
SUA ASSINATURA DO ACL ROBOTICS
Análises de dados de próxima geração baseadas no Robotics



O ACL Robotics se encarrega de tarefas demoradas e repetitivas para que você possa se concentrar no que 
realmente interessa.

Há trinta anos, lançamos o ACL Analytics. Naquela época, os dados eram 
medidos em megabytes e cabiam em um disquete de 3,5 polegadas. Nossos 
clientes queriam análises de dados retroativas ad-hoc, amostras de testes e 
relatórios básicos. 

Hoje, tudo isso mudou. Os dados são medidos em terabytes, são armazenados 
na nuvem e precisam ser entregues e analisados em tempo real. Apesar do 
aumento das demandas, você continua tendo de entregar resultados com os 
mesmos recursos.  

As ferramentas de 30 anos atrás já não são 
suficientes. Sozinho, o Analytics não consegue 
mais atender às demandas atuais. É por isso que 
o ACL Analytics evoluiu para o ACL Robotics. 
Fortalecemos as nossas análises para promover a 
automação de processos robóticos na nuvem. 
Adicionamos recursos de aprendizado de 
máquina e um grande número de funcionalidades 
para oferecer insights importantes que 
impulsionam o sucesso dos clientes. 

Aprimoramentos importantes Funcionalidade de próxima geração

  ANÁLISES MAIS PODEROSAS
Sua assinatura do Robotics inclui o ACL Analytics 14, o produto de análises 
mais completo e poderoso que já lançamos. De funções revolucionários de 
aprendizado de máquina a aprimoramentos como comandos simplificados 
para valores discrepantes, estamos entregando a você a melhor solução de 
análises de dados.

  AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS 
ROBÓTICOS (RPA)

Faça os robôs trabalharem! Use a RPA para agendar e automatizar tarefas 
manuais repetitivas como reconciliação de extratos bancários ou LR, contas a 
pagar, P2P e acesso ou processos de controle ITGC. Não importa se você 
trabalha com auditoria, finanças, TI ou conformidade. Os robôs permitem que 
você se concentre em tarefas de alto valor e, ao mesmo tempo, mantenha 
garantias completas sobre os seus processos.  

 NOVOS CONECTORES DE DADOS 
A ACL tem mais de 20 conectores de dados e novos conectores são 
adicionados regularmente. Isso significa que você sempre tem acesso aos 
dados necessários nos aplicativos e nas origens de negócios mais comuns. 
Entre as mais recentes conexões, estão JSON, LDAP, OpenExchange e 
Marketo.

  REPOSITÓRIOS DE SCRIPTS E CONTROLE 
DE VERSÃO

Embora as análises em scripts sejam muito poderosas, você não quer gastar 
todo o seu tempo gerenciando scripts. É por isso que criamos um novo 
repositório central, onde você pode armazenar e acessar todos os scripts da 
equipe. Além disso, adicionamos o controle de versões para facilitar ainda mais 
os testes e a colaboração. 

  VISUALIZAÇÕES, FLUXOS DE TRABALHO E 
RELATÓRIOS ORIENTADOS A DADOS 

Crie visualizações e storyboards que destacam padrões ou valores 
discrepantes dentro dos dados e forneça insights em tempo real às partes 
interessadas.  Mas não se contente com relatórios passivos, nem dependa 
da memória para acompanhar o trabalho das pessoas. Fluxos de trabalho 
automatizados incorporados garantem que as pessoas certas tomem 
medidas imediatas para resolver os problemas.

  FERRAMENTAS DE APRENDIZADO DE 
MÁQUINA E CIÊNCIA DE DADOS

Algoritmos supervisionados e não supervisionados de aprendizado de 
máquina podem ser aplicados facilmente a todas as atividades de governança, 
aumentando sua inteligência ao longo do tempo. Para os cientistas de dados 
da equipe, o ACL Robotics é totalmente integrado às linguagens de 
programação R e Python, o que facilita ainda mais as análises avançadas de 
dados. 

 MUITOS CRÉDITOS CPE
Cada titular de licença pode ganhar mais de 40 créditos CPE por meio da 
Academia ACL, nosso ambiente de aprendizado on-line. De aulas para 
principiantes a explicações detalhadas ou tutoriais rápidos, a Academia 
ajudará você e a sua equipe a aproveitarem ao máximo o seu investimento.  

 MAIS INSIGHTS PARA MAIS PESSOAS
O ACL Robotics permite que mais pessoas da organização acessem os 
insights. A assinatura do Robotics inclui no mínimo três licenças e o dobro de 
licenças de colaborador do GRC Resultados para que você nunca analise 
dados isoladamente. 
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Saiba mais sobre o que você 
pode conquistar com o ACL
Ligue para 1-888-669-4225 para falar 
com um representante.

Acesse o nosso site em acl.com
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Ferramentas incluídas:


ASSINATURA PREMIUM DO 

AUDITNET® 

Como parte da assinatura do 
Robotics, você receberá uma 
assinatura anual premium do 
AuditNet® para cada usuário 

licenciado (valor de US$ 140 por 
usuário). Obtenha acesso a mais de 

2.000 programas de trabalho de 
auditoria, boletins mensais, mais de 

1.300 recursos de auditoria on-line e 
muito mais. 


ACL ADD-IN PARA EXCEL®  
(DOWNLOAD GRATUITO) 

Comece a aprender técnicas de 
análise em uma ferramenta familiar. 
Faça download do ACL Add-in para 
Excel para eliminar a lacuna entre as 
funções padrão do Excel e o que os 
profissionais do GRC precisam para 

fazer o seu trabalho.

Saiba mais e faça o download do 
Add-In em acl.com/products/

acl-excel-add-in/

Crie robôs para executar uma série de tarefas e automatize todo o processo

UM ECOSSISTEMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL INIGUALÁVEL 
Quando você investe no ACL Robotics, ingressa em uma comunidade repleta de usuários e funcionários 
entusiastas do ACL que compartilham uma única meta: ajudar você a ser bem-sucedido. Com grupos de 
usuários em todo o mundo; um portal on-line dedicado a documentos de ajuda, suporte e outras 
funções; programas de certificação on-line; e uma reunião anual de clientes da ACL para fazer 
networking, aprender e compartilhar especialização, a ACL oferece uma lista inesgotável de 
oportunidades de aprendizado e crescimento. 


Academia ACL

Treinamento on-line interativo e abrangente

Aprenda de acordo com sua agenda, no seu ritmo, 
com a Academia ACL. Incluímos cenários de 
negócios e dados para treinamento do mundo real 
para que você obtenha experiência prática e 
aprenda fazendo. Faça um curso completo ou alguns 
tutoriais rápidos, todos gratuitos com a assinatura 
do ACL Robotics.


Comunidade ACL

Práticas recomendadas, estratégias e técnicas de 
usuários do ACL

A Comunidade ACL é um portal on-line dedicado em 
que você pode se conectar a outros usuários do ACL. 
Obtenha respostas para perguntas comuns, faça novas 
perguntas, descubra práticas recomendadas, 
compartilhe e vote em ideias de produtos, e responda 
a perguntas de seus colegas.

 
Central de Suporte

As respostas de que você precisa, quando você 
precisa

Os especialistas da ACL estão disponíveis por e-mail ou 
bate-papo ao vivo, 24 horas por dia, cinco dias por 
semana. E o rastreamento de status permite exibir, 
atualizar ou repriorizar as solicitações de suporte ativas. 


Inspirações e ScriptHub 

Teste de ideias e scripts de análise predefinidos

A Inspirações é uma biblioteca de centenas de ideias de 
teste, organizadas por setor e área de processo. E o 
ScriptHub é a nossa coleção de scripts predefinidos. 
Para ajudar a começar a usar o Robotics e alcançar seus 
objetivos, você recebe acesso às duas bibliotecas com a 
assinatura do ACL Robotics.


Documentos da Ajuda

Documentação detalhada profissional

A nossa base de conhecimento vai muito além de 
documentação passo a passo básica. Simplificamos 
tudo o que você precisa saber nessa biblioteca de 
referência on-line pesquisável para que você possa 
aprender rapidamente e gerar mais valor com o ACL 
Robotics.  


Versões de software atualizadas

Nunca fique preso a software desatualizado

Lançamos sempre novos recursos e atualizações. O 
Launchpad da ACL oferece acesso imediato a 
atualizações de software, novas versões, edições 
localizadas e as mais recentes informações criadas pela 
equipe de produtos da ACL.
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