een hele vooruitgang, want zo worden 

medewerkers stap voor stap door het 

proces begeleid. De status is ook voor 

burger of bedrijf altijd duidelijk, even-

als de voortgang van het proces. Vaak 

is ook duidelijk waar de medewerker 

de data kan vinden, maar vaak moet 

de medewerker deze data handmatig 

overzetten. Dit loopt uiteen van basis-

registraties tot verticale vakapplicaties 

en van een externe bibliotheek tot een 

overheidsportal. Met RPA kunnen al 

deze handelingen geautomatiseerd 

worden; veel sneller en veel minder 

foutgevoelig. De medewerker zelf kan 

zich toeleggen op taken die zijn kennis 

en ervaring écht vereisen. Het zaaksy-

steem blijft hier leidend en wordt in 

het geheel niet overbodig. Het is alleen 

zo dat bepaalde taken door een virtu-

ele medewerker worden uitgevoerd. 

Identity & Access Management
Bij organisaties in de financiële sec-

tor en bij de overheid is RPA echt in 

opkomst, vooral omdat er zo véél re-

peterende en manuele taken zijn die 

verder geautomatiseerd kunnen wor-

den. Maar dat betekent niet dat orga-

nisaties waar het gaat om een beperkt 

aantal taken geen baat bij RPA zouden 

hebben of dat het daarom niet renda-

bel zou zijn. Denk bijvoorbeeld aan 

het on- en offboarden van medewer-

kers; onderdeel van Identity & Access 

Management (IAM). Daar zijn vaak 

tientallen systemen bij betrokken en er 

moet rekening worden gehouden met 

het intrekken of toewijzen van rechten. 

Denk in dit kader ook aan het managen 

van relaties met flexibele medewerkers, 

die voor een bepaalde periode aan een 

organisatie verbonden zijn. Het hand-

matig toekennen van al deze rechten 

en systemen is een omvangrijke klus 

en als er fouten optreden is er in poten-

tie een groot risico. Met RPA zijn deze 

problemen eenvoudig te voorkomen.

Automatiseren van datamigratie
Een volgende use case zien we bij  

organisaties die de afgelopen jaren vele 

fysieke informatiestromen hebben ge-

digitaliseerd. Zij hebben deze data ver-

volgens ‘ergens’ geparkeerd. Reposito-

ries en mappen zijn op die manier vol-

gelopen met data. Nu wordt het tijd om 

die data te migreren naar applicaties, 

systemen en repositories waar die data 

wel ten volle benut kunnen worden. 

Het is een zeer tijdrovende opgave om 

dit alles handmatig uit te voeren. RPA 

biedt in deze gevallen uitkomst. Een ro-

bot verzamelt, analyseert, verrijkt, ver-

wijdert en migreert data naar de juiste 

omgeving. Dat gaat sneller en foutloos, 

waardoor data van hoge kwaliteit be-

schikbaar komt voor de organisatie.

Use cases in vele sectoren
In Transport & Logistiek wordt RPA 

ingezet om het plannen en monitoren 

van leveringen te automatiseren. Ook 

het verzamelen en matchen van gege-

vens met betrekking tot facturen, credit 

management en procurement wordt in 

toenemende mate met RPA geautoma-

tiseerd. In het verlengde hiervan zien we 

voorbeelden van het stroomlijnen van 

het supply chain management. Door 

het vereenvoudigen van de interacties 

tussen leverancier en afnemer door het 

implementeren van RPA kan de time to 

market gereduceerd worden. En ook op 

de afdeling Finance & Accounting kan 

RPA een grote rol spelen. Orderverwer-

king, het matchen van inkooporder met 

factuur, het aanmaken van facturen en 

het opsporen van betalingen: het kan al-

lemaal verder geautomatiseerd worden 

met RPA. En laat medewerkers de uit-

zonderingen en complexe zaken afhan-

delen, waar iets meer bij komt kijken 

dan verzamelen en vergelijken van data.

In 2 dagen kun 
je een robot 
bouwen en 
in productie 
nemen voor 

het onboarden 
van klanten en 
medewerkers
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In deze gevallen is RPA van onschat-

bare waarde, zeker wanneer je bedenkt 

dat de stappen die met RPA gezet wor-

den automatisch worden vastgelegd, 

zodat auditors of toezichthouders  

direct inzicht hebben. 

Grote impact van RPA op het 
voldoen aan verplichtingen AVG
Zo heeft de AVG vele gevolgen op de 

manier waarop u uw informatiehuis-

houding inricht. Het lijdt geen twijfel 

dat softwarerobots van grote waarde 

kunnen zijn voor bedrijven die merken 

dat de AVG een grote impact heeft op 

hun dagelijkse operatie. Met RPA is het 

mogelijk volledig automatisch data uit 

verschillende systemen te verzamelen, 

zowel intern als extern. Het is zaak snel 

in actie te komen en externe experts in 

te schakelen om volledig AVG compli-

ant te worden met behulp van RPA.

In Transport & 
Logistiek wordt 
RPA ingezet om 
het plannen en 
monitoren van 
leveringen te 

automatiseren

De General Data Protection Regu-

lation, of de Algemene Verordening  

Gegevensbescherming (AVG), die op 

25 mei 2018 in werking treedt, heeft in-

grijpende en verstrekkende gevolgen 

voor systemen, processen en procedu-

res. Niet alleen de reikwijdte maar ook 

de impact (zeker qua boetes) is aan-

zienlijk groter geworden. Bescherming 

van persoonsgegevens moet meer en 

meer onderdeel worden van het da-

gelijkse werk. De AVG leidt ertoe dat 

betrokkenen (klanten, cliënten, bur-

gers, etc.) meer rechten krijgen als het 

gaat om de controle op en inzicht in 

hun persoonsgegevens en in de wijze 

waarop bedrijven en instanties hier-

mee omgaan. In dit kader wijzen we 

bijvoorbeeld op het ‘recht om vergeten 

te worden’. Onder bepaalde voorwaar-

den hebben betrokkenen het recht om 

hun gegevens te laten verwijderen bij 

een bepaalde organisatie. Als dit het 

geval is, dan dwingt dat een onderne-

ming tot een omvangrijke zoektocht; 

de gegevens van de bewuste betrok-

kene kunnen zich in alle krochten van 

de organisatie ophouden. Door dit 

proces van tevoren goed te beschrijven 

en door een softwarerobot te laten uit-

voeren, hoeft het medewerkers geen 

uren of dagen tijd te kosten. Bedenk 

hierbij dat het ook gaat om data die 

wellicht bij partners van u of andere 

derde partijen zijn ondergebracht.

Een ander recht dat betrokkenen heb-

ben is dataportabiliteit: het recht om 

data mee te nemen naar bijvoorbeeld 

een andere provider of verzekeraar. 

Om de overgang zo soepel mogelijk 

te laten verlopen is het van belang 

dat de klant zijn gegevens gestructu-

reerd ‘mee kan krijgen’ naar de nieuwe 

dienstverlener. Dat moet ook best snel 

kunnen worden uitgevoerd. Hierbij  

moet tevens worden opgemerkt dat 

ook ruwe data moet worden gepre-

senteerd: gelogte zoekgeschiede-

nis, locatiedata of de hartslag, als 

het gaat om medische toepassingen.  

De praktijk leert dat een proces waar-

bij minimaal 10 minuten handmatig 

werk nodig is al een rendabele case 

voor RPA biedt. Het aanmaken van een 

nieuwe klant, het inschrijven van een 

burger, het verwerken van een verze-

keringsclaim; het zijn allemaal proces-

sen die worden gekenmerkt door een 

hoog gehalte van zoeken, overtikken 

en veranderen van vensters en appli-

caties. 

Je kunt de business case tevens bezien 

vanuit de kwaliteit van het proces. 

Kwaliteit kun je met RPA als het ware 

afdwingen. 

• Je garandeert dat dat bepaalde data 

bij een proces wordt betrokken.

• Je bent er zeker van dat de gedefini-

eerde processtappen worden door-

lopen.

• Je weet dat aangewezen medewer-

kers worden ingeschakeld wanneer 

zich uitzonderingen voordoen.

Garantie op compliance
Dit is vooral voor financiële instellin-

gen een uitkomst in het kader van Cus-

tomer Due Diligence. Banken moeten 

er zeker van zijn dat de klant is wie hij 

zegt te zijn. Dat staat in de wet, maar 

het is ook vanuit zakelijk perspectief 

noodzakelijk een compleet beeld te 

hebben van de klant. Zo kun je immers 

het juiste aanbod bij hem neerleggen.

RPA is een relatief nieuw fenomeen 

en toch zijn er al vele voorbeelden 

van zeer rendabele business cases. 

Onderzoeksbureau Whitelane en ad-

viesbedrijf Quint Wellington Redwood 

deden onderzoek naar de populariteit 

van RPA. Het blijkt dat robotisering 

van herhalende taken in business- en 

in IT-processen bij grote organisaties 

de laatste tijd heel snel gaat. Meer dan 

de helft (53%) van de respondenten 

gaf aan inderdaad robotics of kunst-

5. AVG: geen tijd te verliezen

6. Business case
 van RPA
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matige intelligentie in te zetten voor 

het verhogen van IT- of businessper-

formance. Deze organisaties zijn bo-

vendien uitermate tevreden met hun 

RPA. Maar liefst 85% van de bedrijven 

die robotics inzetten rapporteren zeer 

positieve resultaten.

RPA heeft gezonde business case
En dan volgen nog enkele statements 

die het hogere management kunnen 

helpen overtuigen van nut en nood-

zaak van RPA:

• RPA is een zeer kostenefficiënte 

methode voor procesoptimalisatie.

• Verhoog de productiviteit met 35  

tot 50%.

• Realiseer besparingen op de bewuste 

processen van 25 tot 50%.

• RPA leidt tot een 100% nauwkeurig-

heid bij de gehele verwerking van 

data.

• Dataverwerkinsgprocessen worden 

met maximaal 90% verkort; een 

gemiddeld proces kan rekenen op 

doorlooptijden van 30 tot 50%  

korter.

• ROI is bereikt binnen 6 tot 12 

maanden.

• Kenniswerkers kunnen worden in-

gezet waar zij de meeste toegevoeg-

de waarde leveren.

BMconsultants voorziet organisaties 

van betrouwbare, digitale oplossingen 

om hun bedrijfsprocessen en klan-

tinteractie te optimaliseren. En dat 

al meer dan 30 jaar. BMconsultants 

weet dus exact hoe dataverwerkende  

processen bij informatie-intensieve 

omgevingen beheerd en beheerst 

moeten worden. Daarbij ligt de fo-

cus op Kofax Kapow, een innovatieve 

Robotic Process Automation oplos-

sing waarmee organisaties een vol-

gende slag kunnen slaan in hun digi-

tale transformatie. Kofax Kapow is een 

laagdrempelige RPA-oplossing die het 

mogelijk maakt snel de gewenste soft-

warerobots te bouwen. Laagdrempelig 

omdat business users zelf via een gra-

fische interface de nodige processtap-

pen en -acties kunnen orkestreren. 

Kofax Kapow onderscheidt door de 

volgende elementen:

• Het ontwerpen van RPA-werk-

processen is snel en eenvoudig.  

Integratiestromen kunnen worden 

ingericht door te navigeren van en 

naar applicaties en databronnen. 

Dit maakt het ook hanteerbaar voor 

niet technische gebruikers.

• Kofax Kapow biedt toegang tot ie-

dere willekeurige databron, zoals 

portals, websites, databases, desk-

top applicaties en werkt met ie-

der bestandstype zoals XML, CSV.  

Applicaties kunnen via API en web-

services worden aangeroepen, zo-

wel intern als extern.

• Wanneer nieuwe databronnen of 

applicaties moeten worden toe-

gevoegd, kunnen integratieflows 

eenvoudig worden uitgebreid en 

opnieuw in productie worden ge-

bracht. 

• Kofax Kapow is schaalbaar, im-

plementaties kunnen snel en een-

voudig worden opgeschaald. Een 

en ander is eenvoudig te managen 

via de meegeleverde management 

console; honderden afzonderlijke  

robots kunnen hiermee gecontro-

leerd worden.

• Kofax Kapow maakt het mogelijk 

RPA te koppelen aan de gewenste 

business applicatie. Gebruikers 

krijgen informatie gepresenteerd 

in de tool waarmee zij gewend zijn 

te werken, aan de hand waarvan zij 

snel goed gefundeerde beslissingen 

kunnen nemen.

BMconsultants heeft veel ervaring op 

het gebied van informatiemanage-

ment en het automatiseren van be-

drijfsprocessen. En is daarmee bij 

uitstek in staat RPA in uw organisatie 

te introduceren en tot een succes te 

maken. 

7. BMconsultants en Robotic
 Process Automation


