
23.08.2018

1

Hvordan komme i gang med digitaliseringen i din virksomhet?

Arild Petersen, FORRETNINGSUTVIKLER /KAM,

EVRY
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De fleste bedrifter føler de må gjøre noe, 
men de vet ikke helt hva………
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Harvard Business Review
Digital Evolution Index 2017

Digitalisering har ofte ulik betydning for ulike mennesker

Digitalisering er å bruke digitlale teknologier til å endre
forretningsmodeller og skape nye inntektskilder og
verdiskapende muligheter: digitalisering er endring til digital 
forretningsvirksomhet. 

GARTNER

“
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Digitalisering er å skape digitale fortrinn gjennom innovasjon i 
forretningsmodell 
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Digitalisering er endring og verdiskaping - teknologi er verktøyet. 

Kostnadsbesparelser Økt effektivitet
Nye 

forretningsmuligheter
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Menneskets DNA søker forutsigbarhet og trygghet. En hemsko for 
innovasjon. 
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For å komme i gang med digitalisering må man bryte ned barrierer for 
innovasjon organisajonen

Digitalisering må skje på grunnlag av innsikt og forståelse

For å komme i gang med digitalisering må man bryte ned barrierer for 
innovasjon i organisasjonen

Digitalisering må skje på grunnlag av innsikt og forståelse
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Design Thinking - metode for å utvikle innovative produkt og tjenester

Vi lager Digital Business
for verdenslederen innen
bilglass

Belron® har virksomhet i 35 land, med ca. 26 000 ansatte og 
betjener mer enn 15 millioner kunder hvert år. I Norge er det 
Hurtigruta Carglass som eies av Belron.
I gjennomsnitt reparerer selskapet 7.800 frontruter hver dag og 
utfører et arbeid hvert 3. sekund.

Omsatte for 3 305 millioner EUR i 2016

Intelligent – Repair - Information - System

Introducing:
The Digital Bar
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Digitalisering – et ledelsesansvar

14

Digital strategi

Kundeopplevelse Kundeforhold Kundereise TEKNOLOGI
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Digitalisering skaper også noen utfordringer

Ledelse og talent                     Sikkerhet                           Kompleksitet                            Adopsjon
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Moderne innovasjon handler mye om elegant integrasjon

17

Myter

Digitalisering er en teknologiutfordring

Digitalisering er mulig gjennom en rekke 
«standalone» initiativ

Det finnes en standard metode for digital 
transformasjon

Ledelsen har alle svarene

Digitalisering er overdrevet og det er lite 
nytt

Myter om digitalisering 


