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Kort om Documaster og Simplifai



Norsk AI selskap
HQ i Oslo, 140+ Ansatte

Verifisert: Microsoft Partner

Tjenester: Intelligent Prosess
Automasjon, Digital Medarbeider

Core: Standardiserte Løsninger, 
90% Automasjonsgrad, Rask 
Implementasjon og ROI

AI

BOTS

90%

GO

Tek: AI, Natural Language 
Technology, Natural Language 
Processing (fritekst)

Produkter: Emailbot, Documentbot
og Chatbot

Rask oppstart: Komi gang med 
bare ≈ 100 eksempler på dokumenter
el eposter.

Om oss



Vår digitale medarbeider forstår fritekst i alle format

Kundeservice
Programvare

E-post

Portal CRM

Dokumenter



Forståelse av fritekst



«Hvilke løsninger/erfaringer 
dere har gjort på området –

gjerne vise ett av disse»

«Hvem dere bruker som 
leverandør/har alliert dere med»



AI-samarbeid med Documaster og Simplifai

• Documaster har mange kunder som har skannet sitt byggesaksarkiv inn i Documaster Arkiv, uten 
kategorisering

• Simplifai og Documaster undersøkte muligheten for å automatisere prosessering av innskannede 
dokumenter 

• Simplifai kunne gi et grensesnitt hvor saksbehandlere og arkiv kunne trene den digitale medarbeideren 
opp til hva den skulle gjøre

• POC’en utført i 2020 ble utført med 644 byggesaker

• Flere av dokumentene i POC’en var feilkategorisert (av mennesker)  

• POC’en gikk ut på å kategorisere og splitte dokumenter i Documaster Arkiv

• Kategorisering etter ArkivLett standarden

• Resulterte i en digital medarbeider



Løsning
Hva gjør documentboten for Documaster?

Dokumentene skannes 

manuelt 

Dokumentene blir lagret i 

Documaster med riktig kategori

Dokumentene blir splittet 

og kategorisert

Verifisering av 

kategoriene i portalen 

X % selvsikkerhetsgrad

Manuell behandling og 
vidretrening av ML-modell
«Human in the Loop»



ArkivLett





Side 34-36 (Søknad) Side 37-38 (Kart/skisse) Side 39-40 (Tegning)





Gode data
= 

forutsetning for gode 
innbyggerrettede 

tjenester



Kartinnsyn – Oslo kommune



Dokumentasjon og arkiv 

(bygningsmappa)

Historiske byggesaker

Oppmåling

Vann og avløp

Tegninger

Kartinnsyn



Dokumentasjon og arkiv

- Historiske byggesaker

- Byggesaksarkiv

- Tegninger

- Situasjonskart

Min Eiendom





«Områder der dere 
ser et potensiale»



Ina Innbyggerassistent - Prosessflyt

Innbygger sender 
henvendelse

Ina tolker innholdet, 
kategoriserer e-postene 

og utfører handlinger

Sensitiv / personlig

Arkivverdig – skal 
journalføres

Skal videresendes

Skal ikke videresendes

Kategori Rød og flytter til 
egen Outlook-mappe

Kategori Grønn og 
journalfører / flytter til 
egen Outlook-mappe

Kategori Blå og sender 
til riktig mottaker.

Skal ikke videresendes



Enkel integrasjon

Basert på tekstforståelsen, utfører Digitale 
Medarbeidere arbeidsoppgaver innenfor 
ulike stillingsfunksjoner. 

Eksempler: 

- Arkivering

- HR

- Innbyggerservice

- Digital jurist 

- Generell saksbehandling

Andre områder med stort potensial for 
en digital medarbeider

Ivar - Byggesaksarkivar

Ina - innbyggerassistent

HR-assistenten – Herdis



«Kostnader/innsats fra kunden 
og gevinster»



Gevinster

✓ Skaffe til veie treningsmateriell for den digitale 
medarbeideren

✓ Komme opp med god 
arkivstruktur/klassifikasjon/kategorisering

✓ Bistå til å trene/videreutvikle den digitale 
medarbeideren

✓ Være fag-/prosess-spesialist

✓ Muliggjør å bygge tjenester «på toppen», for 
eksempel

✓ Kartinnsyn

✓ Innbyggerassistent

✓ Meglerpakker

✓ Muliggjør fremtidig saksbehandling basert på 
kunstig intelligens. For eksempel på byggesak

✓ Reduserer tidsbruk på klassifisering, arkivering 
og behandling av innkommende forespørsler

Innsatsfaktorer Gevinster




