
Vi tilbyr en selvlærende løsning som gir bedrifter mer 
kunnskap om egne data ved at vi leser, lærer og analysere store 
datamengder med tekst, ustrukturerte data som ikke utnyttes i 
dag. 
Teknolgien kalles - Anzyz Corpus Cube Linguistics - Anzyz 
CCL™

Anzyz Technologies AS

«Vi vet der andre synser»



Kun 20 prosent av tilgjengelig data er søkbare

Resterende 80 prosent er «lagret» rundt i selskaper og 
organisasjoner uten å utnytte konkurransefortrinnet som ligger 
i disse dataene.



Digital henvendelser 

Kilde:  Chloe Mason Gray

❖ 85% av alle henvendelser i 2020 
vil være digitale uten å være i 
dialog med en kundebehandler

 



Kraftig vekst i digitale postkasser



Sterk økende vekst i Digital post



Hva er styrken til Anzyz CCL?

✦ Omgjør tekst til kunnskap

✦ Ingen ordbøker 

✦ Selvlærende, forstår alle 
språk, og dialekter



Hvilke utfordringer løser vi?

✦ leser og analysere all innkomne 
tekstfiler på sekunder, 

✦ leser data på tvers av plattformer/
kilder 

✦ Kategoriserer alle henvendelser 
basert på innhold

✦ Plaserer henvendelsene i rette skuff/
mottaker 



https://vimeo.com/237775305



Anzyz CCL i finner alergier i pasientjournaler

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/DKSL99051817/18-05-2017#t=5m12s



Bistå Arkivaren basert på å forstå innhold i teksten 



Hvordan bistå Arkivaren



Prosedyren kan beskrives slik: 
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Prosedyren kan beskrives slik:

*) Jf. pkt 2.1

• Saksbehandler må sikre at mottatt e-post kan behandles også ved fravær over
      lengre tid. Dette kan gjøres ved bruk av funksjon i e-postsystemet for automatisk
      videresending eller automatisk svar.
 
• Dersom funksjonen med automatisk svar benyttes, bør meldingen inneholde
      informasjon om hvor saksdokumentene kan sendes, for eksempel til organets
      e-postmottak.
 
• Automatisk videresending til ledelse/annen saksbehandler forutsetter samtykke fra

saksbehandleren, da dette også vil kunne innebære videresending av privat e-post.

Er denne e-postmeldingen et
saksdokument* som både
kalskalal b

s
k
kal

journalføres og arkiveres?

Nei

Ja

E-postmeldingen skal
uten ugrunnet opphold
sendes til arkivet for
journalføring.

Gå videre til vurdering nr 2.

Er denne e-postmeldingen et
saksdokument som ikke trenger
å journalføres men som likevel
skal arkiveres?

Nei

Ja

E-postmeldingen må
lagres slik at den kan
gjenfinnes i arkivmappen
i ettertid. Dette skal senest
skje ved avslutning av saken.

Gå videre til vurdering nr 3.

Meldingen behandles og
lagres iht. saksbehandlers
vurderinger samt evt. organ-
interne retningslinjer.

1.

2.

3.

Kilde: Regjeringen.no



Lese og forstå innholdet rute saken rett
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Hvordan bistå arkivaren
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Anzyz CCL™ - er tilgjengelig for bedriften på kort tid 

Last opp data med Anzyz API
100 000 - 1 000 000 tekst dokumenter 

Spåk, ordeling og innhold av interesse

Få tilgang til innsikt og analyse 24/7
Bygg dine egne analyser forløpende 

Analyser i sanntid

Kunnskapsbase bygges til bedriften
Bygges automatisk og er selvlærende



Selskaper som har erfaring med Anzyz CCL

Produkter - ut av løsningen
✦ Avdekke allergier i journaler
✦ Avdekke unormal adferd i SOME
✦ Avdekke kundetilfredshet i sanntid
✦ Feedback håndtering 
✦ Berike strukturerte prognosemodeller 

med ustrukturert data



Kunstig intelligens kan bistå arkivaren! 

✦ Sikre viktig informasjon 
✦ Øke kvaliteten 
✦ Søk relevant og nøyaktig
✦ Frigjøre tid til Arkivar 



Happy - Unsure - Confused

Contact 
Knut Fredrik Ramstad 

knut@anzyz.com
Cell: +47 982 42  526


