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SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum
SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum, har automatiserat flera processer inom sin ekonomiska
förvaltning med hjälp av den digitala assistenten RPA, Robot Process Automation.
– Tjänsten passar perfekt för vår verksamhet och har halverat arbetstiden för
vissa moment. Vi ser en stor potential
att vidareutveckla tjänsten, säger
Josefin Gelin, processutvecklare.
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Vipetech är ett IT-företag som hjälper dig att automatisera dina arbetsprocesser
och öka effektiviteten. Tillsammans med våra partners erbjuder vi marknadens
förmodligen smartaste och mest kostnadseffektiva lösningar inom alla typer av
informationshantering:
• Hantering av indata och utdata till och från system • Arkivering • Integration •
Robot process automatisering • CRM och servicesystem och workflowlösningar.

vipetech.com

Hon tror att den här typen av tjänster
kommer att bli allt vanligare.

+46-8-410 956 90
info@vipetech.com

Vill du veta mer
om våra tjänster?
Hör av dig så
berättar vi mer.

