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• Hva er RPA, kunstig intelligens og maskinlæring?

• RPA: 

Programvare som simulerer menneskelig aktivitet ved å utføre forutbestemte oppgaver som er 

regelstyrte og som følger klare instruksjoner. En ytterligere fordel er at RPA-teknologi kan 

benyttes på eksisterende IT-infrastruktur. 24/7. Ingen medarbeidersamtaler. Ingen ferie. 

Kosteffektiv skalérbarhet.

• AI – kunstig intelligens: 

Et område som handler om å skape systemer som kan etterligne menneskers evne til å oppfatte, 

resonnere, lære og ta beslutninger. 

• Maskinlæring: 

Maskinlæring er anvendelser av AI, der datamaskiner, ofte gjennom store, ustrukturerte 

datamengder, mønstergjenkjenning og matematikk/statistikk, kan utvikle algoritmer («modeller») 

som kan «lære», «resonnere», «forutsi konsekvenser» og gi «beslutningsstøtte». Eksempler: 

Medisinsk diagnosestøtte, prognostisere fremtidig trafikkbilde, vurderinger av en juridisk case 

mot etablert praksis, online kundesupport, etc.



Algoritmer + store datamengder + klassifisering + læring

Kilde: Arundo foredrag EGN seminar 10. oktober 2017



Kilde: Arundo foredrag EGN seminar 10. oktober 2017



Kilde: «RPA An automation guide for banks and financial institutions», Softomotive



Kilde: «Lindorff Robotics»



World Economic Forum

«The most imminent effects of disruption will be felt 

in the banking sector, however, the greatest impact

is likely to be felt in the insurance sector»



Kilde: «Accenture – Innovation in Finance and Risk – RPA»
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Anbefalt forarbeid før robotisering.

Perfeksjonér verdikjeden ut 

fra kundenes verdisyn/behov 

og skape uhindret flyt i takt med 

etterspørselen.

“As value is specified, value streams are identified, wasted steps are 

removed, and flow and pull are introduced, begin the process again and 

continue it until a state of perfection is reached in which perfect value is 

created with no waste” 
(www.lean.org)

«LEAN thinking»



Kilde: Accenture «Innovations in Finance and Risk – RPA», 2016



Så: 

Forbered ved å fjerne 

hindringer i prosessene!

Dernest: 

Innfør 

robotisering 

på gjennomtenkte 

og rendyrkede 

prosesser

Først: 

Ta deg tid til å teste, 

lære og eksperimentere

Viktige sider ved robotisering:
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Å beskrive prosesser og verdikjeder 

visuelt sammen, skaper gode team, 

gir godt eierskap og de beste 

forutsetninger å nå frem til en beste 

praksis. 

Da kan vi se etter potensialer 

for robotisering…



Vurdér hver kandidatprosess ut fra…
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Produktivitet

Verdi / kost

Verdi / kost

Kvalitet

Verdi / kost

Kompleksitet



Prioriter kandidatene for robotisering ut fra hvilke som gir 
beste plassering i de ulike prioriteringsmatrisene



6-4-2-1 = EGN’s prosess for innkalling til nettverkssamlinger
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Uker før samling Utsendelse Utsendelse (kortversjon) Unntak (kortversjon) 

6u Invitasjon Samling ferdig planlagt, med tema, innleder, 
tidspunkt og sted. 
Invitasjon sendes ut til alle deltagere i gruppen. 

Endring av  

• sted/vert 

• møtetidspunkt 

• kansellering 

4u Påminnelse 1 Påminnelse sendes ut til alle som ikke allerede 
er påmeldt, unntatt de som ikke har mulighet til 
å delta. 

Endring av  

• sted/vert 

• møtetidspunkt 

• kansellering 

2u Påminnelse 2 Påminnelse sendes ut til alle som ikke er 
påmeldt unntatt de som ikke har mulighet til å 
delta. 

Endring av  

• sted/vert 

• møtetidspunkt 

• kansellering 

1u Påminnelse 3 Siste påminnelse/purring til ikke-påmeldte, 
unntatt de som ikke har mulighet til å delta. 

Endring av  

• sted/vert 

• møtetidspunkt 

• kansellering 

 

Vi ønsker å automatisere 

så stor del av denne 

prosessen gjennom 

robotisering. 

Men før vi bare gyver løs, 

så har vi identifisert 

mange ulike måter å 

innkalle på og mange 

«unntak» som håndteres 

ulikt. Hadde vi ikke 

formalisert dette, ville vi 

kommet veldig skjevt ut.

Ved å samarbeide om å 

rendyrke prosessene i 

team, og bruke Lean-

metodikk som støtte, så 

oppnår vi en beste praksis 

før vi robotiserer.
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Proof of Concept: 

Når vi først starter med robotiseringen, tar vi 

ikke for oss  hele prosessen, men realiserer 

en del av den for å verifisere at vi «er på sporet»…

ti
d



«Splitt og hersk» ved å bruke flere roboter som samarbeider…
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Otto 4-2 Masterbot 
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«Otto change of host bot»

«Otto change of venue bot»

«Otto cancellation bot»

Plexus

Proof of concept: 

«Otto 4-2 bot»



En mulig fremgangsmåte for å 
jobbe med robotisering

1. Etabler et relevant internt team i organisasjonen

2. Visualisér verdikjeden / prosessen

3. Rendyrk området ut fra kundeverdiperspektivet; 

foreta opprydding, forenkling og standardisering

4. Identifisér potensielle deler av kjeden for automatisering

5. Rangér disse ut fra «kompleksitet/effekt/kost/ matriser

6. Velg beste «robot-kandidat»  

- men ha også i mente intern «innsalgseffekt»

7. Lag «proof of concept», test og etablér aksept

8. Avklar før driftsfasen hvilke roller og ansvar for robotiseringen. 

Spesielt eierskapet for support og vedlikehold.

9. Ferdigstill og rull ut
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Eksempler på RPA leverandører:

• Automation Anywhere

• Blue Prism

• Epiance

• Infosys

• Jacada

• Kryon Systems

• Lexmark (Kofax Kapow)

• Nice

• OpenConnect

• Pegasystems

• Redwood Software

• UiPath

• Verint

• WorkFusion

• Xerox Services

• Open source baserte løsninger
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☺ Takk for meg!


