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Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i organisation, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening. 

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

▪ Målet  med mere teknologi i branchen skal være større 
effektivitet og kvalitet i produkt og service  til kunderne



3D print China

Sparer 



3D print 

▪ Gammel teknik/teknologi med nye soft- og hardware 
for alvor begynder at slå igennem!

▪ Avanceret geometri, der bygges ovenpå i lag

▪ Mere og mere integreret del af  produktion og andet 
godt  f.eks. Indre organer og lemmer til mennesker 

▪ Fly, vindmøller- Airbus laver f.eks.  letvægt høj styrke 
metalkomponenter og flyindustriens reservedelslager 



The Digital Revolution: 
Big Data 

▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130 (2005) til 
40.000 exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)

▪ Hastigheden (Velocity) – for at behandle og systematisere data 
stiger.

▪ De mange datakilder ( Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Større dokumentation for gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi!

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %



Sætte data fri 
i Block Chain 

▪ Digital infrastruktur som krydstjekker på tværs af 
netværk og tjekker data er korrekte. Derved erstattes 
tredjepart f.eks. Bank ( Bitcoin)

▪ Block- chain er blokke af transaktioner, som 
kontinuerligt kæder sig sammen og distribueres i 
”skyen”

▪ Kæder  er krypterede f.eks. transportdata, som 
tidligere var lukket ind i siloer / forskellige databaser 
nu i et digtalt flodleje og flyder hen hvor de skal 
bruges i organisationen



Internt
• Kundedata

• Webprofiler
• Salgsoplysninger
• HR-fortegnelser

• Finansdata
• Lagerdata

Eksternt 

Ustruktureret

• Mobiltelefondata / GPS
• Rejsehistorik

• Boligdata
• Befolkningsdata

• Virksomhedsdata
• Landkortdata

• Google+

• Facebook
• Twitter

• Instagram
• Pinterest

• Eksterne sensor-data

• Onlineforummer
• RSS-feeds

• SharePointdata
• Sensordata

• Tekstdokumenter

Big Data:
Det store potentiale 

Struktureret



BIG DATA 
et profitablet tiltag:

Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A. Sælg data, indsigt og viden

B. Skab smarte produkter og serviceydelser

C. Forbedring af brugeroplevelsen

D. Skabe nye business models

E. Forbind Jer med jeres slutbruger



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Revolution  på servicen også i transportbranchen  -
bogholderi, løn, standardviden,  f.eks. Advokat og 
speditør

▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i 
opgaveløsningen og service

▪ Vi kommer alle til at  trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange  mv.  



Demokratisering af viden og 
læring  

▪ Robotter med super kapaciteten - valideret og 
kontrolleret transportdata koblet til konkret  
eksempel. Som Dr. Watson 

▪ Bedre og lang mere service  - Dr. Watson Jill 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og 
kunder den bedste viden indenfor et område 

▪ F.eks. Augmented Reality f.eks. vejledning på 
leverance eller produkt 

▪ Læringssystemer til dig og din faglighed 



Disruption: At sætte sig på et 
interface

▪ Uber, AirBrb og GoMore, 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt 

▪ De er rigtig gode  24/7 – what ever og when ever kundeservice 
og kundebetjening

▪ De kommer til at sætte sig på Jeres områder,  hvis I ikke er mere 
innovative

▪ De vil typisk gøre Jer til engrosleverandører og Jeres kunder til 
deres kunder

▪ Undgå at kunder eller andre selv bliver transportører!

▪ Disruption
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