Onwelo oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie serdecznie zapraszają na bezpłatne seminarium
„Cyfrowi Pracownicy”

16 listopada 2021 r., godz. 11.00 – 13.00
Restauracja Galaktyka w Rzeszowie
ul. Zdzisława Kozienia 3, 35-326 Rzeszów

Czy chciałbyś poznać innowacyjne rozwiązanie, stosowane zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i wyrównujące szanse małych
i średnich przedsiębiorstw w obszarze podnoszenia wydajności?

Cyfrowi Pracownicy to roboty współpracujące z systemami aktualnie wykorzystywanymi w firmach. Mogą
wesprzeć, a niejednokrotnie wyręczyć Twoich pracowników w codziennych obowiązkach. Tak samo jak człowiek
– wykonają wszystkie zadania, samodzielnie poruszając
się w aplikacjach.
¹ Automatyczne księgowanie i wystawianie faktur
¹ Niezależna obsługa zamówień klientów
¹ Procesowanie dokumentów i przygotowywanie zestawień
¹ Automatyczne raportowanie i planowanie produkcji

Te i wiele innych zadań nasi Cyfrowi Pracownicy zrealizują:

TANIEJ

SZYBCIEJ

BEZ BŁĘDÓW

Koszt wykonania danej pracy może
spaść nawet o 50%

Efektywność
zapewniona 24/7

Cyfrowi Pracownicy nigdy
się nie mylą

Na spotkaniu pokażemy Cyfrowych Pracowników w działaniu. Porozmawiamy o możliwościach i korzyściach, jakie daje
automatyzacja, a potem być może wspólnie wprowadzimy
Twój biznes na kolejny poziom rozwoju!

UWAGA!

Wypełnione zgłoszenie z załącznika proszę przesłać na
adres: szkolenia@iph.rzeszow.pl.

¹ Maksymalna liczba zgłoszonych uczestników z firmy
– 2 osoby.

¹ Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność
zgłoszeń do 12 listopada 2021 r.
¹ Udział w seminarium jest bezpłatny.

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która
specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT
dla organizacji z szeregu sektorów na całym świecie. Główne
obszary działalności Onwelo to: tworzenie oprogramowania, jego rozwój oraz utrzymanie, a także mocne wsparcie
kompetencyjne. W krótkim czasie firma wdrożyła ponad
300 projektów w Europie i w USA, powiększyła zespół
do ponad 400 osób, a także otworzyła biura w sześciu
miastach Polski oraz oddziały w Stanach Zjednoczonych,
Niemczech i w Szwajcarii.
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