
SOLUÇÃO RAAD DE ROBOTIZAÇÃO COM DELEGAÇÃO

Simples e universal como as 4 operações



A Empresa

O Desafio

A RAAD é uma empresa de Software e Serviços com o propósito único 
de prover soluções para da 
Tecnologia da Informação (RPA - Robotic Process Automation).

A automação definitiva.

Com a DELEGAÇÃO de funções, atingimos ganhos de produtividade 
muito superiores aos convencionais.

Primeiro fazemos a Robotização de todos os Processos e Tarefas de 
TI, depois eliminamos as interdependências dos trabalhos 
colaborativos através da DELEGAÇÃO de funções.



Como a RAAD Solutions pode te ajudar ?

Disponibilizando uma plataforma centralizada para: 
Gerenciar, Executar, Orquestrar, Integrar e Delegar a 
utilização dos ROBÔS existentes na sua empresa.

Disponibilizando e adaptando nossa extensa base de  
ROBÔS, para automatizar os processos de Negócios e TI.

Robotic Administration plus Access Delegation

Disponibilizando nossos serviços especializados para 
construção de ROBÔS, sob demanda ou tarefa.
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Robotização com 
Delegação
Entenda como funciona essa conta

Cria-se no RAAD um 
Perfil de Usuário
por meio de um 

controle de acesso 
seguro e com 

O Usuário  
autenticado no 
RAAD, recebe 

acesso de acordo 
com autorizações 
pré-definidas de 

segurança.

O RAAD delega os 
processos já 
Robotizados 

diretamente aos 
indivíduos 

qualificados para a 
tarefa, seguindo os 
protocolos internos 

de segurança.



A revolução pela Robotização com Delegação

Equipe de 8
engenheiros Sr.

40 aplicações 

por equipe

5 aplicações por 

engenheiro

3 middlewares 

por equipe

Robotização
+ Delegação

+200 aplicações 

por equipe

+25 aplicações 

por engeheiro

Independência
de middleware

Economia de US$ 3.2 milhões dólares ao ano. 
(engenheiro de middleware => média por ano US$ 100k) 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Equipes de TI +5 vezes produtivas

Equipe de 4
analistas

25% do tempo, 

corrigindo erros.

Robotização
+ Delegação

Retrabalho menor. 
Administração 
efetiva do SLA

Menores erros Operacionais e Contábeis (zero).

Ganho de eficiência da Equipe e eliminação de custos indiretos.

INSTITUIÇÃO DE VAREJO
Processo de Negócios > Fornecedores

Erros contábeis. 
Retrabalho constante

e custo indireto

1% do tempo, 

corrigindo erros.

Retrabalho 
eliminado

Equipe de 2
analistas de TI

100% dedicados à 
implementar MAC

Robotização
+ Delegação

Eliminação da 
interdependência 

com a DELEGAÇÃO

Fim dos conflitos internos e controle de SLA.

Ganho direto da automação, ganho indireto das multas de SLA

INSTITUIÇÃO DE TI
Processos de internos de RH

Dependência do 
RH em relação à TI

Multas constantes 
por quebra de SLA

Total Robotização do 
Processo de MAC

Processos de MAC 
controlados por RH. 
Controle de SLA. 

Erros Operacionais. 
Retrabalho constante

e custo indireto



O RAAD-RPA é uma solução leve que consome 
poucos recursos de máquina e rede.

O RAAD-RPA necessita apenas de um servidor 
de aplicação, como por exemplo: Tomcat, 
Websphere, Weblogic, JBOSS e outros.

Adicionalmente, o RAAD-RPA é muito intuitivo, 
rápido de implementar, integrar e manter. 

Rápido ciclo de Implementação e Retorno

Pronto para Nuvem, como por exemplo: 
AZURE, AWS, Google Cloud, Bluemix e outros.

Processos até 10 vezes mais rápidos e Equipes 
muito mais produtivas.



Robotic Administration and Access Delegation

Tech - O que é a solução RAAD-RPA?

O RAAD-RPA é composto por módulos customizáveis capazes de: 
Robotizar, Administrar, Executar, Integrar e Orquestrar as tarefas e 
serviços de TI de modo simples e remoto, sem interferir no 
restante do sistema.

RAAD-RPA -based

específicos, os processos Robotizados de TI sob demanda.

Robotic Process Automation with Delegation



Tech - O que a RAAD-RPA pode fazer?

eficiência gastos

produtividade tarefas

Simplifique as rotinas da sua equipe de TI

Robotizar a Distribuição e Implantação de programas.

Integração com Workflow de aprovações existentes. 

Robotizar a execução remota de scripts e programas.

Robotizar a Operação do Data Centers locais e remotos.

Robotizar a Migração para a Infraestrutura em Nuvem (Cloud).
AWS, AZURE, BLUEMIX, Google Cloud e outros.

Robotizar o Gerenciamento da Infraestrutura, incluindo: 
Applications

Robotizar o Processo de Virtualização (VMs e Containers).
VMWare, Xenserver, Virtualbox, KVM, Docker, LxC, CoreOS e outros.

Tudo com notificação e integração via e-mail e trilha de auditoria.



O que o RAAD-RPA pode fazer em Processos ITIL

Catálogo de Serviços

MudançasProblemas

Ativos e 
ContratosIncidentes SLALiberação

Fluxo de Trabalho

Camada de 
auto serviços

Camada 
Gerencial dos 

Processos 

Integração de Workflows

Robotização 
da Camada 
Operacional



Perfil do Operador

Rodar processos sequenciais 
e paralelos em múltiplos 
servidores.

Rodar processos similares, 

produtos em diferentes 
plataformas.

Monitorar processos e 
serviços em plataformas 
múltiplas e variadas.

Execuções de programas 
agendados.



Perfil do desenvolvedor

Promover o programa testado 
para o controle de qualidade.

Monitorar o Servidor de 
Desenvolvimento.

Iniciar o Servidor de 
Desenvolvimento.

Desligar o Servidor de 
Desenvolvimento.

Reinicializar o Servidor de 
Desenvolvimento.

Executar unidade de teste 
automatizada.

servidor de Produção.



Perfil do Administrador

Rodar processos distribuídos.

Conceder acesso a dados não 
estruturados (Log files, 
propriedades de aplicações e 
etc.).

Instalar e rodar scripts em 
vários servidores.

Implementar o fluxo de 
trabalho de implantação 
e provisionamento.

Criar e armazenar 
cenários momentâneos 
da infraestrutura.

Acesso à Base de Dados críticas 
e sigilosas, com mascaramento 
de campos e segregação de 
acesso.  



Perfil de Segurança

Multicamada (multi tier).

Controle de Acesso 
Mandatório.

Permissões customizadas 
baseadas em regras pré-
definidas.

Visualizações 
individualizadas.

Autenticação aderente ao 
existente.

Não requer Acesso Elevado 
(root).

Adere à segurança 
implantada.



Gerenciamento de Arquivos 
Remotos

Controle de Acesso 
customizado.

Notificação via e-mail.

Plataforma Agnóstica.

Acesso Distribuído.

Sem bloqueio de acesso.

Acesso virtual via web. Trilha de Auditoria.



Execução Remota

Ad-hoc
Programada.

Execução sequencial 
ou paralela.

Execução Remota de 

programas.

Administração simples e 
ágil.



Implantação -

Transparência em 
múltiplas plataformas.

Versões Backup.

Execução customizada 
de Implantação.

Implantação 
independente dos 
diferentes ambientes 
existentes.

Notificação por E-mail.

Trilha de Auditoria. 

Define requisitos de 
autorização para cada 
ambiente.

Implantação programada 
Ad-hoc



Orquestração e Integração

É preciso orquestrar e integrar o uso dos 
diferentes produtos, tecnologias e 
funcionalidades que não conversam entre 
si, para que todas as soluções funcionem 
em sintonia.

Especialmente em ambientes tipo Cloud, a 
solução RAAD-RPA torna-se a ferramenta 
ideal para Robotização dessas 
infraestruturas.



Sem agente no hardware cliente para operação.

Integração nativa aos requisitos de segurança.

Least Privilege Mode

Concebido para DELEGAR de forma centralizada.

Desempenho escalável de forma horizontal.

Solução completa de Robotização (RPA).

notificações por e-mails.

Solução modular e customizável.

Agnóstico a diferentes sistemas operacionais.

Menos 
complicação 

Arquitetura Única



Carlos Ingegneri
Serviços e Suporte Técnico

Experiência:  +30 anos

Fábio Rodrigues CTO
Desenvolvimento - Robotização

Experiência: 32 anos

Antonio Candal - CEO
Gerência TI

Experiência: 38 anos

Brent Ahern CCO
Interfaces com Usuários

Experiência: 14 anos

Juntos, vamos fazer de sua equipe de TI um time campeão.  


