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Hva er en robot? 

Blue Prism (Roboten) er en type software som i prinsippet kan utføre alle type oppgaver og handlinger som et menneske kan utføre på 
en datamaskin. Kravet er at oppgavene som utføres er regelstyrte og foregår digitalt. 
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Hvilke prosesser passer for en robot ?
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• Hvorfor ikke gjøre det «rett» med en gang ?

– Har ikke tid

– Har ikke ressurser

– Har ikke penger

– Mangel på standardisering

– Mangel på API

– Det nye silver-bullet produktet

– Akutt behov

Hva er det RPA skal prøve å løse ?
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RPA pilot 

• Gjennomføring av pilot høsten 2017 hos økonomi avdeling

• Mye koordinering mot IT avdeling

• Driftsapparat ?

• Førstelinje ?

• Hva skjer etter at pilotprosjektet er ferdig ?

• Stor risiko

• Ryktet sprer seg



RPA leveransemodell

Manuelle prosesser

Leveransemodell

Scoring
Prioritering

Avvikshåndtering

Digitale
medarbeidere

Kartlegging Design

Konfigurering

Testing

Akseptansetest

Teknisk infrastruktur, sikkerhet og styringsmodell

Produksjon

Drift/Vedlikehold



Automatiserte prosesser ved NTNU

• Dokumentsenter (arkiv)
• Arkivering av signerte vitnemål
• Arkivering av klagesaker, eksamen
• Arkivering av begrunnelsessaker, eksamen
• Intern journalføring

• Økonomi
• Avregningsretur
• Ubehandlede faktura
• Omposteringsbilag
• (Overføring av faktura)

• HR
• Attestering av egenmeldinger
• Attestering av ferie
• (Registrering av timelønnsansatte)
• (Registrering av fastlønnsansatte)

• IT
• (Nettbutikk overføring av bestillinger fra nettbutikk til Basware PM)

• Studieavdeling
• ?
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Avregningsretur 

Start prosessforespørsel for 
avr.retur (Inn/ Utland)

Start

IE Oracle

Er avr.retur
avstemt?

Slutt

Start Oracle Lagre utførselsrapport
Vent på fullført 

autoavstemming

JA

Manuel behandling

Repeter for alle avr.returer

NEI
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DEMO
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• Prosessforbedring

• Standardisering

• Verdikjedefokus

• Engasjement

• Fart og retning

• Gevinstrealisering

Retrospective – hva sier «kundene» ?
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Retrospective – målinger og gevinster
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Retrospective – plaster & bandasje ?



Dokumentsenter

Dekan

Fak adm

Sjekk FS Liste
Skriv ut 

vitnemål
Verifiser 
vitnemål

Fordele 
vitnemål

Signere 
vitnemål 

Samle 
vitnemål

Scan
vitnemål

Arkiver 
vitnemål

X 6000 

X 6000 

X 6000 

X 6000 X 6000 X 6000 X 6000 

Sende ut 
vitnemål

X 6000 
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