
REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Kan du kende dine egne processer i eksemplerne?

Hvilken fase i et RPA-projekt kan du bidrage til?

HVAD ER RPA?

RPA’ere kaldes også administrative 
robotter. Det er et stykke avanceret 
software, som kan udføre arbejde 
og processer, som er repeterbare og 
simple, og som bliver gjort mange 
gange i løbet af en uge eller dag. 
Tænk på RPA som en virtuel hjælper, 
der tager sig alle de regelstyrede og 
ensartede opgaver. 

Faser i et RPA-projekt

•  Udvælgelse af relevante processer

•  Beskrivelse af den udvalgte proces

•  Udvikling af automatisering i 

 RPA-værktøj

•  Test af løsningen

•  Idriftsætning og vedligehold 

MODUL 1:
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KUNDELINJEN HOS POSTNORD HAR CA. TI ROBOTTER PÅ 
ARBEJDE. TRE AF DEM HJÆLPER I ARBEJDET MED AT SERVICERE 
ERHVERVSKUNDER.

RAPPORTROBOT
Når en kunde via e-mail eller kundeportalen fx reklamerer over, at en forsendelse ikke 
er nået frem til modtageren, eller den er beskadiget, havner henvendelsen i afdelingens 
fælles indbakke. Her tager robotten sagen og fremsøger alle data om forsendelsen. 
Robotten finder ud af, hvor pakken sidst har passeret en skanner på et transportbånd, 
og den finder et billede af, hvordan pakken så ud. Oplysningerne bliver samlet i en 
rapport, som medarbejderne bruger i deres videre sagsbehandling.

STATUSROBOT
Gennemgår løbende alle sager, der ligger hos sagsbehandlerne. Holder øje med, om 
pakken er blevet skannet et nyt sted og giver i så fald besked til sagsbehandlerne om 
det.

AFSLUTTERROBOT
Robotten gennemgår sagerne i den fælles indbakke og hos sagsbehandlerne 
og afslutter dem. Når fx en pakke, som er meldt forsinket, bliver udleveret til 
modtageren, opdager robotten det, sender besked om det til kunden og lukker 
samtidig sagen.

Vil du vide mere? Så læs om Samo Kace, der udvikler RPA’er, på HK’s side:
www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2019/04/08/fedt-at-udvikle-software-robotter-
til-vores-kunder-og-kolleger

RPA-ROBOTTER HJÆLPER MED 
SAGSBEHANDLINGEN I POSTNORD
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