
 
 

ANEXO II 

DESCRICIÓN DOS RETOS  

CÓDIGO DO RETO:                                                                  Col21/06  

Empresa/Entidade propoñente: FIDELIA INGENIEROS Y CONSULTORES S.L. 

Actividade económica principal da entidade (código CNAE): Outras actividades 
auxiliares aos servizos financeiros, excepto seguros e fondos de pensións 

Título do RETO:  Creación dun sistema de arquivo intelixente que permita automatizar as 
descargas de arquivos adxuntos de correo en carpetas 

Contexto y definición do problema ou necesidade:  
Como administradores de fincas reciben diariamente multitude de facturas dos seus clientes 
(principalmente recibos de luz, auga, gasóleo, etc. de comunidades de propietarios). Estas 
factura veñen adxuntas como PDF nos correos  electrónicos. Na actualidade, na nosa 
empresa descargamos estas facturas  unha a unha e as nomeamos manualmente seguindo 
uns patróns definidos en función do tipo de provedor. Queren crear unha regra Outlook coa 
que se pode facer a descarga automática dos arquivos adxuntos así como pórlle un nome o 
arquivo. O problema que se atopan é que da fallos continuamente polo que é inviable estar 
todos os dias revisando os fallos. 

Obxectivos do RETO:  
Creación dun sistema de Robotización Automática de Procesos (RPA) que permita 
automatizar a descarga de facturas dos clientes en carpetas intelixentes definidas seguindo 
uns patróns comúns a cada tipo de provedor. 

Áreas de interese socioeconómico principal do reto. TECNOLOXIAS DA 
INFORMACION E DA COMUNICACION, ENERXIA E SOSTENIBILIDADE 

Disciplina universitaria á que se dirixe o reto: SEN ESPECIFICAR, PREFERIBLEMENE 
ENXEÑARIAS  

Número máximo de ideas de proxectos a premiar: 1 

Destinatarios: 

- Alumnado  a realizar o seu TFG X 
- Alumnado  a realizar o seu TFM X 

Tipoloxía dos premios:  

- Premio en metálico: 300 € pola implementación dunha descarga automática + 
200€  por nomear arquivos conforme patrón definido previamente)  

- Outros: O/a estudante seleccionado/a para dar resposta a este reto poderá ser 
cotitorizado por persoal da empresa que propón o reto ao longo do 
desenvolvemento do estudo/ traballo. 
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