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A C L  R O B O T I C S

Automação de 
dados de próxima 
geração baseada 
no Robotics
COLOQUE O ACL ROBOTICS PARA TRABALHAR E CONCENTRE-SE NAS TAREFAS QUE 
REALMENTE IMPORTAM.

O que está impedindo você de transformar seus dados em uma vantagem competitiva? O maior desafio é 
o tempo. Quando você se concentra em tarefas demoradas, como extrair e normalizar os dados, atualizar 
as KPIs nas planilhas ou ir atrás de pessoas para perguntar sobre exceções, é impossível também se 
dedicar a transformar seus dados em ação. É neste momento que o ACL Robotics pode ajudar.  

Melhore sua eficiência automatizando processos repetitivos e demorados. O ACL Robotics vai muito além 
de uma simples solução de análises ou de tecnologia de inteligência de negócios, executando os acessos 
aos dados, gerando relatórios e se encarregando das tarefas de remediação, desde o início até o fim. Ele 
reduz a quantidade de ferramentas necessárias, mostra os dados em tempo real e dá a você o tempo livre 
de que precisa para se concentrar em gerar os insights que terão o maior impacto.  

COMPARE SUAS OPÇÕES
O ACL Robotics é uma solução totalmente dimensionável, projetada para que você possa começar com o básico e fazer 

atualizações acompanhando seu crescimento. 



Professional Edition
Projetada para equipes pequenas ou pessoas 

que precisam de todos os recursos de análises, 
mas que ainda não estão prontas para a 

automação total.



Team Edition
Para equipes pequenas e grandes que precisam 

manter todos os dados no local, inclusive as 
atividades de remediação e geração de 

relatórios, mas que querem automatizar os 
processos.



Enterprise Edition
Para organizações grandes e complexas que 

exigem todas as funcionalidades do Robotics, 
como o monitoramento de programas, 

execuções aprimoradas de testes e ferramentas 
de colaboração, além dos recursos de fluxos de 

trabalho e painéis completos.

Inclui:
++ Analytics
++ Repositório ilimitado de scripts e versões
++ Processamento de dados somente na nuvem
++ Um processo de automação
++ Recursos limitados de fluxo de trabalho para 
remediação
++ Painéis limitados

Inclui:
Todas as funcionalidades da Professional Edition, 
mais:
++ Robôs ilimitados para a automação de processos
++ Repositório ilimitado de scripts e versões
++ Geração de relatórios e análises de dados no local          

Inclui:
Todas as funcionalidades das edições anteriores, 
mais:
++ Robôs ilimitados para a automação de processos
++ Fluxos de trabalho ilimitados
++ Visualizações e painéis ilimitados
++ Suporte para o acesso a dados na nuvem ou no 
local
++ Ambiente de testes e desenvolvimento de scripts
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Recursos e benefícios adicionais

Nós oferecemos uma série de benefícios e recursos gratuitos adicionais para ajudar você a melhorar e aperfeiçoar a maneira como usa a 
plataforma. Os cursos sob demanda da Academia Galvanize com créditos CPE, uma comunidade global robusta com grupos de usuários 
regionais, documentos de ajuda e outros recursos excelentes podem ser acessados pela plataforma HighBond como parte da sua 
assinatura. 

Como você quer que os robôs trabalhem?

 
Auditoria

  

Conformidade e jurídico

  

Tecnologia da informação

  
Gestão de risco

  

Contabilidade e finanças

  

Setor público

++ Avaliações de auditoria 
baseadas em risco
++ Avaliações de risco 
empresarial
++ Auditorias contínuas
++ Identificação de fraudes 

++ Anticorrupção (FCPA, UK 
Bribery, Sapin II)
++ Privacidade e 
conformidade com o 
GDPR
++ AML/ATF 
++ Código de conduta

++ Segregação de tarefas, 
controle de acesso
++ Monitoramento de ITGC 
SOX
++ Padrões de TI (ISO, NIST, 
COBIT)
++ Monitoramento de KRI 
cibernético
++ Prontidão para auditoria

++ Avaliações de risco 
empresarial
++ Monitoramento de KRI e 
KPI empresarial

++ Monitoramento de P2P, 
contas a pagar, folha de 
pagamento, livro-razão e 
H2R
++ Monitoramento de ICFR
++ Prontidão de auditoria de 
extratos financeiros
++ Monitoramento de 
controles de processo de 
ERP

++ Supervisão de direitos
++ Monitoramento de 
fraudes e pagamentos 
indevidos
++ Prontidão para auditoria
++ Linha direta para 
denúncias
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PREPARAR E ANALISAR
Conecte-se a todas as 
suas origens de dados, 
limpe e prepare os 
dados e, em seguida, 
analise o risco e 
encontre insights para 
tomar decisões 
empresarias melhores 
com base neles.

MONITORAR
Crie um robô de KPI, 
KRI ou KCI para 
monitorar e fornecer 
supervisão em tempo 
integral. Se um limite 
for atingido ou se uma 
anomalia for detectada, 
o robô manterá os 
responsáveis pelas 
decisões informados 
para que possam  
reagir.

GERAR RELATÓRIOS
Os painéis e as 
visualizações mostram 
o que está realmente 
acontecendo. Com 
esses recursos você 
terá os dados certos 
no momento exato para 
tomar decisões 
estratégicas 
embasadas.

AUTOMATIZAR
Os robôs são seus 
amigos, e não 
substitutos. O robô 
mostra a você os 
registros sinalizados 
para que sejam 
revisados e remediados. 
Seu conhecimento ainda 
é essencial para tomar 
decisões importantes 
sobre os limites ou as 
anomalias.

AGIR
Crie fluxos de 
trabalho de revisão, 
remediação e geração 
de relatórios para 
reagir a sinais 
vermelhos. Inicie 
fluxos de trabalho 
para qualquer origem 
de dados, desde 
registros digitais ao 
storyboard do C-Suite.

APRENDER
Com a nossa solução, 
qualquer pessoa pode 
executar análises 
avançadas e 
preditivas. Além 
disso, ela é 
totalmente integrada 
às linguagens R e 
Python, para que você 
possa identificar e 
reagir às tendências 
futuras agora mesmo.

O ACL Robotics é uma solução totalmente dimensionável, projetada para crescer com você. Crie robôs para 
ajudar você em uma das seguintes áreas:
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