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Liberte a sua equipa da execução de tarefas comuns, demoradas e repetitivas para que esta possa 
concentrar-se no trabalho de maior valor com o fluxo de ambiente de trabalho, a funcionalidade de 
automatização de processos robóticos (RPA) no Power Automate.

Porquê a automatização de processos robóticos?

Concentre-se em tarefas mais importantes através da preparação de bots de software de 
automatização de processos robóticos (RPA) para executar tarefas manuais, repetitivas e aborrecidas.

Passe de tarefas aborrecidas para 
automatizadas, com uma única 

solução RPA

AUTOMATIZAÇÃO DE 
PROCESSOS ROBÓTICOS 

(RPA)

• Facilidade de utilização: Crie workflows automatizados com documentação de orientação passo a 
passo e uma interface intuitiva sem código que qualquer pessoa pode utilizar, independentemente 
do conhecimento técnico que possui.

• Implementação rápida: Implemente rapidamente alterações dimensionáveis ao mesmo tempo 
que cumpre todos os requisitos de segurança de TI: o Power Automate conta com tecnologia de 
segurança incorporada da Microsoft

• Possibilidades ilimitadas: Ligue com outros produtos Microsoft, ligue sistemas novos e legados 
e tire partido de conectores de parceiros, ou crie os seus próprios.

Poupe tempo e aumente a escalabilidade com a RPA do Power Automate:
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Crie soluções de RPA com fluxos de ambiente de trabalho

Otimize a produtividade e automatize facilmente o trabalho

Aplique facilmente a automatização em toda a organização ao utilizar fluxos de ambiente de trabalho 
no Power Automate. Comece rapidamente a trabalhar ao utilizar gravadores e ambientes de design 
com pouco código, simples ao ponto de qualquer pessoa os poder utilizar, mesmo que não tenha 
experiência em programação.
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Lisboa
Edifício Arcada
Rua da Eira, 18 D
1495-050, Algés
Telf: +351 253 200 320

Braga
Av. Robert Smith 
Centro de Serviços Domus Qualitas nº 31 
4715-249, Fraião
Telf: +351 253 200 320    

Vila Real
UTAD – P2 Edifício da Incubadora – 
Gab. 13 e 13A - Quinta dos Prados
5000-904, Vila Real
Telf: +351 253 200 320

RPA assistida ou autónoma: a escolha é sua

RPA assistido

Concentre-se no trabalho de maior valor ao automatizar 
as tarefas aborrecidas e repetitivas, como as atividades 
de front-office. Com o RPA assistido, as pessoas iniciam 
tarefas ou respondem a solicitações específicas, como 
fornecer uma resposta de sim ou não.

RPA autónomo

Deixe os bots de software processarem o trabalho 
aborrecido e insignificante por si ao gravar e reproduzir as 
ações, sem necessidade de estar alguém no computador. 
Com a RPA autónoma, tudo é completamente 
automatizado, pelo que pode agendar e acionar eventos 
que aceleram a automatização completa das tarefas de 
elevado volume.
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