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Vår tids største endring - hvor er du i løypa?
Det er vanskelig å tenke seg et område i vårt 
samfunn der digitalisering ikke vil spille en 
avgjørende rolle. 

Digitalisering en global trend som vil 
påvirke enhver bedrift og alle bransjer, 
overalt. 

Ved slutten av den digitale 
transformasjonsprosessen vil bare sitte igjen 
med sanne/virkelige digitale selskaper og 
virksomheter. 

“We’re just at the beginning of the beginning of the beginning.”
Wang Jian, CTO, Alibaba



Horizon One represents the company’s core businesses today

Horizon Two includes the rising stars of the company that will, over time, 
become new core businesses

Horizon Three consists of nascent business ideas and opportunities that could 
be future growth engines 





Retail 

Why did you build Amazon Go?
We asked ourselves: what if we could create a 
shopping experience with no lines and no 
checkout? Could we push the boundaries of 
computer vision and machine learning to create a 
store where customers could simply take what 
they want and go? Our answer to those questions 
is Amazon Go and Just Walk Out Shopping. 















Gapet
Alt som kan digitaliseres vil digitaliseres

Alt som er informasjon (digitalt) vil treffe den 
eksponensielle utviklingskurven 

Alt som kan kobles opp vil bli koblet opp 

Digital First - AI First 

Nå er det ikke lengre digitaliseringen som skal følge 
strategien men strategien som skal følge digitalisering

Hvor er du i løypa? 



Hva blir det med alt til slutt? 

Personalisering - presisjon 

Datadrevne prosesser og selskap

Automatisering - fra bot`s til autonomi 

(fullstendig) Innsikt 

En ny industriell revolusjon 

Smarte produkter, IoT produkter



Offentlig sektors utfordring



Forholdsregler for offentlig sektor 
● Utgå fra livshendelser
● Digitale møter på brukernes forutsetninger
● Etabler et tydelig fornuftig sikkerhetsnivå
● Digitale kanaler er de primære
● Tilpassing til grupper og brukere
● Åpne for innsyn
● Åpne for eksterne
● Gjenbruke eksisterende informasjon
● Helhetlig og nyttig
● Hente informasjon ved kilden
● Bruk åpne standarder
● Etabler et språk og logikk



Takk for meg! 

lars.iversen@atea.no

94 88 44 80


