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Står eiendomsbransjen foran



#1 Regulerte 
bransjer har 
tradisjonelt vært 
godt beskyttet



#2 Bransjer som 
neglisjerer 
kundenes ønske om 
å effektivisere og 
spare kostnader

#1 Regulerte 
bransjer har 
tradisjonelt vært 
godt beskyttet, 
men ikke lenger



#2 Bransjer som 
ikke møter 
kundenes ønske om 
å effektivisere og 
spare kostnader

#1 Regulerte 
bransjer har 
tradisjonelt vært 
godt beskyttet

#3 Bransjer som 
ikke leverer 
moderne 
kundeopplevelser



og...



Block
Chain

Smarte 
kontrakter
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Aftenposten



Blockchain is a digitized, distributed and secure ledger that guarantees
immutable transactions and solves the trust problem when two parties
exchange value.

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/02/06/the-bitcoin-hype-and-the-potential-disruptive-power-of-blockchain-technology/#405b812a76c8


DON TAPSCOTT (71)
Executive Chairman of the Blockchain Research Institute
Professor of Technology and Operations Management at 
INSEAD

WIKIPEDIA
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Enklere og raskere



Transparens og sporbarhet

Enklere og raskere

Reduserte kostnader



Transparens og sporbarhet

Enklere og raskere

Reduserte kostnader

Økt tillit og sikkerhet



Dubai





Smarte kontrakter

Papirkontrakter
bruker uker på å 
bli sendt rundt

Digitale 
dokumenter er 
enkle å forfalske



2 eksempler fra norsk næringsliv
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Hva kreves?

DIGITAL MODENHET



Kultur. 



Kultur. Evne til å iverksette. 



Kultur. Evne til å iverksette. 
Valg av teknologier. 



Kultur. Evne til å iverksette. 
Valg av teknologier. Innsikt



April 22, 2018. Study involved 1,560 business and IT leaders from 15 economies.



3 oppsummert
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• Investeringer må støttes av en fornuftig strategi.                                         

Ellers blir det en dyr fornøyelse.

• Prøv å forstå hvilke forretningsmessige muligheter som ligger i Block 

Chain teknologien

• Start i det små – planlegg første pilot nå.

3 oppsummert
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