Checklista inför uppstart av utveckling RPA
1.Vilken process ska automatiseras
2.Har processen gåtts igenom och bedömts som möjlig att automatisera
Bygger processen på logiska val som en robot kan utföra
Ja
Nej

3.Bedömt antal ärenden
Ange också vilket tidsintervall (ex. 50/vecka)

4.Bedömd tidsbesparing
Ange också vilket tidsintervall (ex. 5h/vecka)

5.Är processen dokumenterad?
Detaljerad processkarta på, klicka här, skriv där och läs den här informationen där, nivå
Ja
Nej

6.Har handläggningen filmats
Ska filmas med robotens konto
Ja
Nej

7.Finns infrastrukturen på plats
Server med UiPath Studio och Robot och licenser
Ja
Nej

8.Finns remoteaccess till RPA-miljön
Tillgång så att utvecklaren kommer åt miljön

Ja
Nej

9.Har konsultkonton skapats
Ja
Nej

10.Sekretessförbindelse
Har sekretessförbindelser skrivits under av berörda konsulter
Ja
Nej

11.Har klienter för de verksamhetssystem som roboten ska arbeta i
installerats på RPA-servern
Ja
Nej

12.Ange vilket/vilka verksamhetssystem ska roboten jobba mot och vilken
typ av klient det är
T.ex. Trerserva - Windows klient Skatteverket - Webbsida Heroma - Java applikation

13.Har konton för roboten skapats i verksamhetssystemen
Med rätt behörigheter för att kunna utföra processen
Ja
Nej

14.Användes Citrix/Terminalserver för någon verksamhetsklienten?
Ja
Nej

15.Om tvåfaktors-autentisering krävs för verksamhetssystem ange typ
16.Behöver roboten access till någon webbsida och finns i så fall chrome
(normalt) eller rekomenderad webbläsare från leverantören installerat på
servern
Säkerställt att webbsidorna går att nå från RPA-servern
Ja
Nej

17.Ska roboten skicka mejl
Ja
Nej

18.Om ja, har e-postklient installerats på RPA-servern och e-postadress
skapats
Alt tillgång till SMTP
Ja
Nej

19.Ska roboten arbeta mot e-tjänst (OeP)
Fyll i om Ja
Ja Nej
Är e-tjänsten färdig
Är frågorna XML taggad
Har XML mappats mot verksamhetssystemet
Ingår hanteringen i processkarta/Film

20.Behöver roboten tillgång till annan infrastruktur
Är det säkerställs att roboten har konto/access/behörighet
Ja

Nej

Databas
Filshare
API:er
Metakatalog

21.Övrigt
Här kan du även ange infrastruktur som inte finns med i listan ovan

