
Robotene kommer 
- Introduksjon om RPA og AI

Hva er kunstig intelligens, hva kan det 
brukes til og hvordan må man bygge

compliance inn i jobben som utføres?

Høstseminar 18. oktober 2017
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Robotene kommer - Introduksjon om RPA

1. Forstå hva Roboter og Kunstig Intelligens er 
på en ”respektløs” nivå

2. Enkle modeller for å kunne komme på hva 
dette kan brukes til

3. Noen gode råd på veien når (ikke hvis) du 
skal skapa verdier ved hjelp av dette

Ingvar Larsson  
CEO Knowit Decision
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R O B O T E N E K O M M E R … .

18.10.2017

50% of today’s workforce will 
be replaced by robots within 20 years 





Internet of Thing

ChatbotsBig data & analytics

3D printing

Virtual reality

Machine learning and AI Automation

Driverless cars

Robotic Process 
Automation

Marketing Automation

embrace the change!

18.10.2017 © Knowit



Internet of Thing

ChatbotsBig data & analytics

3D printing

Virtual reality

Machine learning and AI Automation

Driverless cars

Robotic Process 
Automation

Marketing Automation

embrace the change!

18.10.2017 © Knowit



Og hva er nå dette….

Robotic Process Automation

• Programvare (ikke en fysisk robot)

• Automation av den manuelle bruken av IT-
systemer ved bruk av grensesnittet utviklet for 
mennesker (++)

• Kan brukes for å hente data fra et system, 
formatere og foredle og så flytte det til et annet

• Styrt av virksomhetens regler og logikk, baserer 
seg på menneskelig erfaring og kunnskap

• IT-systemenes ”Gaffatape”..(ikke systemutvikling)

• Ikke så ”nytt” som man kan tro

• Et komplement til andre alternativer
av automasjon og integrasjon

Machine learning & Artificial Intelligence

• Programvare

• Avanserte statistiske metoder for at med en stor 
sannsynlighet forutsi resultater eller riktig sortering 
og prioritering

• Meget enkelt i sin enkle form 
- ”uforklarlig” i de komplekse

• Styrt av matematiske regler og logikk som kan kalles 
algoritmer

• Ikke så nytt som man kan tro men tas nå mer i bruk 
for det finnes store datamengder og billig datakraft 

• Har størst suksess når den kombineres med 
menneskelig erfaring og kunnskap

• Kan brukes for å styre Roboter
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Maskinlæring enkelt forklart 
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Noen modeller
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• Lineær regresjon  
• Den linje som passer best med data

• Besluttningstre
• Deling av data til du finner grupper som 

”forklarer” alle mulige hendelser

• Nevrale nettverk
• Etterligning av hjernens måte å kjenne 

igjen mønster og  håndtere informasjon. 

• Deep Learning 
• Flere lager av nevrale nettverk der 

resultatet fra det ene blir in-put til neste
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RPA  - hvor/når gjør automasjon jobben:

Lavere 
kostnader Lavere risiko mer produsert

Mindre rutinearbeidIngen menneskelige feil

Bedre 
arbeidsforhold

Raskere 
gjennomføring

mer fornøyde 
”kunder”
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Der mennesker holder sammen en arbeidsprosess

18.10.2017
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RPA kan redusere enda mer av menneskers arbeidsmengde og øke kvalitet.. 
p.s.s.s. med ERP og andre tyngre tidligere automatiserte prosesser 

18.10.2017
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Don’t worry, be happy!

Finance

HR

Customer service

IT

Today Tomorrow

Accounting and billing processes

Administrative / case management 

React to complaints

Business controlling

Mentoring and coaching

Sales

Correct human mistakes and 
downtime

System portfolio development

© Knowit



Employee Improvement

Customer Improvement

Revenue Generating

Cost Reduction

Compliance

Velg de riktige RPA initiativene: ”Praktisk positive prosesser”
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Ta hjelp av noen som kan det for å komme i gang 

Eksempler:

• Etablere en RPA-strategi/plan som er forankret i 
ledelsen

• Identifisere og dokumentere verdiskapende prosesser 
for å robotisere

• Bygge og forankre business case

• Bevise at verdiskapningen er mulig ifht til teknologi og 
endringsprosess –( Hva skal bevises i en POC?)

• Bygge kompetanse og organisasjon

• Utvikle løsninger med virksomhetens kompetanse og 
en utvikleres struktur og metode

• Implementere og produksjonssette en operativ og 
robust løsning 

• Forvalte og utvikle løsningen videre
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< - Faser når du ønsker å komme i gang med RPA - >
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IT- og Virksomhetsutviklingsprosjekt 
der endringsledelse er 

like viktig som teknologi

forbered deg på at du fortsatt må 
styre den automatiserte prosessen

For å lykkes med RPA og AI må du 
stole på dine data og betrakte 

dem som en tilgang,
det krever gode rutiner og ansvar i 

informasjonsforvaltningen
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… Jeg har vel “aldri” jobbet med noe som kalles “ARKIVER” (?)..

...men de siste 25 årene har jeg hjulpet virksomheter med å fasilitere 
og automatisere inhentningen av data, organisert, transformert dette 
til verdifull informasjon som virksomhetene bruker for å lykkes bedre 
med å gjennomføre sine oppgaver. Sentralt i dette er forvaltningen 
og tilgjengeliggjøring av informasjonen så at verdien blir realisert  
gjennom virksomhetens prosesser.... 

...Dette høres kanskje ikke helt ulikt ut mye av det som jeg har hørt 
her i dag så det er mulig jeg har jobbet med ”arkiver” jeg også ... 

...i så fall har jeg en viktig erfaring til; .. de som jobber med dette uten 
forankring i verdien  som kommer av at det brukes og holdes 
relevant , men  kanskje mer har en fokus på en teksnisk god løsning 
og prosess, De misslykkes og initiativet blir lagt ned,...  og oftest 
klarer virksomhetene  seg også dårligere enn sine konkurrenter...



Takk !
Ingvar Larsson
CEO  - Knowit Decision 
Phone +47 92 20 20 60 
Ingvar.Larsson@Knowit.no
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