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Indledning 

Du er sikkert godt klar over, at Internet of Things 

(IoT) ikke bare er en trend – det er et centralt 

element i digitale transformationsstrategier. 

Du behøver ikke først føle dig overbevist om, at 

IoT er vigtigt, eller at det sørger for at forbinde 

verden og udvikler forretningen. Du har hørt det 

hele før, og alle de smarte ord er ligegyldige. Du 

er optaget af at få svar på et vigtigere spørgsmål, 

nemlig hvordan får I mest ud af jeres IoT-

investeringer.  

Lad os være ærlige, mange IoT-projekter 

mislykkes af den simple grund, at 

virksomhederne behandler dem som 

teknologiprojekter i stedet for som strategiske 

initiativer. Alt for ofte har de travlt med at få 

fordel af IoT uden at tænke igennem, hvor det 

kan tilføje reel værdi, så de står tilbage med et 

ambitiøst, men i sidste ende ubrugeligt, 

videnskabeligt projekt. For at maksimere jeres 

IoT-investeringer – og sikre, at dit projekt ikke 

går i stå – skal jeres tilgang bygge på et mål 

om at opnå forretningsmæssig værdi. 

Hos Microsoft har vi lært meget af at 

arbejde med virksomheder som jeres. Vores 

partnere og kunder har fortalt os, hvad der 

virker, og hvad der ikke virker. Mange har 

opdaget, at det, der syntes at være 

indlysende, ofte bliver overset. I dette 

whitepaper gennemgår vi den indsigt, som 

de har delt med os, for at hjælpe dig 

med at få mest muligt ud af dit eget IoT-

initiativ. Måske har hørt noget af dette før, 

og måske har du endda brugt et par 

af disse fremgangsmåder i andre 

forretningsinitiativer, men vi kan ikke 

understrege nok, hvor vigtigt det er at 

forstå, hvordan disse fremgangsmåder 

har indflydelse på, om dit IoT-projekt 

bliver en succes. 
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Det råd, jeg ville give enhver 

organisation, er først og fremmest 

at forstå problemet. Forelsk jer 

i problemet, ikke i løsningen. 

Shane O'Neill, 
Ansvarlig for arkitekturen i virksomhedens 

infrastruktur og IoT-leder hos Rolls Royce  
 

Alle vellykkede IoT-projekter begynder med et solidt fundament 

Har du støtte fra ledelsen og 

interessenterne? 

Som du ved, er støtte fra interessenterne vigtigt, 

når du skal i gang med IoT. Som mange andre 

strategiske projekter afgør ledelsens og 

interessenternes opbakning ofte, om IoT-projekter 

lever eller dør. Men IoT kan være en vanskelig 

opgave, som mange af vores kunder har opdaget. 

Da det er et vigtigt skridt fremad, skal du have alle 

i virksomheden til at støtte op bag det – også dem, 

du måske ikke lige forventer at skulle involvere, 

såsom marketing, salg, kundesupport og andre 

grupper, der indgår i virksomhedens drift. Og lad os 

ikke glemme ledelsen. Hvis ikke repræsentanter fra 

ledelsen går forrest, er dit IoT-projekt dømt til at få 

en kort levetid.  

 

 

 

 

 

 

Når du har samlet dine interessenter, skal du sørge for 

at involvere dem i drøftelse af en business case og den 

strategiske planlægning. Det er et godt tidspunkt at 

gå sammen om at udvikle et sæt tydelige, vejledende 

principper, såsom en forpligtelse til at gøre data 

tilgængelige for alle i virksomheden, eller et mål om 

at forstå mere om jeres kunder for at forbedre deres 

oplevelse. Overholdelse af et sæt principper vil gøre 

det muligt for interessenterne og for virksomheden 

at prioritere de mest afgørende aspekter af opgaven 

højest og forhindre jer i at blive distraheret af mindre 

forretningsmæssige eller tekniske udfordringer. 

Hvis du ikke får de rigtige personer med her, vil det 

endelige udfald sandsynligvis ikke matche dine mål. 

Hvis alle kan blive enige om en overbevisende 

business case og fastsætte den værdi, I vil have ud af 

det, har I en bedre chance for at undgå de almindelige 

stopklodser for et IoT-projekt: Projektet bliver ikke 

prioriteret højt nok, der er ikke penge nok, eller det 

betragtes blot som noget, der er ”rart at have.” 

Resultat: Hvis du ikke får de rigtige interessenter og 

repræsentanter fra ledelsen med fra starten, vil du ikke 

kunne få det engagement, der skal gøre projektet til 

en succes, og måske vil I ikke engang være parate til 

at tale om IoT. 

Har I en tydelig business case? 

Du vil ikke kunne lykkes med dit projekt, medmindre 

I starter med en business case, der betyder noget. 

Selvom de fleste virksomhedsledere har de bedste 

hensigter, har IoT-projekter ofte svært ved at holde 

sig flydende, fordi deres tilgang til IoT er, at det er 

en teknisk udfordring, snarere end en 

forretningsmæssig udfordring. De bruger deres tid 

og kræfter på teknologien – vil mine enheder oprette 

forbindelse? Er min software opdateret? Dette er 

vigtige spørgsmål, men de skal stilles i forbindelse 

med forretningsstrategien. I stedet for tekniske 

spørgsmål bør dit initiativ være drevet af et 

overbevisende forretningsmæssigt mål. Uden 

brændstofpåfyldning med ”og hvad så” til jeres 

strategier, vil dit initiativ mangler fokus og ikke give 

resultater. Faktisk mislykkes 70 % af IoT-projekterne 

på grund af dårlig planlægning i de indledende faser.1 

Mens jeres overordnede mål vil afhænge af jeres 

unikke case, organisation, branche og utallige andre 

faktorer, er der nogle nyttige måder at gennemtænke 

den business case på, som I ønsker at tackle. 
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For bedst at kunne fastsætte dit ønskede resultat, 

er det nyttigt at begynde med en forretningsmæssig 

problemformulering, der klart definerer det problem, 

du skal løse, eller den mulighed, I ønsker at gribe. 

Dette er ikke unikt for IoT-projekter, men teknologien 

breder sig ud over komfortzonens grænser i mange 

virksomheder. Derfor kan det være nødvendigt at 

få hjælp udefra til at nå frem til en holdbar 

problemformulering. Du er ekspert i det, du gør, men 

du er nok ikke ekspert i IoT. At inddrage partnere 

i udviklingen af en business case – og i sidste ende 

i jeres langsigtede IoT-strategi – kan være det, der 

afgør, om det bliver en succes eller en fiasko. 

Du kan afgrænse jeres opgave ved at fastsætte, 

hvilke funktionsområder, der vil få størst værdi ud 

af forbedringen, for eksempel kunderelationer, 

forsyningskæden eller driften. Det kunne for 

eksempel være at reducere spild i jeres 

produktionslinje med 1 %, som kan føre til betydelige 

besparelser og eliminere unødvendigt spild. Med et 

enkelt fokusområde bliver det lettere at afgrænse 

omkostningerne og påvise fordelene. Uden 

afgrænsning bliver det mere udfordrende at vise, 

hvad investeringsafkastet er, da det er svært at 

kvantificere de relaterede omkostninger og det 

forventede resultat. Et af de mest nyttige tips, vi har 

hørt i forbindelse med valg af business case, er at 

starte i det små og realisere værdien hurtigt. 

Virksomhederne taler om transformation og 

reorganisering, men drukner nemt i kompleksiteten. 

I har brug for disse hurtige gevinster til at bevise, at 

jeres business case kan overleve. 

Når I har fastsat jeres fokusområde og de 

underliggende principper, skal I beskrive den fordel, 

I vil opnå. Prøver I at reducere omkostningerne? At 

øge indtægterne? At udvide udvalget af ydelser? 

Her er to almindelige tilgange, som I kan overveje: 

Styrk driften i din organisation 

Måske har du en producentvirksomhed og ønsker at 

forbedre effektiviteten i produktionen. Eller måske er 

du en forhandler, der håber at kunne effektivisere 

lagerstyringen. I disse scenarier kan IoT hjælpe dig 

med at forbedre dine eksisterende arbejdsgange. 

Som eksempel indbyggede et multinationalt 

energiselskab2 IoT-enheder i deres varmevekslere, 

hvilke er anordninger, der fjerner varmen fra væsker, 

som strømmer igennem den som del af anlæggets 

brændstofforarbejdning. En række sensorer 

indsamlede og sendte data til energiselskabets 

cloud-løsning, hvor de blev analyseret i realtid for 

at give indsigt i udstyrets tilstand og forudsige dets 

ydeevne. 
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Dette gav virksomheden en dybere og mere 

umiddelbar forståelse af deres varmevekslers 

tilstand, så de kunne forebygge udfald og optimere 

tidsplanerne for rengøring. Resultaterne var hurtige 

og tydelige – virksomheden fik store tid- og 

pengebesparelser på vedligeholdelsen af 

deres maskiner. Derefter skalerede de deres 

overvågningssystem til at inkludere andet udstyr for 

at udvide de fordele, de fandt. I et andet eksempel 

har et europæisk elektricitetsselskab3 udstyret deres 

elnet med tilsluttede sensorer og anvendt advanced 

analytics til at skabe et automatiseret, responsivt elnet. 

Selskabet kunne derefter forudsige efterspørgslen og 

samtidig udnytte nye distribuerede ressourcer til at 

opfylde den aktuelle efterspørgsel uden at bygge nye 

kraftværker. Resultatet var et robust og fleksibelt elnet, 

som i høj grad forbedrede den service, de tilbød, 

og gav dem mulighed for at udrette mere med de 

ressourcer, de havde til rådighed. Potentialet er 

tydeligt – se bare på den virkning, fjernovervågning 

og prædiktiv vedligeholdelse har i samtlige brancher. 

Disse anvendelsesområder kan fungere som et 

solidt fundament, hvorpå du kan skalere og udvide 

mulighederne med din løsning. 

 

Transformér din forretningsmodel 

Bortset fra effektivitet kan du bruge IoT som en motor til 

at innovere og realisere en række betydelige ændringer 

i jeres forretningsmodel. En nylig Forbes-undersøgelse 

viser, at blandt 700 ledere var 60 % allerede i færd med 

at udnytte IoT til at transformere eller udvide deres 

eksisterende tjenesteudbud.4 

For eksempel valgte en global 

fødevareemballagevirksomhed at indføre IoT i etaper 

for at få størst effekt. De startede 

med at opnå effektivitetsforøgelser 

i selve produktionen for derefter 

at indarbejde disse indsigter 

i hele virksomheden, hvilket 

fundamentalt ændrede deres 

forretningsmodel. Hvordan 

gjorde de det? Først og 

fremmest søgte de at opnå en 

bedre forståelse af de 

installerede maskiner hos 

kunderne. Ved at udstyre deres 

egne maskiner med sensorer kunne 

de indsamle og analysere data med henblik 

på at forbedre indsigten i maskinens ydeevne. Denne 

nyerhvervede indsigt gav et mere komplet billede af, 

hvorfor nogle maskiner arbejdede effektivt, mens andre 

haltede efter. 

Disse oplysninger blev brugt til at uddanne sælgere 

og teknikere for at hjælpe kunderne med at udnytte 

deres maskiner fuldt ud. Sidst, men ikke mindst, 

udvidede de transformationen til at omfatte mere end 

effektivitetsforbedringer og indsigt – nemlig til at starte 

en fuldstændig ændring af forretningsmodellen. 

Fødevareemballagevirksomheden indså, at de kunne 

hjælpe andre virksomheder med at drage fordel af deres 

erfaring ved at levere exceptionelle emballage-, design- 

og forsyningskædetjenester til kunderne i stedet for 

kun at sælge maskiner og emballagematerialer. Med 

denne tilgang kunne de realisere en bredt favnende 

transformation, hvor de skiftede fra at være et traditionelt 

emballageselskab til en konkurrencedygtig og moderne 

teknologivirksomhed. Og lad os nu ikke glemme et af de 

mest overbevisende løfter i forbindelse med IoT: effekten 

på bundlinjen. 41 % af de adspurgte ledere fortæller, at 

effekten af IoT har øget overskuddet med 5 til 15 % om 

året, og at virksomhedstransformation er en vigtig måde 

at realisere dette overskud på. Men før du fastlåser din 

business case, er det vigtigt at huske fordelene ved at 

starte i det små, samt at holde fast i den større 

forretningsstrategi. 

41 % 
af de adspurgte 

ledere fortæller, at 

effekten af IoT har 

øget overskuddet 

fra 5 til 15 % 

om året 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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Har du fortsat fokus på den større 

virksomhedsstrategi? 

Virksomheder begår typisk en af disse fejl, når de 

udvikler deres IoT-strategi: Enten er de for ambitiøse – 

de forsøger at transformere alt på en gang og bliver 

overvældet. Eller også trækker de sig ud af et vellykket 

kortsigtet projekt uden at have en plan for, hvordan 

man udvider den succes til en større, mere bæredygtig 

strategi. 

Som vi nævnte før, er det en god idé at starte i det 

små og realisere værdi hurtigt. Mens du overvejer dine 

mål, skal du gøre klar til succes ved at definere din 

langsigtede forretningsstrategi og tilpasse den til IoT. 

Hvis du ikke anbringer IoT i en bredere sammenhæng 

med en overordnet digital strategi, risikerer du at gå 

glip af muligheden for at bygge videre på dit arbejde 

eller integrere det på effektiv vis i virksomhedernes 

processer. 

Du kan f.eks. udtrække data fra maskiner i 

produktionen, men hvis du ikke har en strategi 

for at tolke og anvende dataindsigten, har du 

investeret i en blindgyde. Ligesom enhver anden 

forretningsinvestering er IoT mest vellykket, når den 

behandles som et strategisk forretningstiltag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis den 

indledende 

business case 

tilsyneladende 

ikke passer 

ind i den 

overordnede 

strategi, er det en 

indikator for, at du bør 

revidere og justere business 

casen for at få den til at fungere. 

Kan man kvantificere forretningsværdien? 

Kvantificering af det ønskede resultat er afgørende 

for at sikre succesen og maksimere værdien af dine 

investeringer. Dette hører vi igen og igen fra vores 

kunder og samarbejdspartnere. Ved hjælp af 

definerede målinger kan du forankre dit projekt, 

hvilket vil hjælpe dig med at finde de rette 

interessenter, sikre, at du har økonomisk støtte gennem 

forløbet, og justere dine forretningsstrategier for at 

nå dine mål. Uanset om succes er lig med at forbedre 

fabriksarbejderens effektivitet, sænke forsknings- og 

udviklingsomkostningerne, øge mersalget 

af eftermarkedstjenester, tilbyde næste generation af 

abonnementer og tjenestemodeller eller blot opnå 

indsigt i specifikke data om bestemte aktiver, så bør 

din kvantificerbare forretningsværdi fungere som 

et kompas i løbet af hele dit IoT-projekt. Uden dette 

fundament risikerer du, at projektet går i stå, når 

interessenterne indser, at investeringen ikke står mål 

med resultatet, eller at andre transformationsprojekter 

med klarere værdi har højere prioritet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

af IoT-

projekterne 

mislykkes på 

grund af dårlig 

planlægning i de 

indledende faser1 
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Maksimering af investeringsafkastet kræver effektiv udførelse

Udvikler du både virksomheden og de 

tekniske strategier sideløbende?  

Når du har fundet den business case, du vil gribe 

an, er det tid til at planlægge de omfattende 

forretningsmæssige og tekniske strategier. En af 

de mest almindelige faldgruber i IoT-projekter 

er, at man ikke planlægger begge strategier 

sideløbende. It-organisationer griber alt for ofte 

IoT an som traditionelle it-løsninger. Men IoT 

kræver, at man overvejer de processer og kulturelle 

normer, der skal ændres, for at indarbejde ny 

indsigt og nye muligheder. Ja, der er værdi i at 

forbinde maskiner og indsamle data, men den 

største virkning ligger i at gøre dataene 

tilgængelige for de rigtige mennesker på det rigtige 

tidspunkt. Vi hører altid fra vores kunder, at de 

virksomheder, der giver deres medarbejdere nye 

muligheder med øget overblik over virksomheden, 

er dem, der opnår det fulde udbytte af IoT. Hvis du 

planlægger forretningsmæssige og tekniske 

strategier hver for sig, vil du uundgåeligt løbe ind i 

flere problemer – fra dyre forsinkelser til en øget 

risiko for sikkerhedshuller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan ved en fejl komme til at skabe teknologi og 

processer, der ikke fungerer sammen, hvilket øger 

risikoen for, at du farer vild i kompleksitet på et 

senere tidspunkt. Derudover kan det blive svært at 

foretage en holistisk vurdering af omkostningerne 

på tværs af virksomheden – et vigtigt skridt i at sikre 

fortsat støtte fra interessenterne. Ved planlægning af 

forretningsmæssige og tekniske strategier er det 

vigtigt at overveje sikkerheden fra start til slut. 

Tilsluttede enheder genererer enorme mængder 

data, både for virksomheden og kunderne. Det er 

nødvendigt at bygge sikkerhed ind i hvert lag for at 

beskytte enhederne både fysisk og virtuelt, samt 

tage stilling til datastyring og -beskyttelse. Cloud-

tjenester kan være en effektiv løsning, men det er 

nødvendigt at afgrænse sikkerhedsrisici og tage 

hånd om dem på hele datarejsen. Det bør ikke være 

nødvendigt at sige, at sikkerhedsrisici kan have en 

negativ indvirkning på investeringsafkast og 

medføre uventede omkostninger.  

Overvejer du omkostninger på den 

rigtige måde? 

Den business case, som du udvikler i starten af dit 

projekt, skal bevise, at de ønskede resultater opvejer de 

forventede omkostninger. Du er allerede velbevandret 

i at vurdere investeringsafkast, og IoT-initiativer bør 

behandles ligesom andre strategiske tiltag i denne 

sammenhæng. Men mange virksomheder vurderer 

stadig omkostningerne på den forkerte måde. 

De fokuserer på teknologien, men burde 

overveje de forretningsrelaterede omkostninger. 

Teknologiomkostningerne er sandsynligvis små 

i forhold til drifts- eller tjenesteomkostningerne.

Teknologiomkostningerne 

er sandsynligvis små 

i forhold til drifts- eller 

tjenesteomkostningerne. 

PRAKTISKE TIPS 
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I sidste ende er omkostningerne ved selve tjenesten, 

som normalt er omdrejningspunktet i de fleste 

samtaler om IoT, sjældent afgørende i forhold til 

hardware-, vedligeholdelses-, forsyningskæde- og 

serviceomkostninger. Det er disse faktorer, der 

trækker de fleste business cases ned – særligt når 

du har brug for at skalere. Mange virksomheder 

har gavn af at fokusere omkostningsovervejelserne 

på driften. IoT omfatter hardware og 

tilslutningsmuligheder, og derfor får du brug for 

processer til at installere fysiske enheder og udskifte 

udstyret, når det går i stykker. Forestil dig, at du 

fremstiller industrikedler. Du skal bruge en proces til 

at installere sensorer og tilslutningsmuligheder i den 

tilsluttede enhed. Du får måske også brug for 

at justere kedlens design, så det bliver mindre 

ressourcekrævende at installere tilsluttede enheder. 

Hvis du sælger kedlerne sammen med et 

vedligeholdelsesabonnement, der bygger på 

automatiske arbejdsordrer, skal du ændre, hvordan 

du allokerer vedligeholdelsesmæssige og tekniske 

ressourcer for at opfylde de nye krav. Dette er et 

andet område, hvor det giver god mening at trække 

på samarbejdspartnere, der kan hjælpe dig. Men 

uanset hvordan du foretager disse driftsmæssige 

justeringer, er det her, størstedelen af omkostninger 

ligger – i ændringerne af din reelle forretning. 

 

 

Skal jeg vælge en MIP- eller PoC-

løsning? 

Når du går fra planlægning til implementering, er der 

en række ting at overveje. For det første opdager 

vores kunder ofte, at hvis man springer direkte ind 

i et minimalt indsatskrævende produkt (MIP), får de 

hjælp til hurtigere at få valuta for pengene. Vores 

stærkt konkurrenceprægede marked gør MIP'er til 

en nyttig måde at få et produkt på markedet så 

hurtigt som muligt. 

De giver mulighed for at starte i det små og skalere, 

så snart du konstaterer, at dine tilsluttede enheder 

fungerer, som de skal, og opfylder deres ønskede 

målinger. MIP'er hjælper dig også med at afgrænse 

potentielle udfordringer i forbindelse med at 

implementere og skalere produktet. På dette stadie 

løber en del virksomheder ind i problemer, såsom for 

mange timers klargøring af enheder og indkøb af 

hardware eller integrering af IoT-aktiverede 

produkter med deres fakturerings- og CRM-

systemer. MIP'er er en effektiv løsning, når det 

gælder om at udføre første implementering af 

tjenester og skalere hurtigere med henblik på 

fremtidige implementeringer, men der findes 

også en anden vej: proof of concept (PoC). 

Hvor MIP er beregnet til at få et funktionelt produkt 

på markedet hurtigst muligt, er PoC en intern test 

til at demonstrere og validere mulighederne med 

et produkt. Hvis du beslutter dig for at gennemføre et 

proof of concept, er det en god idé at fastlægge 

forretningsværdimålene først og så justere på de 

efterfølgende trin, såfremt disse mål bliver nået. Du skal 

måske bestemme, om du vil reducere spild med 2 % eller 

opnå en vedligeholdelseseffektivisering på 1 %.  

Det er desuden vigtigt, at et PoC ikke bliver en 

blokering for fremskridtet. Hvis du sikrer ledelsens 

godkendelse på forhånd, kan du automatisk gå 

videre til næste trin af projektet, hvis du rammer dine 

PoC-mål. Ellers risikerer du at ende i en spiral, hvor 

du gentagne gange går tilbage til beslutninger 

sammen med interessenter og ledelsen om at 

fortsætte, hvilket er et spild af tid og ressourcer.
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Den sidste overvejelse er at finde ud af, hvornår man 

skal inddrage en kyndig partner. Uanset om du går 

videre med et MIP eller et PoC, kan dine partnere 

bidrage til at fremskynde processen og guide dig uden 

om de typiske faldgruber. Hvis du vil skalere hurtigt og 

indlede produktionen med det samme, er det en god 

ide at have partnerne på plads allerede. I denne 

sammenhæng er systemintegratorer og uafhængige 

softwareleverandører afgørende. Og når du går fra 

PoC/MIP til produktion, kan de rigtige partnere hjælpe 

dig med at forberede dig på yderligere behov, såsom 

datastyring og operationalisering.  

Hvordan udvider du værdien af IoT 

ud over dit oprindelige projekt? 

De kunder, som vi ser få mest ud af deres 

investeringer, anskuer ikke deres IoT-projekt som en 

engangsindsats. Synlighed og indsigt kan – og bør – 

udvides til andre aspekter af din virksomhed. Vores 

kunder rejser typisk ad to ruter: udvidelse til nye 

forretningsprocesser og udvidelse til nye scenarier. 

Ved at udvide til nye processer kan du udnytte den 

succes og erfaring, du allerede har opnået. Start 

I det små ved at føje en eller to nye funktioner til 

det eksisterende system. Tilpas dataene, juster 

processerne, skaler løsningen – og gentag. Hvis 

du f.eks. allerede har implementeret IoT i 

produktionsudstyr på en fabrik, kan du begynde at 

udvide løsningen til andre faciliteter og dermed 

fortsætte med at forbedre effektiviteten. Og her 

mener vi ikke kun den fysiske hardware – du kan 

skalere den datadrevne indsigt og effektivitet, som 

du har lært, eller oplære medarbejdere og salgsteam. 

Hvis du begyndte med at overvåge maskiner til 

vedligeholdelsesformål, bør du overveje, hvordan 

de data, som sensorerne indsamler, kan bruges 

i andre sammenhænge. Måske kan de overvåge 

strømforbruget eller spidsbelastningstidspunkterne. 

Ud over effektivitetsgevinster i 

vedligeholdelsescyklusser kan du muligvis 

optimere lager- og forsyningskædeprocesserne. 

En anden måde at udvide værdien på er at 

videreudvikle eksisterende teknologi til nye 

scenarier. Dine installerede tilsluttede enheder gør 

det nemmere at eksperimentere med innovation og 

nye strategier. Begynd med at tænke på digitale 

transformation i et bredere perspektiv, såsom nye 

forretningsmodeller og tjenester. Tag f.eks. et olie- 

og gasselskab,5 der har udstyret deres pumper 

med sensorer, som overvåger og konfigurerer 

pumpeindstillingerne og -driften eksternt, så 

det kun er nødvendigt at sende teknikere af sted 

I forbindelse med reparation og vedligeholdelse. 

Så snart enhederne var tilsluttet, indså selskabet, at 

de ved hjælp af kunstig intelligens (AI) og machine 

learning kunne tilføje funktioner til at forudsige 

problemer, før de opstod, og dermed forebygge fejl 

og nedlukninger. Resultatet var en mere sikker og 

effektiv arbejdsplads. Dette er kun ét eksempel, men 

der er masser af muligheder for at udvide værdien 

af IoT Hvis du samarbejder med en erfaren partner, 

kan du forudse og planlægge dine næste skridt. Og 

efterhånden som anvendelsesområderne med IoT 

fortsætter med at udvikle sig, vil dine muligheder 

for at opnå større værdi med teknologien kun blive 

ved med at vokse. 

Kunder opdager ofte, 

at hvis man springer 

direkte ind i et minimalt 

indsatskrævende produkt 

(MIP), får de hjælp til 

hurtigere at få valuta 

for pengene. 

PRAKTISKE TIPS 
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Konklusion 

Der er en god grund til, at flere og flere vælger IoT-

løsninger: Fordelene er åbenlyse, og fremtiden ser lys 

ud. Faktisk forventer 94 % af de ledere, som Forbes 

adspurgte i forbindelse med deres undersøgelse, at 

opnå et øget overskud på 5 til 15 % som følge af IoT. 

Og selv om IoT-løsninger også byder på nogle 

udfordringer, har vi set vores kunder klare dem og 

opnå enorme værditilføjelser. Mange af de erfaringer, 

de har delt, er ikke ligefrem raketvidenskab, men du 

har formentlig bemærket nogle fællestræk. Ved at gå 

til hvert trin med omtanke og konsekvent styrke de 

strategiske mål for projektet, forbedrer du 

organisationens chance for at bevare overblikket 

og opnå succes med dit IoT-projekt. Dette er ikke 

en rejse, du skal gennemføre alene. Der findes 

masser af erfarne partnere, der er villige til at dele 

deres erfaringer og hjælpe dig på din rejse. 

Tag det næste skridt i dag 

Har du brug for hjælp til at komme i gang med 

IoT eller få vind i sejlene? Se Microsofts liste over 

samarbejdspartnere, og planlæg en workshop 

om forretningsværdi. 
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