
 

 

BOUWEN AAN EEN HIGH-SPEED 

FINANCE ORGANISATIE MET 

ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 

 Voor Adidas Group heeft Kien twee end-to-end Robotic Process Automation (RPA) -

oplossingen op UiPath gemaakt, als onderdeel van een proefprogramma dat werd 

geïnitieerd door de financiële organisatie van de Adidas Group. 

 

UITDAGINGEN  

Adidas Group is een van 's werelds grootste en bekendste retailers in sportkleding. 

Vanzelfsprekend is het beheer over de backoffice voor een organisatie van die omvang 

een hele onderneming. Alle ondersteunende functies, in het bijzonder de financiële 

organisatie, moeten voortdurend streven naar snelheid en kwaliteit in de verwerking 

van de enorme hoeveelheden dagelijkse informatie. 

De financiële organisatie van de Adidas Group kreeg te maken met meerdere zorgen 

waarop het moest reageren: 

• verwijder foutgevoelige en vervelende dubbelende gegevens tussen formats en 

systemen;  

• verwijder tijdrovende transactionele stappen zoals massadownloads en uploads; 

• verminder het aantal onnodige proces varianten, maar behoud de overige. 

Adidas Group nam contact op met Kien voor een pilot waarin de Robotic Process 

Automation-oplossing UiPath werd uitgetest op een aantal cases. 

DE SELFTHINK-OPLOSSING 

Kien levert UiPath-ontwikkelingsservices als onderdeel van zijn bredere selfthink-

aanbod, dat betrekking heeft op Robotic Process Automation (RPA), Artificiële 

Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML). 

Kien leverde een end-to-end automatisering op UiPath voor twee gevallen, een op het 

gebied van accounting en een op het gebied van controlling. 

Vanwege de geweldige ontwikkelaarservaring en de multidisciplinaire teamopstelling is 

elke bot binnen drie weken opgeleverd. 
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UIPATH: KRACHTIG EN ZELFVERKLAREND 

De cases toonden de uitgebreide mogelijkheden van marktleidende software UiPath. 

Het meest prominente voordeel is ongetwijfeld de gebruiksvriendelijke 

ontwikkelomgeving UiPath Studio, die zo goed uitblinkt in zijn duidelijkheid en 

documentatiemogelijkheden, dat de processtromen van deze software een goed 

startpunt zijn voor discussie tussen het ontwikkelingsteam en zakelijke gebruikers. 

In tegenstelling tot andere RPA-oplossingen, zijn wij niet bang om terug te kijken naar 

een eerder gecreëerde processtroom om vast te stellen wat het precies doet. Voor 

gebruik op bedrijfsniveau is het een geweldige RPA-oplossing. 

SHOWCASING STRONGHOLD 

Kiens sterke architectuurruggengraat dwingt principes af op alles wat wij ontwikkelen. 

Dit zijn de twee belangrijkste architecturale zorgen waar wij tijdens dit project actief 

mee moesten omgaan: 

• compatibiliteit: de toewijzing van zaken aan softwaretypes (bijvoorbeeld 

bedrijfsregels door de bedrijfsengine, UI-manipulatie door de RPA-tooling); 

• schaalbaarheid: de processen zodanig ontwerpen dat de oplossing op meerdere 

bots kunnen worden ingezet, waardoor parallelle verwerking en enorme 

snelheidsvoordelen mogelijk zijn. 

 

RESULTATEN, RETURN ON INVESTMENT EN TOEKOMSTPLANNEN   

Deze geïmplementeerde processen maakten deel uit van een pilot-programma dat werd 

geïnitieerd door de financiële organisatie van de Adidas Group. Als het wordt 

geïmplementeerd in een parallelle infrastructuur, geeft RPA enorme tijd- en 

kwaliteitswinsten. 

Wanneer u een RPA-oplossing implementeert, moet u overwegen hoe u deze in het 

bedrijfsproces als geheel zult integreren. Hiertoe moet een koppeling worden gemaakt 

met orchestration-software om de datakwaliteit en de bedrijfscomplexiteit te beheren. 

Kien biedt deze services ook aan als onderdeel van zijn powerflow-aanbod. 


