Blue Prism lanserar SAP®-acceleratorer
STOCKHOLM – 19 oktober, 2020 – Blue Prism (AIM: PRSM), som driver innovation och disruptiva
lösningar genom smartare och mer kapabla digitala medarbetare, lanserade idag nya
automatiseringsfunktioner, speciellt utformade för SAP® ECC- och S/4HANA®-användare. Blue Prism®
Accelerators för användning med SAP® ERP, erbjuder hundratals förbyggda automationskomponenter
och tusentals åtgärder som är speciellt utformade för att påskynda distribution och migrering av ERPprogramvara (Enterprise Resource Planning) utan kod. Dessa automatiseringar, som är tillgängliga
kostnadsfritt för kvalificerade Blue Prism kunder, kan enkelt adderas till alla befintliga digitala medarbetare
från Blue Prism, vilket minskar kostnaderna samtidigt som effektiviteten ökar.
”Unipart Group är engagerad i den fjärde industriella revolutionen, och Intelligent Automation är en av
många digitala teknologier som vi använder för att förändra vår verksamhet”, säger Androux Reabow,
chef för Intelligent Automation och Digital Transformation på UniPart. ”Blue Prism® Accelerators
möjliggör plug-and-play-automatisering av många SAP®-transaktioner, vilket minskar den tid det tar att
automatisera processer, och ger en omedelbar ROI. Denna lösning kommer att vara fördelaktig för SAP®
ECC och S/4HANA®-operationer och migreringar eftersom ingen ytterligare omarbetning krävs.
Med nästa evolutionära milstolpe inom Robotic Process Automation (RPA) och intelligent automatisering,
kan företag nu öka och förbättra den mänskliga talangen genom att ladda ner specifika SAP®kompetenser och kunskap till Blue Prisms digitala medarbetare. Dessa färdigheter omfattar bland annat
ekonomisk redovisning, försäljning och distribution, materialhantering och många andra SAP®-moduler,
vilket ger organisationer en konkurrensfördel. Mer än 400 förbyggda SAP® automatiseringskomponenter
finns nu tillgängliga på Blue Prism® Digital Exchange för att stödja prenumeranter, eller genom
auktoriserade Blue Prism-partners. Blue Prism®-acceleratorer kan också modifieras för att uppfylla
specifika affärsprocesser eller krav från tredje part.
”Detta nya erbjudande kan öka värdet som företag kan få ut ifrån sitt ERP-system, samtidigt som de kan
erbjuda lägre kostnad och förkortad tid till värde”, konstaterar Robert Kugel, SVP and Research
Director at Ventana Research. ”Programvara i form av digitala medarbetare kan automatisera och
effektivisera mycket av det repetitiva arbete som utförts inom ekonomi- och redovisningsavdelningar. Inte
bara kan digitala medarbetare öka avdelningens effektivitet, de kan också stärka processkontrollerna och
förbättra kvaliteten i finansiella rapporter.”
Dessutom migrerar många företag från SAP® ECC till S/4HANA®, vilket är ett stort problem för CIO:er,
eftersom dessa ERP-system är grundläggande för deras företags överlevnad. Det är också här Blue
Prism®-acceleratorer kan göra skillnad. Blue Prism digitala medarbetare har en förinstallerad SAP®expertis som gör dem instrumentella för migration av programvaror och anpassade för pågående
verksamhet. Kunder och partners kan utnyttja dessa acceleratorer för att lösa bristen på mänskliga
medarbetare, och på så vis förbättra sina nuvarande automatiseringar på bara några få klick.
”Vi revolutionerar hur våra digitala medarbetare får mer kunskap i SAP® ECC till S/4HANA®-miljöer”,
säger Chieng Moua, Vice President of Innovation på Blue Prism. ”Vi påskyndar implementeringen av
intelligenta automatiseringar genom att erbjuda avancerade, kunskapsspecifika digitala medarbetare som
är designade för att ta bort kompetensbrister i SAP, och istället utöka nuvarande kapacitet. Detta
förändrar helt och hållet hur företag skalar den digitala arbetskraften i SAP-miljöer, för att hantera svåra
affärsutmaningar. Våra kunder kan uppleva en ökad så kallad värdehastighet på upp till 90 procent, och
omvandla distributionstiden från månader till minuter, vilket gör att de bättre kan reagera på förändrade
marknader.”

För mer information om Blue Prism® Accelerators för användning med SAP® ERP, klicka här.
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