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Wyczerpane inne metody 
usprawnień 

(m.in. optymalizacje lean)

Trudność w rozwoju jednego 
z pierwszych systemów 

informatycznych od 
zewnętrznego dostawcy

Wzrost wolumenu pracy 
związany z sezonowym 
wygaszaniem zawartych 

umów leasingowych
Wysokie ryzyko 

popełnienia błędu, 
którego konsekwencje 

mogły okazać się 
niewspółmiernie wysokie

Duże obciążenie 
wewnętrznego działu IT
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CYKL ŻYCIA ROBOTA

MONITORING PRACY ROBOTA

PASTERZE ROBOTÓW
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Identyczny 
z cyklem życia oprogramowania

Peer Review

Kontrola wersji

Migracja kodu pomiędzy 
środowiskami Dev-Test-Prod Automatyczne testy robotów

Zwinne metodyki wytwarzania
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Automatyczne alerty
(budowane dynamicznie)

Powiadamianie o etapach pracy, 
milestones, sytuacjach 
awaryjnych

Konfigurowalne dashboardy
(biznesowe i techniczne)

Monitoring pracy robotów jest konieczny,
nawet przy niewielkiej skali automatyzacji.
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Nowy zawód IT dla osób 
bez doświadczenia w IT

Bliska współpraca z mLeasing
w modelu agile

Więcej niż deweloperzy RPA

Zespół Pasterzy Robotów dba o to, aby
roboty i ludzie pracowali ramię w ramię wykonując codzienne zadania.

Pracownicy mLeasing stali się 
Pasterzami Robotów. Nauczyli się 
pracować ramię w ramię z 
robotami. Zmienił się również ich 
zakres pracy.
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Koszt wykonywanego procesu został obniżony 
o 49% (początkowy cel: 30%)

33 roboty wdrożone
8 robotów jest obecnie 

w trakcie dewelopmentu

Roboty zastąpiły w szczycie 11,5 FTE  
(średnio 7,4 FTE przy założeniu 5 FTE)

Ponad 200 umów leasingowych 
zamykanych jest każdego dnia

Roboty były w stanie obsłużyć 
zmianę statusu nawet 16 000 umów 
miesięcznie 

Pracownicy odzyskali 1520 godzin na 
obsługę wyjątków oraz współpracę 
z Klientami. Dodatkowo potrafią 
pracować w sprintach przy użyciu 
zwinnych metodyk





Szukamy potencjału 
dla robotów kognitywnych

Chcemy dalej podnosić świadomość 
Pracowników o RPA i szkolić do 

pracy w zwinnych metodykach pracy

„Wybierając procesy do robotyzacji kluczowe jest dla nas to, aby pracownicy mLeasingu
przekazywali w ręce robotów procesy związane z przygotowywaniem i przetwarzaniem danych, 

tak aby odzyskać jak największą ilość czasu na bezpośredni kontakt z klientem oraz zbudowanie 
z nim relacji.”

Nasz ostateczny cel to zautomatyzować 
wszystkie procesy charakteryzujące się 

potencjałem robotycznym

Będziemy dalej szukać procesów 
i korzystać z możliwości 

jakie daje uczenie maszynowe
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