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Program

Jeres rolle i en digitaliseret verdensorden. 
• Bliver K-rollen disruptet af  IT og marketing omnichannel-platforme?

Kunde/brugerindsigt.
• Hvordan kan I udnytte datadreven viden om jeres kunder/brugere og deres rejser? 

Data/IT i jeres eksterne og interne produkter. 
• Hvilke dataprodukter til markedet? Kan jeres eget arbejde effektiviseres med 

softwarerobotter og aut. tekst/billede? Hvad med jeres dataetik? 
Organisering. 
• Er dine medarbejdere parat? Har I de rette kompetencer? Den rette organisering? 



I den nye radikalt digitaliserede 
verdensorden bliver K udfordret 



Alle brancher er berørt. For jer handler 
det især om hvad man kan med data



Historien viser, at teknologien fører til mere arbejde for flere mennesker
Men det kræver at brancher omstiller sig i god tid 



IT og marketing er længere fremme med data og de har et 
mere dataficeret mindset

https://www.wired.com/2008/06/pb-theory/



Marketing er langt med fx dashboards som fx Tableau



IT kan tage jeres arbejde når/hvis… 
Automatiseret 
monitorering 
af  marked/ 
opinion

Løbende 
automatisk 
dataindsamling 
fra en lang række 
touchpoints

Big data og kunstig 
intelligens giver 
mulighed for 
predictive analytics

Algoritmer med Natural 
language generation 
(NLG) producerer selv 
real time budskaber og 
distribuerer via digitale 
kanaler

Social listening tools, fx SimplyMeasured. Predictive analytics, fx Tableau, inkl. NLG 



Hvordan ser ”kampen” om data ud i jeres organisation og 
hvad ser I som jeres rolle i det? 



Hvordan kan I blive bedre til at 
udnytte data til at skabe sublime 

kundeoplevelser? 



I C-suiten taler de stadig rigtig meget om kunderne. 

PwC Global CEO survey 2018



Men mange har 
et stort delivery
gap. Hvordan ser 
det ud hos jer? 



Tættere på kunden involverer dybere viden om kundens/ 
brugerens rejse og de touchpoints der findes (bør skabes) 



Og kunden/ 
brugerens liv 
bliver mere 
og mere 
digitalt

INTERNET TRENDS 2018 
Mary Meeker May 30 @ Code 2018 



Peak-end Rule. Fredrickson, Barbara L.; Kahneman, Daniel (1993). "Duration neglect in retrospective
evaluations of  affective episodes.". Journal of  Personality and Social Psychology 65 (1): 45–55. 

Stærkeste oplevelse
Typisk ift. (manglende) 
indfrielse af  behov

Tid

O
pl

ev
el

se

Afslutningsoplevelse
Fx ventetid ved skranke, 
”ekstra” rabat, særlig 
flink/sur medarbejder osv. 

Så der vil (helt sikkert) komme færre fysiske touchpoints. 
Hvordan udnyttes de til gengæld optimalt? 



10/01/201917

Det bliver nødvendigt 
for jer også at forstå 
data i dybden



Meget data er allerede tilgængeligt

PSD2



Og det kan udnyttes i fx near real time marketing  

Et forsikringsselskab 
udnytter vejr-data og 
geolocations data i 
kombination med data om 
deres kunder og sender 
personaliserede beskeder



Stakeholderarbejde kan også antage helt nye højder med 
digitale data 

Magtnetværket er en omfattende database, der 
består af  4.980 fora med i alt 49.990 poster. 



Men adfærdsdata giver noget helt særligt 

Holdninger
(hvad folk siger de gør)

Surveys og fokusgrupper er de mest anvendte metoder 

Men data er begrænset til holdninger og værdier hos folk 
og fortæller os derfor ikke noget om, hvad de faktisk gør.

Adfærd
(hvad folk faktisk gør)



Fx alt det nye spændende SoMe- og søgehistorik-data 
Kunders søgeadfærd på Google ift. briller

Danskere på Facebook



91%
af  adspurgte foretrækker at få en 
personlig oplevelse ved at 
virksomheden ”kender” dem og 
kan tilbyde relevante produkter
Accenture, 2018 Personalization pulse check
Survey from 8000 customers



Accenture, 2018 Personalization pulse check
Survey from 8000 customers

83%
af  adspurgte er villige til at 
dele data til gengæld for en 
mere personlig oplevelse 



Konstant dataopsamling og anvendelse. 
Hvordan kunne det se ud for et brillekøb i DK?

GOOGLE SEARCH

EYE TEST 
TIME BOOKING

NEUTRAL FOND SPONSORED
INFORMATION WEBSITE

E-MAIL/TEXT
CONFIRMING APPOINTMENT

SYNOPTIK.DK 
WEBSHOP

TRUSTPILOT

MARKETING
PRINT/OUTDOOR

WORD OF MOUTH

LOCAL STORE

IN-STORE
VIRTUAL WALL

INFORMATION PAGES
E.G. NETDOKTOR.DK

OMNICHANNEL 
PROFILE

Subscription point

Interest and 
research

Visiting a 
professional Consideration Purchase glasses 

or lenses Evaluation
Awareness of  
symptoms/

needs

Kirstine synes
ikke hun ser så
godt

1

Hun tager en online synstest og
submitter sin email i retur

2

Når hun ankommer til butikken har medarbejderne
allerede fundet hendes data frem og de briller, hun
har vist interesse for.  

5

Hun får nogle gode tilbud på
email 

3

Hun opretter en profil på webshoppen og 
ligger en række briller i sin kurv. Hun 
booker samtidig selv en tid til en rigtig 
synsprøve.  

4

Hun får rabat ved at 
afgive et review 

6



Hvis I skal være godt med her, kræver det også at I forstår 
datatyper og dataflowet i jeres organisation  

e-invoicee-invoice

OIOUBL
BGC
Pagero

EDIEDI

PO flow
Data 

Cleansing
Customers

Function/Topic
Databases

Balance4UBalance4U

Web-applikation.
Accounts reconsiliation

IbisticIbistic

Web-applikation.
Workflow-/Invoice approval.

Eazy ProjectEazy Project

Web-applikation.
IT project/task management.

FocalScopeFocalScope

Web-applikation.
Store support - incident handling

NAVNAV

Dynamics Nav Client
ERP

XPOXPO

Store-system
POS

WorkbusterWorkbuster

HR ManagerHR Manager

WEB-based employee 
recruitment

Mitt SynoptikMitt Synoptik

Mit SynoptikMit Synoptik

Web-site
CL Customers with subscription

ResponsysResponsys

Web-applikation.
CRM

BOXBOX

Auto replenishment

Central ProductionCentral Production

HOM
CP

Web-bookingWeb-booking

Web-applikation.
Online appointment booking

FotospejletFotospejlet

Store-applikation.
”Get a picture of yourself with a
new frame”.

Qlikview.Qlikview.

Web-applikation + ”fat” 
client.
Datawarehouse, Supply.

TM1TM1

Web-applikation + ”fat” 
client.
Datawarehouse, Controlling.

ARA 2016-08-12

SolvaSolva

Store-applikation.
Customer traffic counter.

Timer OnlineTimer Online

Store-applikation. 
Scheduling system SE.

WECOWECO

WECO systems

e-Bankinge-Banking

Web-applikations.
Manual upload of

payment files.

Glas GuideGlas Guide

Web-solution
Based on OLS
Lens Sales support tool

PrimeCargoPrimeCargo

Warehouse

NemHandelNemHandel

MailEDI used for 
conversion to OIOUBL 
and transport

GapVisionGapVision

Customer experience 
analysis

TimeGripTimeGrip

Store Emplyee 
Planning System and 
Appointment Booking

GlasögonguideGlasögonguide

BrilleguidenBrilleguiden

Web-applikation.
Frame selection

www.synoptik.sewww.synoptik.se

www.synoptik.dkwww.synoptik.dk

Official homepage.

http://se-intranethttp://se-intranet

http://dk-intranethttp://dk-intranet

Synoptik Intranet

Alfresco One and CloudAlfresco One and Cloud

ECM

HR Flex LønHR Flex Løn

Bluegarden Multiløn MaxiBluegarden Multiløn Maxi

Web-applikation.
Payroll DK and SE.

NBS

UAT

Production

Snapshot

Development

Aquired Stores 
Data

Timer BookingTimer Booking

Store-applikation
Appointment Booking

TDCHTDCH

SQL-server
PostgreSQL
Citrix
FileServer
SourceSafe

iConnect - Office365iConnect - Office365

Outlook

SCCMSCCM

System Center Configuration 
Manager

FollowMeFollowMe

PrintServer

Kemp & LauritzenKemp & Lauritzen

Phone System

ResponsfabrikkenResponsfabrikken

SMS provider

ConsignourConsignour

Print Shipping Labels
Bring etc.

ePayePay

Direct Debit

BitaBizBitaBiz

Absence registration

LogPointLogPoint

Log Analysis

AutoSignaturAutoSignatur

AutoSignatur for OutLook

KMD
Print Center

FTP Servers / ClientsFTP Servers / Clients

Serv-U
Filezilla
CoreFTP
WinSCP

SuccessFactors(iLearn)SuccessFactors(iLearn)

E-Learning

PandaPanda

Virus scan

Optitec RS

• Rådgive ifm. IT-setup og 
IT-legacy

• Hvilke dashboards og 
hvilke data skal 
opsamles? 

• Hvad er vigtigt for jer?



Har I ”styr” på datatyper og dataflowet i jeres organisation og har I en idé om 
hvad slags data der er særlig værdifuld for jer? 

Er I i gang med kunde/servicerejser, touchpointanalyser, kundesegmentering 
ud fra personaer osv.?



Hvad er på vej, hvor I kan få mere ud 
af  jeres eksterne og interne data?



Rigtigt meget på SoMe (men mere om det senere) 

INTERNET TRENDS 
2018 
Mary Meeker May 30 @ Code 2018 



Jeres digitale tjenester som zero UI 
(the end of  screen-based interfaces)
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Jeres kommunikation langt mere præcist segmenteret og 

personaliseret 



32

Verden er stadig fysisk, men snart digitalt kortlagt. 
Hvordan kan I udnytte det? 



Og spørgsmålet om etik vender vi tilbage til… 



Jeres udnyttelse af  helt nye typer kunstige influencers?



Kommuniker direkte realtime med målgruppen igennem IoT
netværket. Content strategy for IoT ? I byer eller på kroppen?  

https://www.i-scoop.eu/internet-of-things-guide/internet-things-marketing/



Hvordan kan I ellers udnytte trends?
Det nyeste fra CES 2019 

https://www.wired.co.uk/article/ces-2019-highlights-news-day-3

• Smart home. AI assistants. 
• Smartwathces bliver standard 
• Smarte biler (telematics)
• Og robotter
• Men også tilbagevenden til det 

analoge

Sony pladespiller

Helt ny Samsung robot-kavaleri 



Hvad er reelt ift. robotter? Dryp fra egen forskning.  



Hvad er jeres muligheder for at automatisere jeres interne 
processer / arbejdsgange  med softwarerobotter?

Generation 1: Robotbaseret procesautomatisering (RPA). 
Navigere på en skærm, åbne og lukke programmer, udføre copy/paste, 
sende e-mails, søge på nettet

Generation 2: Cognitiv automatisering og virtuelle 
assistenter. 
Robotten er kodet til selv at søge efter mønstre og sammenhænge 
(kunstig intelligens) ift. afgrænsede opgaver 

Generation 3: Intelligent automatisering: 
Selvregulerende opgavehåndtering. 
Kombinerer datakilder og kommunikerer med andre 
robotter. Udfører sammenhængende arbejde i 
værdikæden.  



Eksempel på generation 3 fuldautomatiseret robot i en 
revisionskontekst. 

• Revisor 
researcher

• Revisor 
laver tilbud

• Revisor 
dokument-
scanner, 
laver 
forespørgsel, 
mv.

• Revisor 
gennemgår 
og tester 
kontroller 
mv.

• Revisor 
evaluerer, 
rapporterer 
øjebliksbillede

• Robotten 
researcher i 
samtlige 
databaser

• Robotten 
estimerer 
tilbud og 
prissætter ud 
fra risiko

• Robotten 
cruncher data 
og anvender 
mønster-
genkendelse

• Robotten tester 
kontinuerligt 
transaktioner 
mv. og 
rapporterer

• Robotten estimerer 
risici + 
kontinuerlig 
rapportering



Pligtetik Nytteetik

Maksimal 
Dataudnyttelse

Minimal 
Dataudnyttelse

1.
Ingen udnyttelse af  data af  
hensyn til at beskytte det 

enkelte individ 

3.
Udnyttelse af  data til at 

skabe værdi for det enkelte 
individ

4. 
Maks udnyttelse af  data til 

at skabe mest værdi for 
flest mulige

2.
Begrænset udnyttelse af  

data af  hensyn til 
fællesskabets bedste 

Hvad med jeres dataetik og mulige databrand? 

Her ligger forsikrings og 
pensionsbranchen. 
Hvor ligger I? 



Og tænker jeres udviklere over deres etiske ansvar? 
(mange gør (naturligt nok?) ikke)



• Hvad er de mest relevante dataficerede K-produkter for jer? 
• Hvad er de lavthængende frugter? 
• Hvad vil I satse på i det længere perspektiv? 
• Hvilke nye teknologier og muligheder tror I mest på? 
• Hvordan kan jeres eget arbejde automatiseres via software-robotter? 
• Hvad er jeres dataetiske overvejelser? 

Pavevalget 2005 Pavevalget 2013 Lanceringen af  Samsung Care bot 2019 



Hvad betyder det for jeres k-
organisering og k-kompetencer?







Målrettet 
kommunikation

Styring af  medier

Styret til målgrupper med 
feedback

Faciliteret
netværksdialog

Forretningen 
kommunikerer

Dialog om rammer og 
behov

Propaganda

Direkte påvirkning

Information, pr, 
markedsføring m.m.

I kan meget af  det, som er mere vigtigt end nogensinde før 

1 2 3

Her kan robotter mere og mere 
Automatiseret massekommunikation
Indbygget feedback via fx chatbots

Så I må meget mere brillere i 
paradigme 3 i stedet



For tal er jo bare tal. Det er meningen og konteksten der betyder 
noget. Indsigter og kloge handlinger kan ikke totalt digitaliseres  



Forstår og rådgiver om 
politisk-kritiske emner.
Skaber mening og forstår kontekst. 
Rådgiver om kundebehov

Skriver noget om det

Sender det ud

Så I må mere end nogensinde før rykke jer op ad 

Distributør 

Producent 

Strategisk rådgiver

https://www.asianscien
tist.com/2016/04/tech
/robot-ai-writing-japan-
future-uni-hakodate/



I skal så tæt på jeres kunder/brugere som muligt – men 
selvfølgelig også få flere datascientists ind… 



Fasthold også jeres ”humanistiske” kompetencer 
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Design it

Jeres kompetencer som design thinkers bliver kun vigtigere



Innovationhubs (intern disruption) i K-afdelingen? 

https://www.nodes.dk/7-store-danske-virksomheder-innovation-labs/



Hvad tænker I selv om fremtiden for jeres enhed og for dens 
kompetencesammensætning?

Kommer I til at ansætte / hyre 
robotter? J

Eller hvad er jeres plan? 



Tak for opmærksomheden 


