
MODUL 5:

SME – Subject Matter Expert / fagekspert
Når man skal automatisere en proces, er en af de vigtigste roller ”SME’eren”. SME 
står for Subject Matter Expert, med andre ord en fagekspert. Ofte er fageksperten en 
HK’er, der i det daglige udfører processen, som skal automatiseres. Den, der udfører 
processen, besidder uvurderlig viden om selve processen og er helt uundværlig, hvis 
automatiseringen skal lykkes.

Den viden skal bruges når:
•  …processers egnethed skal vurderes
•  …en proces skal dokumenteres
•  …en automatisering skal testes

Selvom en proces er automatiseret, er der ofte undtagelser der gør, at processen skal 
gennemføres manuelt. Her kan SME’en med sin indgående viden om processen være en 
værdifuld ressource.

Robot-vedligeholder
Når en proces er automatiseret, er der behov for overvågning og vedligeholdelse:
•  Overvågning af udførte processer
•  Håndtering, når systemer ændres
•  Håndtering af en robot, der fejler

I nogle tilfælde skal der laves mindre rettelser til robotten, og det er ikke nødvendigvis 
kun en udvikler, der kan udføre dette. En person, som kender systemerne og processerne 
indgående, og som har lidt teknisk snilde, kan ofte komme i mål med dette – eventuelt i 
samarbejde med en udvikler.

RPA-udvikler
Det er vedkommende, der udvikler automatiseringsflows i et RPA værktøj. Afhængig af 
værktøjet, er der behov for mere eller mindre avancerede programmeringskomp etencer.
Det er ofte set, at en som har erfaring med at kode makroer i Excel, 
relativt enkelt kan omskoles til at blive RPA-udvikler.

ROLLER I ETABLERING, UDVIKLING 
OG DRIFT AF RPA
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Proceskonsulent
Proceskonsulenten hjælper med at finde ud af, hvilke processer der er relevante at 
automatisere, ligesom de faciliterer de workshops og møder, hvor processer bliver 
gennemgået og dokumenteret.
Vi ser ofte, at SME’ere, som har været med til at automatisere egne processer, ændrer 
rolle og begynder at facilitere automatiseringer indenfor andre områder.

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Er der en rolle ifm. RPA, du kunne se dig selv i?

Hvad skal der til for, at du kan tage en af rollerne?

Hvad lærer du om virksomheden, dens drift og kunder, gennem de processer, 
du sidder med til dagligt?
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