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Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Lantbruksuniversitet har med hjälp
av ett tiotal robotar automatiserat delar av
reskontra-verksamheten.
– Både jag och mina medarbetare upplever
stort värde från den robotiseringsresa som
vi gjort. Jag kan konstatera att medarbetarna nu är mer nöjda, tycker att det
egna arbetsinnehållet är roligare och
att man känner mindre stress.
Det säger Sven Carlsson,
ekonomichef på SLU.
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som hanterar upplägg av leverantörer

Kort om SLU

respektive kunder vilket är repetitiva
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Sju framgångsfaktorer
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na i våra it-system.

robot. Det ska finnas namn samt en

Vipetech har vi nu som backup och
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problem

för allt.
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Robot process automatisering • CRM och servicesystem och workflowlösningar.
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Vill du veta mer
om våra tjänster?
Hör av dig så
berättar vi mer.

