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“Endüstriyel robotlar fabrika içindeki süreçler için bir devrimdi.  

Aynı etkiyi ofislerin içinde görmeye başlıyoruz.” 

 

Robot İşgücü, bir insanın kullandığı herhangi bir yazılımı veya web arayüzü 

kullanılarak gerçekleştirdiği süreçlerini otomatikleştiren bir teknolojidir.  

Robot İşgücü ne yapabilir? 

Robot İşgücü, çok çeşitli görevleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bunlara kayıtların, sorguların, 

hesaplamaların ve işlemlerin bakımı dahildir. Ayrıca, şirketiniz tarafından yaygın olarak kullanılan herhangi bir 

uygulama Robot İşgücü tarafından işletilebilir.  

Robot İşgücü'nün kullandıldığı departmanlardan örnek süreçler; 

• İnsan Kaynakları:  

o Ay sonu bildirgelerinin SGK sistemine girişi, kontrolü ve raporlanması süreci 

o İşe alım sürecinde 3.parti bilgilendirmelerinin yapılması ve raporlanması 

• Satış/Destek:  

o Satış taleplerinin kontrolü ve üretime aktarılması 

o Zincir mağazalardaki stok bilgilerinin toplanması, düzenlenmesi ve ERP’ye aktarılması 

• Operasyon:  

o Satın alma taleplerinin kontrolü ve doğru tedarikçiye iletilmesi 

o İrsaliyesi kesilen siparişin faturasının yaratılması 

o Günlük rakip fiyat takibinin yapılması ve raporlanması 

o Tedarikçi teslimat performans değerlendirmesi ve takibi 

• Finans&Muhasebe:  

o Banka hareketlerinin ERP sistemine aktarılması 

o Ay sonu kapanış işlemlerinin üstlenilmesi 

o KDV-Iade dokumanlarının hazırlanması ve GIB’e aktarımı 

o Fiyat farkı ve iade faturalarının mutabakatı ve faturalandırılması 

o Gün sonu gelen kredi kartı işlemlerinin ERP tarafında konsolidasyonu ve kontrolü 

o Maliye’den gelen tahakkukların okunarak sisteme girişinin yapılması 

o İrsaliye-Fatura kontrolünün yapılarak, ERP sisteminin güncel halde tutulması 

• Satınalma: 

o Satınalma süreçlerinin konsolidasyonu ve raporlanması 

o Tedarikçi fiyatlarının dış kaynaklardaki karşılıkları ile kontrolü ve raporlanması 
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Robot İşgücü'nün Faydaları 

Robot İşgücü, aşağıdakileri sağlayarak sayısal olarak işinizi dönüştürüp işinizin değerini arttırmaya yardımcı 

olabilir: 

• Yüksek Kaliteli Hizmetler: Hatasız ve eksiksiz süreç yönetiminin sağlanması 

• Daha İyi Uyum: İş süreçleri, gerekli düzenlemelere ve standartlara uygun olacak şekilde ayarlanabilir. 

• Artırılmış Hız: Süreçler insan operatörüne göre %60-%80 daha hızlı şekilde tamamlanabilir. 

• Artırılmış Çeviklik: Azaltılmış genel maliyet ve daha esnek iş kaynakları. 

• Kapsamlı Analizler: İşlem verilerini sayısallaştırarak ve denetleyerek verimliliği arttırır. 

• Çalışan Tecrübesi: Artan personel verimliliği ve yıpranmada azalma. 
 

Bütün bu faktörler firmanızı rakiplerinden ayırır ve işletmenizin dijital operasyon stratejisini şekillendirmede 

oldukça değerlidir.  

Robot İşgücü'nün Özellikleri 

1. Sanal bir çalışandır 

2. Üretimi ve canlıya alınması hızlıdır(2-3 haftada bir) 

3. Mevcut uygulamalarınız üzerinde çalışır 

4. IT altyapısı ile bir bağlantısı yoktur 

5. Dokuman okuma yapabilir 

6. Yaptığı tüm adımları kayıt altına alır 

7. Bir Robot İşgücü robotu tek başına yüzlerce süreci işletebilir 

 

 

 

 

Servis verdiğimiz müşteriler: 

 

 

 

 

Daha detaylı bilgi için www.robotisgucu.com 

Demo ve randevu talepleriniz için: info@sua.com.tr 

http://www.robotisgucu.com/

