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Noen av kundene våre



Påvirker tjenestene (inntektene) og kostnadene

Ny teknologi gjør at vi kan erstatte 
mennesker.

Dette gir en helt annen forretningsmodell
der banktjenester blir lett tilgjengelige 
hyllevarer – både kostnader og inntekter 
settes under voldsomt press



Smartere beslutninger



Samspill menneske og maskin



Om 5-10 år er AI smartere enn den menneskelige hjerne



Eksponentiell vekst av data. All informasjon blir 
digital – og stadig større andel er ustrukturert

Kilder: IBM 2014 + 2017



Hvordan få tak i all tilgjengelig informasjon?
Hvordan bruke denne for smartere beslutninger?

Digital
interaksjon/

vareprat
Digital (og analog)

kundedialog

Bruks-/
transaksjonsdata
Kunde-/segment-

data

Redaksjonell
omtale



Prinsippskisse for algoritmer

Hendelse Reaksjon Resultat
§ Kampanjer/markedsaktiviteter
§ Nytt produkt/tjeneste
§ Renteendring/endret pris/gebyr
§ Konkurrentenes tilbud/kampanjer
§ Endret livssituasjon
§ Regulatoriske endringer
§ Faktura
§ Endrede kanaler/distribusjon
§ Uhell/presseomtale

§ SMS
§ Telefon
§ Chat
§ E-post
§ Facebook
§ Twitter
§ Avis
§ Blogg
§ Andre sosiale medier

§ Kundetilfredshet/lojalitet
§ Nysalg
§ Oppsalg/bruk
§ Preferanse
§ Oppsigelse/churn
§ Prisoppfatning/betalingsvilje





Filter: Begrensninger Filter: BegrensningerFilter: Begrensninger Filter: Begrensninger

Sentiment (+)

Sentiment (N)

Sentiment (-)

Filter:
Språkmodell TV2sk

Tilhører alltid 
nøytralt 

sentiment 

Kan tilhøre alle sentiment

All tekst hentes 07.30.
Sentimentanalysen viser all hentet tekst

Sannsynlighet for seingSentimentanalyse

System for live-beslutningssystem basert på ustrukturert tekst

All tekst hentes 07.30 hver morgen – kommentarer som legges igjen etter dette vil kunne sees neste dag.

Filter: Begrensninger



Feedback Predikert Faktisk

Algoritme for å predikere seertall med tekst
KonkurranseTilgjengelighet Promo Appell Diff

224 0,8 1,5 0,95 80 91Program 1 0,27 11

440 1,1 1,3 1,0 241 235Program 2 0,34 14

407 1,1 1,7 1,05 398 397Program 3 0,43 1

407 1,0 1,5 1,0 285 295Program 4 0,43 10

475 1,2 1,9 1,1 736 739Program 5 0,48 3

354 1,0 1,2 0,8 203 181Program 6 0,55 22

276 0,95 1,5 1,05 260 251Program 7 0,61 9

147

316 0,5 0,5 0,95 73 40Program 8 0,93 33

455 0,6 0,4 1,05 81 92Program 9 0,47 11

354 1,1 1,6 1,1 713 699Program 10 0,75 14

276 1,0 1,6 1,05 317 334Program 11 0,61 17

488 1,0 1,2 0,9 245 243Program 12 0,47 2



Hvordan påvirker våre hendelser salg/churn?
(anonymisert eksempel fra bank)

Kampanjer
Beskriver

positive og 
negative 

egenskaper

Opplevde 
fordeler/
ulemper

Opplevelse av 
avsenders 

personlighet

Predikert 
churn

57 30 62 20 208

62 80 50 104 351

80 62 20 35 260

30 32 28 55 164

Hendelse 1

Kampanje 1

Hendelse 2

Hendelse 3

Opplevde 
følelser

4

7

3

8

Tilfredshet i 
målgruppe

X

X

X

X

Faktisk

199

349

220

173

Utgangsscore 
NPS NN og 
konkurrenter

Hendelser hos 
konkurrenter Reaksjoner ResultaterNNs Hendelser

Forklarings-
variabel med 

volum



Samtale med kundeservice struktureres i temaer, faktor og 
sentiment – dette muliggjør prediksjon av KTI, mulighet for 
nysalg og fare for churn

15

Hva er den gunstigste spareformen. BSU?

BSU er risikofritt og meget gunstig.

Ja, jeg har ringt to ganger før, så jeg er 
egentlig lite granne usikker på hva renten 
er og hvor mye jeg kan spare

…

Du kan spare 25 000 kr per år, og totalt kr. 
300 000. Renten er 3.0 % fra første krone i 
tillegg før du 20 % skattefradrag.

Dette høres veldig gunstig ut – jeg har jo 
kun 0.45 % rente på sparekontoen min i 
dag. Kan du hjelpe meg å overføre 
maksbeløp fra sparekonto til BSU?

Selvfølgelig. Da har jeg overført 25 000 kr. fra 
sparekontoen din til BSU

Ja, men da kan vi jo ta og så...da bare sier 
du ifra når du kommer tilbake at du ønsker en 
fast overføring. Og så setter vi opp det. Det 
er ikke noe problem.

Hjertelig takk for jobben.

Bare hyggelig, ha det godt.

…

Fra tale til tekst Fra tekst til tall
Tema: Sparing, BSU

Tema: BSU

Tema: Rente, Sparing

…

Tema: Sparing, Rente, Skatt

Tema: Rente, Service 
(endring), Sparing

Tema: Service (endring), 
Overføring

Faktor: Enkel og forutsigbar 
drift

Faktor: God kundeservice

Faktor: Folkelig

…

Oppsummering av samtalen

Oppsummering tema:
Kunde diskuterer BSU og har spørsmål 
rundt rente og sparebeløp. Ønsker å 
overføre penger fra sparekonto til BSU og 
lurer til slutt på muligheten for fast 
overføring.

Kundebehandler svarer på spørsmål om 
BSU og rentesats. Legger til info om 
skattefradrag. Utfører overføringen som 
forespørres.

Oppsummering faktor:
Kunden mener han/hun har fått god 
kundeservice.

Oppsummering sentiment:
Kunden er nøytral.
Kundebehandler er nøytral.

• Estimert KTI: 75
• Mulighet for nysalg: Høy
• Fare for churn: NA (er ikke kunde i dag)
• Forslag til oppsalg: Bil nr. 2, barneforsikring

Konklusjoner



Digitalisering av arbeidsoppgaver





Roboter: Fra mekaniske rutineoppgaver til stor del av manges 
jobb

Utvikling andel digitale medarbeidere
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Digitale medarbeidere – hva er det?

Robotic Automation Software

Eksisterende systemer

Eksisterende brukergrensesnitt

Regelstyrte prosesser

Tilganger som vanlig ansatt

Digital, strukturert input
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Selvstående forretningsprosesserKjerne-
systemer

Funksjons-
systemer

Forretningsprosesser som ikke er integrert i kjerne- eller funksjonssystemerSalg & Kunde
Loan Process etc

SAP, CRM, 
etc.

Mer enn halvparten av automatiseringsmulighetene blir ikke gjennomført

Prosesser og IT-systemer som støtter dem

Løser ”long tail”-utfordringen på en fleksibel og 
kostnadseffektiv måte



Digitale medarbeidere gir fem viktige fordeler

Økt kundeopplevelse

Høyere kvalitet

Raskere endringer

Bedre kvalitetssikring

Høyere lønnsomhet
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Betydelig effektivisering og lavere kostnader

Digital arbeidskraft

80.000 per år

800.000 per år

24t om døgnet
7 dager i uken
Ingen ferie

Tradisjonell arbeidskraft

7,5t om døgnet
5 dager i uken
5 uker ferie



Datamigrering og datakvalitet

Digitale medarbeidere kan brukes til å flytte store mengder data, for eksempel ved konvertering av systemer. De kan 
også brukes til å holde data oppdatert på tvers av systemer, eller til kvalitetskontroll av data.



Både selvstendig og assistert automatisering

Regelstyrte prosesser, gjerne 
komplekse, men som ikke krever 
skjønnsmessige vurderinger

Prosesser som krever skjønnsmessige 
vurderinger

Assistert automatisering

Ferdig

FerdigStart

Selvstendig automatisering

Start



3.000+ saker i kø

15 uker behandling

Overtid

Registrering 24/7

Kredittrutiner

Prioritering

Eliminert kø

1 dag behandling

35% avslått auto

Situasjon Prosess Resultat

On-boarding av lånekunder - bank



PDF PDF Mail body

Automatisering av oppsigelse - forsikring



Automatisering av oppsigelser forsikring

Logger seg på 
oppsigelse@xxx.no, 
leser innkommende 
epost, finner kunde fra 
systemet

i) Legg oppsigelse i kø 
til hovedforfall

ii) Gjennomfør 
termineringsløype

Scorer kunden basert 
på skadehistorikk, 
antall produkter, 
demografi etc
i)Send til redning
ii) Send til terminering

Rednings-team

Overvåker 
oppsigelse@xxx.no, 
tolker innkommende 
epost, henter ut relevant 
kundedata fra systemet

Manuell vurdering om 
kunden skal reddes

i) Send til redning

ii) Send til terminering

Rednings-team
i)Legg oppsigelse i kø 

til hovedforfall

ii) Gjennomfør 
termineringsløype

4 min2 min 1 min

5 min 8 min 3 min

Oppsigelse-team

16
min 

menneske

4
min 

menneske

Innkommende 
epost



Forstå tale, gi korrekt muntlig svar og agere riktig

Forkortelser: 
NLP = natural-language processing, NLG = natural-language generation,, RPA= Robotic Process Automation

Talegjenkjenning

Talegjenkjent 
forespørsel/ 
transkribert 
tekst

Kunde

Muntlig 
forespørsel

Chatbot
søker/
finner 
svar

Talesyntese

Muntlig svar Svartekst

Tredjeparts-
tjenester

RPA (Blue 
Prism/UiPath)

Chatbot kan 
hente data/ 
kobles mot 

andre 
effektiviserings-
tiltak i bedriften

Respondere (NLG)

Forstå (NLP)

Ka
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Roboter som kan få en rolle hos dere
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Oppsummering



Hva er den viktigste teknologiske utviklingen i praksis?

Tre nøkkelkriterier

Dette stiller høyere krav til digitalisering hos selskapene for
å være rustet til å konkurrere i fremtidens marked…

Datainput

Data-
utnyttelseENKEL KOMPLEKS
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Tradisjonelle 
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Differ identifiserer tre nøkkelkriterier for å lykkes i Smart 
City:

1) Evne til å fange og strukturere data
2) Evne til å forstå disse dataene og bruke dem til å lage 

bedre kundeopplevelser
3) Grad av automatisering av prosesser gjennom digitale 

medarbeidere

Hva er den viktigste teknologisk utviklingen langs disse 
to aksene for din bedrift? Hvor godt er dere rustet?

Et Smart City-samfunn gir økt tilfang av stadig mer kompleks data, som gir 
nye muligheter for utnyttelse…

To drivere for digital arbeidsflyt
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