
Personalsjefen med kunstig intelligens

@ELSE



Kunnskap Teknologi



@else – den digitale personalsjefen





• Personalsjef Else Marie Grytbak

• Ansattnr 1, 6. oktober 1983

• Mor Sticos

• Trygghet, omsorg, varme, klokskap og svar 
på det vi lurer på

• Else er et spesielt sosialt vesen

• Vi ønsker å forevige Else sin hyggelige og 
korrekte væremåte, og koder hennes 
personlighet inn i @else

VÅR ELSE



Hei, @else!
Hvem er du?

Jeg er Norges første
personalsjef med 
kunstig intelligens. 
Fortsatt under 
opplæring, men jeg blir
stadig bedre!

• Chatbot med kunstig intelligens

• Hjelper både ledere og ansatte med å finne svar, 
registrere fravær, holde orden på antall feriedager, på 
sykefraværsstatistikk og mye, mye mer. 

• Lansert som trainee, har fått opprykk til HRkonsulent

• Har siden 6. februar fått og besvart over 65 000 
spørsmål – og 8/10 svar hun gir er til hjelp i følge de 
som bruker henne

HVEM ER @ELSE?



• 7 368 unike brukere, ca. 1 500 
bruker @elseappen

• Ca 100 kunder fra privat sektor 
bruker henne i dag

• Både ledere og ansatte

• Størst andel fra mobiltelefon

HVEM BRUKER @ELSE?





HVA KAN DU @ELSE?

Svarer på spørsmål

• 3500 oftest stilte spørsmål
• Personalhåndboken
• HMS-håndboken
• Lederhåndboken
• Personvern

Ferdigheter

• Tar i mot alt av fravær, gir
beskjed til leder som må
godkjenne

• Orientering til kolleger
• Oversikt over fraværsdager
• Fraværsrapporter på mail
• Kontaktinfo
• Hvem er borte?
• Hvor er {username}









else.sticos.no

Bli kjent med @else



Digital konteringsrådgiver

SPØRKOSTRA



HVEM ER SPØRKOSTRA?

SpørKOSTRA - Norges første 
konteringsrådgiver med kunstig intelligens



HVA GJØR SPØRKOSTRA?

• Råd om hvilken art, funksjon og mva.kode som skal brukes
• Gir raske svar 

• Reduserer feil 
• Gir bedre kvalitet i regnskapet
• Sikrer mva-kontroll



HVEM SKAL SPØRKOSTRA HJELPE?

Alle som jobber med inngående faktura og som skal anvise/attestere må følge 
KOSTRA

Har administrativ funksjon, enten det er på barnehage, skole eller sykehjem, m.fl.

Tidspress







FINN MER UT OM SPØRKOSTRA

www.spørkostra.no

https://nkkf.no/na-kommer-norges-forste-konteringsradgiver-med-kunstig-intelligens/

https://sticos.no/regnskap/sticos-oppslag-kommune

http://www.spørkostra.no/
https://nkkf.no/na-kommer-norges-forste-konteringsradgiver-med-kunstig-intelligens/
https://sticos.no/regnskap/sticos-oppslag-kommune

