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Automatyzacja pracy - elektroniczny asystent 
 

A gdyby stać cię było na zatrudnienie asystenta 
dla każdego pracownika?  

 
 
Nie wszystko da się zautomatyzować, nie zastąpimy       
ludzi i zdolności ludzkiego umysłu. Ale…  

 

Jeśli technologia wraz z inteligentnymi rozwiązaniami      
pozwala zwiększyć efektywność pracy pracownika     
dwukrotnie - to dlaczego z tych rozwiązań nie korzystać?  
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Dlaczego Elektroniczny Asystent? 
- Szkoli się tylko raz i nigdy nie zapomina czego się nauczył. 
- Nie męczy się. 
- Nie ma urlopów i nie płaci się za niego ZUS-u. 
- Nie ma gorszych dni. 
- Jest co najmniej 20 razy tańszy od pracownika na tym stanowisku. 
- Zawsze pracuje zgodnie z przyjętą procedurą. 
- Nie myli się. 
- Przegląda i agreguje dane 1000 razy szybciej od pracownika. 

Ile kosztuje cię dodatkowy pracownik? 
odpowiedz sobie sam: 

> 3000 / 4000 / 5000 / 8000 tysięcy złotych miesięcznie, czy więcej? 

ile efektywnego czasu pracownika za to dostajesz? 

● Badania mówią, że z 8 godzin pracy efektywne jest około 30-40 procent  
● Można powiedzieć, że efektywnie pracuje się od 3 do 4 godzin dziennie - reszta czasu to 

pożeracze czasu, bezproduktywne działania i czas nie związany z pracą. 
● Zapewne znasz zasadę pareto 80% działań przynosi 20% rezultatu, a 20% działań przynosi 

80% efektu. 
● Tylko 1 godzina pracy pracownika dziennie daje 80% efektów jego pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

Potrafimy zmienić powyższe proporcje !  
Zaoszczędzimy w twojej organizacji co najmniej tyle czasu twoim pracownikom - i Tobie - ile dzisiaj 
poświęcają oni na pracę. 
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Co potrafią nasi elektroniczni asystenci?  
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Czy to będzie pasować do Twojej firmy?  
Powyższe funkcjonalności asystentów są jedynie przykładami zastosowania - takie         
funkcjonalności są gotowe bez konieczności ich definiowania - jeśli przyjmiesz gotowe           
procedury obsługi jakie przygotowaliśmy to do tych funkcjonalności będziesz miał dostęp.  

Jeśli to dla Ciebie za mało - Zamawiasz usługę doradczą by określić zmiany do procedury lub                
zaplanować procedurę indywidualną dla Twojej firmy. Otrzymujesz dokumentację procedury wraz z           
ustalonymi akcjami elektronicznego asystenta co, w jakim przypadku ma on robić. Opracowanie            
procedury to zwykle proces od 2 do 3 dni - przygotowanie gotowego rozwiązania - około tygodnia. 

Najczęstszym problemem jest zwykle brak zdefiniowanego modelu działania dla pracowników - w            
momencie gdy ten model się zdefiniuje to dopiero wtedy można go poprawiać lub usprawniać.  

Ile czasu i pieniędzy kosztuje Cię ciągłe tłumaczenie pracownikom jakiego standardu pracy od nich              
oczekujesz? Pomożemy określić procedurę określający standard i elektroniczny asystent zwróci          
uwagę twojemu pracownikowi jak będzie pracował inaczej niż powinien.        

 

Elektroniczny asystent został stworzony jako uzupełnienie platformy do obiegu informacji i           
zarządzania pracą. Platforma pozwala na obsługę dowolnych procesów biznesowych w          
organizacjach dowolnej branży.  

● Platformy nie trzeba kupować - funkcjonuje ona w modelu usługi online (SAAS) - gdzie za               
rozsądny abonament masz dostęp do wybranych funkcjonalności. 

● Platforma pozwala również racjonalizować inwestycję w usługi doradcze czy szkoleniowe          
bo przekłada je na rzeczywisty produkt na którym pracują twoi pracownicy. 

● Koszty utrzymania są dostępne nawet dla firm małych bo są one uzależnione od ilości              
pracowników i ilości produkowanych w systemie danych. 

● Więcej o samej platformie opowie jeden z naszych konsultantów w trakcie spotkania lub             
zdalnej prezentacji. 

 

Wyślij zapytanie lub zadzwoń - skontaktujemy się z Tobą 

Zadzwoń Wyślij email 

+48 58 350 06 67 info@pkzz.pl  
 

 

Zapraszam do współpracy 
 

Prezes Polskiego Klastra Zarządzania Zmianą 
 

Maciej Szczepaniak 
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