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O szkoleniu
Akcje i automatyzacje w Platformie INTENSE

DLA KOGO?
Szkolenie skierowane jest głównie do administratorów Platformy 

INTENSE. Do osób, które zarządzają aplikacją oraz chcą automatyzować 

procesy i przyspieszać pracę użytkownikom, dzięki wbudowanym akcjom 

wykonywanym automatycznie przez system. 

DLACZEGO WARTO?
Uczestnicy szkolenia zdobędą obszerną wiedzę z zakresu modułu 

INTENSE RPA, co pozwoli automatyzować procesy, budować akcje, 

dzięki którym system odciąży użytkowników od wykonywania żmudnych, 

powtarzalnych czynności. Pozwoli to też na szybsze wykonywanie wielu 

operacji w systemie.

METODYKA 

SZKOLENIA

PROWADZĄCY

Szkolenie poprowadzi doświadczona konsultantka 

Karolina Dworak, która przekaże kompleksową wiedzę oraz 

odpowie na nurtujące Państwa pytania.

Szkolenie podzielone jest na cztery bloki 

warsztatowe z 15 minutową przerwą po każdej 

z części.

Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja 

konfiguracji na przykładzie konkretnych typów 

akcji. Przykłady będą prezentowane na wersji 

2022.2 Platformy INTENSE.

Przez cały czas trwania szkolenia uczestnicy mają 

możliwość zadawania pytań - w formie live chat 

oraz w formie ustnej. Każdy uczestnik będzie mógł 

skonsultować wybrane zagadnienie 

z prowadzącym.

Szkolenia prowadzone są w małych grupach, aby 

każdy miał możliwość indywidualnego kontaktu

z trenerem.



Program
Akcje i automatyzacje w Platformie INTENSE

AKCJE GENEROWANIA OBIEKTÓW

• Przykłady akcji generowania, czyli automatycznego tworzenia 
dokumentów, słowników, projektów itp.

• Konfiguracja akcji generowania: 
- generowanie dokumentu
- generowanie opisu analitycznego
- generowanie pozycji i elementów
- generowanie innych obiektów 

• Mapowanie pól i parametry akcji

STANDARDOWE ROZSZERZENIA W INTENSE

• Konfiguracja i podłączenie akcji  
• Metoda na stworzenie akcji do bezpiecznego usuwania dokumentu
• Metoda pozwalająca na podniesienie dokumentu lub innego obiektu
• Akcja do połączenia z serwisem NBP – aktualizacja kursów walut z NBP
• Sprawdzenie czy kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT (akcja 

wykonywana bezpośrednio z dokumentu)
• Akcja do zatwierdzenia opisu analitycznego 
• Metoda pozwalająca na integrację z kontem pocztowym

AUTOMATYZACJE PROCESÓW 

AKCJA PRZEPŁYW AUTOMATYCZNY

• Przepływ automatyczny i jego zastosowania
• Rozpoczęcie nowego procesu za pomocą akcji 
• Rozpoczęcie nowego procesu wraz z wykonaniem przepływu   

AUTOMATY ROZSZERZONE 

WIELE AKCJI W JEDNEJ

• Konfiguracja akcji grupujących, warunek wykonania, parametry
• Przykład akcji zaczytania danych z pliku Excel
• Akcja grupująca w zadaniu agenta – kiedy warto to wykorzystać 

ELASTYCZNE SZABLONY WYDRUKÓW 

• Elastyczne szablony wydruków/raportów na bazie plików Word
• Automat wypełnia szablon na podstawie danych z dokumentu i tworzy 

nowy uzupełniony plik pdf lub doc (tworzenie umów, ofert)

DODAWANIE ZNAKU WODNEGO NA ZAŁĄCZNIK

• Ekstra dodatek, który pozwala na dodawanie znaku wodnego do 
załącznika 



Informacje organizacyjne
Akcje i automatyzacje w Platformie INTENSE

TERMIN

08.11.2022r.   / godz. 10:00 - 15:00

FORMA

Online poprzez aplikację Microsoft Teams

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJĄ PAŃSTWO:

• 4h warsztatów w formie pracy z aplikacją i realizacji case study

• materiały szkoleniowe (pigułka wiedzy w pdf/filmy 

instruktażowe)

• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

• indywidualne konsultacje z trenerem

Cena szkolenia otwartego grupowego:

599 zł netto od uczestnika!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

szkolenia@intense.pl

Zgłoszenie na szkolenie jest jednoznaczne 

z akceptacją Regulaminu

W treści zgłoszenia należy uwzględnić:

imię i nazwisko, adres, e-mail,

numer telefonu, nazwę i NIP firmy

mailto:szkolenia@intense.pl
https://demoweb.intense.pl/pliki/regulaminuslugiszkoleniowe.pdf

