
Oftest taler vi ikke om kreativitet, tech og data i samme 
vending, og for mange lyder det måske også lidt opfindsomt, 
men sandheden er, at den treenighed har et utal af 
muligheder. Muligheder som kan øge din kundeforståelse, 
kundetilfredshed, forretningsoptimere og give dig et bedre 
grundlag for at træffe bæredygtige beslutninger i fremtiden. 
Hvis du synes, vi har slået et lidt rigeligt stort brød op med 
den indledning, så håber vi, at du lige bliver hængende et 
øjeblik og læser videre. Vi ved nemlig, hvad vi taler om.

Hvis du tager et Raspberry Pi kamera med en rigtig dårlig opløsning, tilsætter en container 
right applikation, en cloudservice til at databehandle og en håndfuld nørder – ja så har du 
faktisk den IOT-løsning, der blev brugt på IOT-week i Aarhus i år. Det er lige præcis her, vi 
mener at tech og kreativitet mødes og endnu engang blev det bevist, at det gamle design- 
princip KISS (Keep it simple, Stupid) stadig holder.

Skyhøje ambitioner og teknisk support
Karsten Dehler fra it-forum, som var ansvarlig for afholdelsen af den omvandrende 
europæiske konference IOT-week, havde ikke alene ambitioner om at fordoble størrelsen 
på konferencen fra 2018-2019, men også om at give data, indsigt og et bedre 
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beslutningsgrundlag videre til næste værtsland. Begge ambitioner blev indfriet. Ifølge 
Carsten så var det vigtigt, at han og hans medansvarlige ikke behøvede at forholde sig til en 
masse tekniske ting.

”Vi ville gerne inspirere vores konferencedeltagere til at tænke i håndgribelige og brugbare 
IOT-løsninger, og så ville vi gerne have noget brugbar data, som i fremtiden kan være med til 
at danne beslutningsgrundlag for IOT-week.” 

Din IOT-løsning skal være simpel
Hvis du skal lykkes med IOT, så er hemmeligheden at holde det simpelt. Med denne løsning 
får du simple kameraer og en simpel arkitektur. Det betyder, at du kan skalere løsningen 
rigtig meget, uden at den bliver omkostningstung. Simpliciteten løser samtidig en GDPR-
udfordring. Kameraerne oversætter nemlig billederne til tekststrenge og dermed vil man ikke 
kunne genkende selv sin bedste ven. Hvis vi talte overvågning i traditionel forstand, ville det 
selvfølgelig være en udfordring, men lige i forhold til denne type løsning, hvor vi egentlig bare 
ønsker simpel viden om adfærd, samt evt. køn og alder, så er det ganske perfekt.

Det er fantasien, der sætter grænser 
– ikke pengepungen
Foruden konferenceløsningen er det heller ikke svært, at komme i tanker om andre steder, 
hvor folks færden ind og ud af lokaler eller bygninger ville være rar at blive klogere på. 
Det kunne være i supermarkedet, i kantinen, retail-branchen eller hvis man arbejder med 
facility management. Størrelsen på løsningen afgør selvfølgelig også prisen, men fordi 
kompleksiteten ikke er særlig høj, er prisen det faktisk heller ikke. I vores podcast-afsnit om 
emnet giver Mogens Mikkelsen fra Arrow et bud på, hvad sådan en løsning koster i kroner og 
ører.

Data som beslutningsgrundlag
Idéen om data som beslutningsgrundlag er på ingen måde ny – med IOT har vi bare fået 
nye måder at anskaffe og analysere data på og det virker dumt ikke at benytte sig af den 
mulighed. Hos Karsten Dehler er begejstringen for kundeindsigtsløsningen nem at spore:

”Med denne løsning kan vi lynhurtigt erstatte mavefornemmelsen med konkrete data, der 
også i fremtiden kan hjælpe os til at træffe nogle klogere beslutninger.”

Den ultimative konkurrencefordel i disse år: 
kundeoplevelsen
Et oplyst grundlag vil give dig mulighed for at skabe endnu bedre kundeoplevelser, og 
efterhånden er dét et af de vigtigste konkurrenceparametre for de fysiske butikker og 
servicefag. Lad være med at vent med at gå i gang – når først alle gør det, giver det dig ikke 
længere en konkurrencefordel.

Hvis du allerede nu er kommet i tanker om, hvordan vores løsning kan hjælpe dig til at træffe 
beslutninger på et mere intelligent grundlag fremover, eller du bare er interesseret i at blive 
klogere, så står vi klar med vores viden og erfaringer. Du kan også selv nørde lidt videre ved at 
lytte til vores podcast og følge med på LinkedIn, hvor vi løbende sender nyheder ud om emnet. Arrow anbefaler Microsoft software.
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