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Innledning 

Du er sikkert klar over at Internet of Things (IoT) 

ikke bare er en forbigående trend – det er et 

nøkkelelement i strategiene for digital 

transformasjon. Du trenger ikke å være overbevist 

om at IoT er viktig eller at det gir mulighet for en 

sammenkoblet verden og for forretningsutvikling. 

Du har hørt alt dette før, og moteord er i bunn og 

grunn ikke viktige. Du er opptatt med å svare på 

et viktigere spørsmål: Hvordan får du mest mulig 

ut av IoT-investeringene dine?  

Hvis vi skal være ærlige, mislykkes mange IoT-

prosjekter av én enkel årsak: bedrifter behandler 

dem som teknologiprosjekter i stedet for 

strategiske initiativer. Altfor ofte skynder 

virksomhetene seg med å utnytte IoT uten å 

tenke gjennom hvor det kan gi økt reell verdi, 

slik at de står igjen med et ambisiøst, men til 

syvende og sist ubrukelig forskningsprosjekt. For 

å maksimere IoT-investeringene – og sikre at 

prosjektet ditt ikke stopper av seg selv – trenger 

du er en tilnærming sentrert rundt å levere 

forretningsverdi. 

Hos Microsoft har vi lært mye av å arbeide 

med virksomheter som din. Våre partnere 

og kunder har fortalt oss hva som fungerer 

og hva som ikke gjør det. Mange har 

oppdaget at det som kan virke innlysende, 

ofte blir oversett. I dette dokumentet går 

vi gjennom erfaringene de har delt for 

å hjelpe deg med å få mest mulig ut av ditt 

eget IoT-initiativ. Selv om du kanskje har 

hørt noe av dette før, eller til og med brukt 

noen av disse gode fremgangsmåtene 

i andre forretningsinitiativer, kan vi ikke 

understreke ofte nok hvor viktig det er 

å forstå hvordan en slik praksis påvirker 

din suksess med IoT. 
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Rådet jeg ville gi enhver 

virksomhet er å først og 

fremst forstå problemet. Bli 

forelsket i problemet, ikke 

løsningen. 

Shane O’Neill, 

Enterprise Infrastructure Architect and 

IoT Lead, Rolls Royce  
 

Alle vellykkede IoT-prosjekter begynner med et solid fundament 

Har du støtte fra ledelsen og andre 

interessenter? 

Som du vet, er støtte fra interessenter en viktig 

bestanddel for å komme i gang med IoT. I likhet med 

mange strategiske prosjekter lever og dør IoT-

prosjekter ofte basert på støtten fra ledelse og 

interessenter. Men IoT kan være krevende, noe 

mange av våre kunder har oppdaget. Fordi det er et 

kritisk skritt fremover for bedriften din, trenger du 

oppslutning fra hele bedriften – også fra hold du 

kanskje ikke forventer, for eksempel markedsføring, 

salg, kundestøtte og andre driftsrelaterte grupper. Og 

la oss ikke glemme ledelsen. Uten sterke talspersoner 

hos ledelsen, vil IoT-prosjektet få en kort levetid.  

 

 

 

 

 

 

Når interessentene er samlet, må du sørge for å 

involvere dem i diskusjonene rundt business case og 

strategisk planlegging. Dette er et godt tidspunkt for 

å utvikle et klart sett med styrende prinsipper i 

fellesskap, for eksempel en forpliktelse til å gjøre data 

tilgjengelig for alle i bedriften, eller et mål om å forstå 

kundene dine bedre for å forbedre deres opplevelse. 

Å følge et sett med prinsipper vil gjøre det mulig for 

interessenter og virksomheten å prioritere de kritiske 

aspektene ved engasjementet og hindre deg i å bli 

distrahert av mindre forretningsmessige eller tekniske 

utfordringer. Hvis du ikke får de rette hodene til å 

nikke her, vil det endelige utfallet sannsynligvis ikke 

svare til dine mål. Men hvis dere alle er enige om en 

overbevisende business case og bestemmer verdien 

dere ønsker å oppnå, har du en bedre sjanse til 

å unngå vanlige sperrer i et IoT-prosjekt: prosjektet 

blir ikke prioritert, det får ikke nok penger, eller det 

anses bare som «kjekt å ha». Med andre ord: Hvis du 

ikke får med deg de riktige interessentene og lederne 

fra begynnelsen av, vil du ikke være i stand til å 

gjennomføre et vellykket engasjement, og du vil 

kanskje ikke engang være klar til å snakke om IoT. 

Har du en klar business case? 

Du vil ikke være i stand til å gjennomføre et vellykket 

prosjekt med mindre du starter med en business case 

som betyr noe. Selv om de fleste bedriftsledere har 

de beste intensjoner, sliter IoT-prosjekter ofte fordi de 

tilnærmer seg IoT som en teknisk utfordring, i stedet 

for en forretningsmessig utfordring. De fokuserer tid 

og innsats på teknologi – vil mine enheter kunne koble 

seg til? Er programvaren oppdatert? Dette er viktige 

spørsmål, men de må bli stilt i sammenheng med 

forretningsstrategien. I stedet for tekniske problemer 

bør initiativet være drevet av et overbevisende 

forretningsmål. Uten et «hva så?» som bakteppe for 

strategiene, vil initiativet mangle fokus og ikke klarer 

å levere resultater. 70 % av IoT-prosjekter mislykkes 

faktisk på grunn av dårlig planlegging i de første 

stadiene.1 Mens de overordnede målene vil avhenge 

av din unike brukstilfelle, organisasjon, bransje og 

utallige andre faktorer, finnes det noen nyttige måter 

å tenke gjennom business casen du ønsker å takle. 
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For å fastslå ønsket utfall på best mulig måte, 

er det nyttig å begynne med et utsagn om et 

forretningsproblem som klart definerer problemet 

som må løses eller muligheten du ønsker å ta opp. 

Dette er ikke unikt for IoT-prosjekter, men 

teknologien ligger utenfor komfortsonen for 

mange virksomheter. Det er derfor utvikling av 

en anvendelig problembeskrivelse kan kreve hjelp 

utenfra. Du er en ekspert på det du gjør, men du 

er sannsynligvis ikke en IoT-ekspert. Å utnytte 

partnerne til å utvikle en business case – og til 

syvende og sist din langsiktige IoT-strategi – kan 

være forskjellen mellom suksess og fiasko. 

Du kan begrense innsatsen ved å bestemme de 

funksjonelle områdene der forbedringen vil være 

mest verdifull, for eksempel kunderelasjoner, 

forsyningskjede eller drift. For eksempel kan redusert 

svinn i produksjonslinjen med 1 % kanskje resultere 

i meningsfulle besparelser og eliminere unødvendig 

avfall. Med et enkelt fokusområde blir det lettere 

å beregne kostnadene og demonstrere fordelene. 

Uten det, blir det mer utfordrende å dokumentere 

avkastningen, siden det er vanskelig å kvantifisere 

relaterte kostnader og det projiserte utfallet. En av 

de mest nyttige tipsene vi har hørt når du velger 

en business case, er å begynne i det små og 

realisere verdiene raskt. Virksomhetene snakker om 

transformasjon og omorganisering av sine selskaper, 

og synker raskt hen i all kompleksiteten. Du trenger 

slike raske vinnere å bevise at din business case kan 

stå på egne ben. 

Når du har bestemt deg for fokusområdet og de 

underliggende prinsippene, kan du peke ut hvilken 

fordel du vil oppnå. Prøver du å kutte kostnader? 

Øke inntektene? Utvide tjenestetilbudet? Her er to 

vanlige tilnærminger som kan vurderes: 

Forbedre nåværende drift 

Sett at du er en produsent som ønsker å forbedre 

effektiviteten på produksjonsgulvet. Eller kanskje 

du er en forhandler som ønsker å effektivisere 

lagerstyringen. I slike scenarioer kan IoT hjelpe 

deg med å gjøre det du allerede gjør, bare bedre. 

For å gi deg en idé utstyrte en multinasjonal2 

energiorganisasjon sine varmevekslere – en 

enhet som fjerner varmen fra væsker som 

strømmer gjennom den som en del av anleggets 

drivstoffbehandling – med IoT-enheter. Sensorer 

samlet og sendte data til skyen hvor de ble analysert 

i sanntid mht. utstyrets helsetilstand og for å forutsi 

fremtidig ytelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oppnå økt avkastning: Slik reduserer du kompleksiteten og får mer verdi fra Internet of Things // 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette ga selskapet en dypere og mer umiddelbar 

forståelse av tilstanden til varmevekslerne, slik at de 

kunne forhindre ukontrollert nedetid og optimalisere 

rengjøringplanene. Resultatene var raske og tydelige – 

selskapet sparte betydelig tid og penger på å 

vedlikeholde maskinene sine. Deretter skalerte de 

overvåkingssystemene til annet utstyr for ytterligere 

å forlenge fordelene de oppnådde. I et annet 

eksempel utstyrte et europeisk elektrisitets3 selskap 

sine forsyningsnett med sammenkoblede sensorer og 

anvendte avanserte analyser for å skape et autonomt, 

responsivt strømnett. De var i stand til å forutsi 

fremtidig etterspørsel og samtidig utnytte nye, 

distribuerte ressurser for å møte dagens etterspørsel 

uten å bygge nye kraftverk. Resultatet var et robust, 

fleksibelt forsyningsnett som i stor grad forbedret 

tjenestene de tilbød, slik at de kunne gjøre mer ut 

av ressursene de hadde til rådighet. Potensialet er 

åpenbart – se bare på innvirkningen fjernovervåking 

og prediktivt vedlikehold har på tvers av alle bransjer. 

Disse brukseksemplene kan fungerere som et solid 

fundament du kan skalere og bruke til å utvide 

mulighetene i din løsning. 

 

 

Transformer forretningsmodellen din 

I tillegg til effektivitet kan du også bruke IoT som en 

motor til å innovere og oppnå betydelige endringer 

i forretningsmodellen. I en nylig gjennomført Forbes-

undersøkelse blant 700 ledere, var 60 % allerede 

i ferd med å utnytte IoT til å transformere eller utvide 

sitt eksisterende tjenestetilbud.4 

Et globalt selskap innen matvareemballasje 

implementerte blant annet IoT i etapper for å få 

størst mulig effekt. De begynte med å oppnå 

effektivitet på produksjonsgulvet, 

innlemmet disse erfaringene 

gjennom hele virksomheten, og 

endret deretter fundamentalt sin 

forretningsmodell. Hvordan gjorde 

de det? Først forsøkte de å få en 

bedre forståelse av maskinene 

som var installert hos kundene. 

Ved å utstyre maskinene med 

sensorer var de i stand til å registrere 

og analysere data for å få større innsikt 

i maskinenes ytelse. Disse nye opplysningene 

tegnet et mer komplett bilde av hvorfor noen 

maskiner presterte godt og andre ikke gjorde det. 

Med denne informasjonen ga de sine salgs- og 

tekniske team opplæring for å hjelpe kundene å få 

mest mulig ut av sine maskiner. Til slutt utvidet de 

transformasjon utover ren effektivitet og innsikt og 

innledet et komplett skifte i forretningsmodellen. 

De innså at de kunne hjelpe andre selskaper med 

å dra nytte av sin erfaring ved å tilby emballasje og 

design samt forsyningskjedetjenester av høy kvalitet 

til sine kunder i stedet for bare å selge maskiner og 

emballasjemateriale. Med denne tilnærmingen var de 

i stand til å oppnå transformasjon på bred basis, som 

overgang fra et tradisjonelt emballasjeselskap til et 

konkurransedyktig og moderne teknologiselskap. 

Og la oss ikke glemme en av de mest overbevisende 

løftene ved IoT – det har betydning for bunnlinjen. 

41 % av lederne som ble spurt av Forbes, sier at 

innvirkningen av IoT har økt fortjenesten med 5 % til 

15 % årlig, og forretningstransformasjon er en viktig 

måte å realisere denne fortjenesten på. Men før du 

konsoliderer din business case, er det viktig å huske 

fordelene ved å starte i det små, samtidig som du 

beholder fotfestet i den overordnede 

forretningsstrategien. 

41 % 
av lederne uttaler 

at virkningen av 

IoT har økt 

fortjenesten med 

5 % til 15 % årlig 

https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/remote-monitoring/
https://cloud-platform-assets.azurewebsites.net/predictive-maintenance/
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Har du den overordnede strategien 

i tankene? 

Det er to vanlige feil selskaper gjør når de utvikler 

IoT-strategier. For det første er mange altfor 

ambisiøse – de forsøker å transformere alt på én 

gang og blir overveldet. Andre virksomheter klarer å 

gjennomføre et vellykket, kortsiktig prosjekt, men har 

ingen klar idé om hvordan de skal videreføre den 

suksessen til en større, mer bærekraftig strategi. 

Som vi nevnte tidligere, er det lurt å begynne 

i det små og realisere verdier raskt. Mens du 

tenker gjennom målene dine, kan du sikre 

fremtidig suksess ved å definere den langsiktige 

forretningsstrategien og avpasse den til IoT. Uten å 

sette IoT inn i en bredere sammenheng knyttet til en 

samlet digital strategi, risikerer du at du ikke kan 

bygge videre på arbeidet eller integrere det effektivt 

i virksomhetens prosesser. 

Du kan for eksempel trekke ut data fra maskiner 

på fabrikkgulvet, men hvis du ikke har en strategi 

for å tolke og bruke innsikten fra dataene, har du 

investert i løsning som ikke bringer deg noen vei. 

Som alle nye fremstøt i virksomheten er IoT mest 

vellykket når det behandles som et strategisk 

forretningsinitiativ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hvis første 

business 

case ikke 

synes å passe 

godt inn i den 

overordnede 

strategien, er det et 

tegn på at du kanskje må 

tilbake din opprinnelige 

business case og justere den for 

at det skal fungere. 

Kan du kvantifisere forretningsverdien? 

Å kvantifisere det ønskede utfallet er avgjørende for å 

sikre suksess og maksimere verdien av investeringene 

dine. Dette hører vi om og om igjen fra våre kunder 

og samarbeidspartnere. Definerte måltall forankrer 

prosjektet, hjelper deg med å identifisere de riktige 

interessentene, sikrer at du har løpende økonomisk 

støtte og lar deg justere forretningsstrategiene 

for å nå dine mål. Enten suksess betyr bedre 

medarbeidereffektivitet i førstelinjen, senkede 

forsknings-og utviklingskostnader, mersalg i 

ettermarkedet, mulighet til å tilby neste generasjons 

abonnements- og servicemodeller eller bare få innsyn 

i data om spesifikke aktiva, så bør en kvantifiserbar 

forretningsverdi fungere som et kompass for IoT-

prosjektet på tvers av livssyklusen. Uten dette 

fundamentet vil prosjektet lettere kunne stanse opp 

når interessentene innser at kostnadene ikke er verdt 

resultatene, eller andre transformasjonsprosjekter med 

klarere verdi prioriteres i stedet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

av IoT-

prosjekter mislyk

kes faktisk på 

grunn av dårlig 

planlegging i de 

første stadiene.1 

70 %  
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Maksimering av avkastningen krever effektiv gjennomføring

Utvikler du virksomheten og tekniske 

strategier parallelt?  

Når du har bestemt deg for hvilken business case 

du vil ta fatt i, er det på tide å planlegge omfattende 

forretningsstrategier og tekniske strategier. En av 

de vanligste fallgruvene ved IoT-prosjekter er at 

man ikke planlegger begge parallelt. Altfor ofte vil 

en virksomhet behandle IoT som tradisjonelle IT-

løsninger. Men IoT krever at du viser like mye hensyn 

til både prosessene og de kulturelle normene som 

må endres for å kunne ta opp ny innsikt og 

funksjonalitet. Joda, det ligger verdi i å koble 

sammen maskiner og samle inn data, men den 

virkelige effekten oppstår når man gjør dataene 

tilgjengelige for de rette personene til rett tid. 

Vi hører stadig fra våre kunder at de som gir sine 

ansatte økt innsikt på tvers av hele selskapet er 

de som opplever de fulle fordelene av IoT. Hvis 

forretningsstrategier og tekniske strategier 

planlegges separat, vil du uunngåelig støte på 

flere problemer, alt fra kostbare forsinkelser til 

å øke risikoen for sikkerhetsproblemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan uforvarende lage teknologi og prosesser 

som ikke fungerer sammen og øke sjansene for 

at du går deg vill i kompleksitet lenger fremme 

i prosessen. I tillegg kan det bli vanskelig å evaluere 

kostnadene helhetlig for hele virksomheten – noe 

som er et viktig skritt for å sikre fortsatt støtte 

fra interessentene. Når du planlegger 

forretningsmessige og tekniske strategier, er ende-

til-ende-sikkerhet en viktig faktor. Sammenkoblede 

enheter genererer store mengder data, både for 

bedriften din og kundene dine. Du må bygge inn 

sikkerhet i hvert eneste lag for å beskytte enhetene 

fysisk og praktisk og samtidig ivareta datastyring 

og -beskyttelse. Skytjenester kan være en effektiv 

løsning, selv om sikkerhetsrisikoer må identifiseres 

og tas hånd om på hvert eneste trinn av datareisen. 

Det bør være en selvfølge at sikkerhetsrisikoer kan 

ha en negativ innvirkning på avkastningen og 

medføre uventede kostnader.  

Tenker du på kostnadene på riktig 

måte? 

Den business casen du utvikler i begynnelsen 

av prosjektet skal demonstrere at de ønskede 

resultatene oppveier forventede kostnader. Du er 

allerede godt bevandret i å bestemme avkastningen, 

og IoT-initiativer skal behandles som andre 

strategiske initiativer i den forbindelse. Men mange 

bedrifter vurderer fortsatt kostnadene på feil måte. 

De fokuserer på teknologien, mens de bør vurdere 

forretningsrelaterte kostnader. Teknologikostnadene 

vil sannsynligvis være mindre sammenlignet med 

drifts-eller servicekostnadene.

Teknologikostnadene 

vil sannsynligvis være 

mindre sammenlignet 

med drifts-eller 

servicekostnadene. 

NYTTIGE TIPS 
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Til syvende og sist er kostnaden for selve tjenesten, 

som vanligvis står i fokus for mange IoT-diskusjoner, 

sjelden avgjørende sammenlignet med maskinvare-, 

vedlikeholds-, forsyningskjede- og servicekostnader. 

Det er disse faktorene som trekker ned de fleste 

business casene, spesielt når det er behov for å 

skalere. For mange bedrifter er det nyttig å fokusere 

kostnadshensynene rundt driften. Siden IoT omfatter 

maskinvare og sammenkobling, trenger du 

prosesser for å installere fysiske enheter og skifte 

ut utstyret når det går i stykker. Tenk deg at du 

produserer industrikjeler; du trenger da en prosess 

for å installere sensorer og tilkoblingsmuligheter 

i den tilkoblede enheten. Du må kanskje til og med 

justere kjelens design slik at tilkoblede enheter kan 

installeres lettere og mer effektivt. Hvis du selger 

kjeler og et vedlikeholdsabonnement drevet av 

automatiske arbeidsordrer, må du endre måten du 

tildeler vedlikeholds-og teknikerressurser på for å 

oppfylle de nye kravene. Dette er et annet område 

der det er nyttig å undersøke samarbeidsordninger, 

ettersom servicepartnere kan støtte deg i dette. 

Men uansett hvordan du utfører disse driftsmessige 

justeringene, er det her de fleste kostnadene vil 

ligge – i endringer i selve virksomheten. 

 

Bør du gå for en MVP eller en PoC? 

Når du går over fra planlegging til implementering, 

er det flere ting du bør vurdere. For det første 

opplever kundene våre ofte at å hoppe rett inn i en 

minimumsløsning (MVP) vil hjelpe dem å få fart på 

sakene og realisere verdier raskere. I dagens svært 

konkurranseutsatte marked er MVP en nyttig måte 

å få et produkt på markedet så raskt som mulig. 

På den måten kan du begynne i det små og skalere 

når du har bekreftet at de tilkoblede enhetene dine 

gjør det de er tiltenkt å gjøre, og at de oppfyller de 

beregnede målene sine. MVP hjelper deg også med 

å identifisere potensielle utfordringer du kan møte 

når du implementerer og skalerer produktet. 

På dette stadiet avdekker mange bedrifter nye 

problemer, som for eksempel at det går med for mye 

tid til å klargjøre enheter og overføre maskinvare 

eller integrere IoT-aktiverte produkter i fakturerings- 

og CRM-systemer. MVP er en effektiv måte å få frem 

en første utgave av tjenestene og skalere raskere for 

fremtidige implementeringer. Den andre veien du 

kan ta, er en konseptutprøving (PoC). 

Mens en MVP er utformet for å få et funksjonelt 

produkt på markedet raskt, er en PoC en intern test 

for å demonstrere og validere produktegenskaper. 

Hvis du bestemmer deg for å velge en PoC, er det lurt 

å opprette klare mål for forretningsverdi og justere 

konseptutprøvingen underveis hvis disse målene ikke 

oppfylles i utgangspunktet. Du kan for eksempel 

bestemme om du vil redusere svinn med 2 %, eller 

realisere en økning i vedlikeholdseffektivitet på 1 %.  

Det er også viktig at en PoC ikke blir en hemsko for 

videre fremdrift. Å sikre godkjenning fra ledelsen 

på forhånd gjør at hvis du når målene dine med PoC, 

kan du gå automatisk videre til neste fase 

i prosjektet. Ellers risikerer du å havne i en sirkelgang 

der du gjentatte ganger må innhente godkjenning 

fra interessenter og ledere til å fortsette, noe som er 

en sløsing med både tid og ressurser.
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De siste hensynet som du må ta, er å vite når du skal 

involvere en kunnskapsrik partner. Enten du går videre 

med MVP eller PoC, kan partnere gjøre arbeidet 

raskere og vise deg hvordan du unngår vanlige 

fallgruver. Hvis du vil skalere raskt og få noe i 

produksjon uten forsinkelser, er det nyttig å ha 

partnere som allerede er i posisjon. Systemintegratorer 

(SI) og uavhengige programvareleverandører (ISV) er 

særlig viktige her. Og når du går over fra PoC eller 

MVP til produksjon, kan partnerne hjelpe deg med 

å forberede deg på ytterligere behov, inkludert 

datastyring og operasjonalisering.  

Hvordan kan du øke verdien av IoT 

utover det opprinnelige prosjektet? 

De kundene vi ser får mest mulig ut av 

investeringene sine, behandler ikke IoT-prosjektet 

sitt som et engangstiltak. Synlighet og innsikt kan – 

og bør – utvides til andre aspekter ved 

virksomheten. Våre kunder velger vanligvis to veier: 

utvide til nye forretningsprosesser og utvide til nye 

scenarier. Ved å utvide til nye prosesser, kan du 

bygge videre på suksessen og erfaringen du har 

fått. Begynn i det små ved å legge til én eller to nye 

funksjoner i det eksisterende systemet. Avgrens 

dataene dine, juster prosessene, skaler løsningen og 

gjenta. Hvis du for eksempel har implementert IoT 

i produksjonsutstyr for én fabrikk, kan du begynne 

å utvide løsningen til andre steder og fortsette 

å forbedre effektiviteten. Og da mener vi ikke 

bare den fysiske maskinvaren – du kan skalere den 

datadrevne innsikten og effektiviteten du har lært, 

eller lære opp ansatte og salgsteamet. Hvis du 

har begynt med å overvåke maskiner for 

vedlikeholdsformål, kan du se på hvordan 

informasjonen som samles inn av sensorene kan 

brukes på andre måter. Kanskje de kan overvåke 

strømforbruket eller tidsrom med høy bruk. I tillegg 

til effektiviteten i vedlikeholdssyklusene kan du 

optimalisere lager- og forsyningskjedeprosesser. 

En annen måte å utvide verdien på er å bygge 

teknologien du allerede har implementert, inn i nye 

scenarier. Med allerede tilkoblede enheter blir det 

lettere å eksperimentere med innovasjon og nye 

strategier. Du kan begynne å tenke på videre tiltak 

for digital transformasjon, inkludert nye 

forretningsmodeller og tjenester. For eksempel har 

et olje-og gass5 selskap utstyrt sine stangpumper 

med sensorer for å overvåke og konfigurere 

pumpeinnstillinger og driften eksternt, slik at de kan 

sende inn teknikere på stedet for reparasjon eller 

vedlikehold bare når det er nødvendig. Da enhetene 

deres var blitt tilkoblet, innså de at de kunne bruke 

kunstig intelligens (AI) og maskinlæring for å legge 

til funksjoner som kunne bidra til å forutsi 

problemene før de oppsto og avverge feil eller 

nedstengninger. Resultatet var en tryggere og mer 

effektiv arbeidsplass. Dette er ett eksempel, men det 

finnes mange muligheter til å forlenge verdien av 

IoT. Ved å samarbeide med en erfaren partner kan 

du forutse og planlegge de neste stegene. Og siden 

brukseksemplene for IoT fortsetter å utvikle seg, vil 

mulighetene til å bygge videre på og utvide verdien 

bare fortsette å vokse. 

Kundene opplever ofte at 

å hoppe rett inn i en 

minimumsløsning (MVP) 

vil hjelpe dem å få fart på 

sakene og realisere 

verdier raskere. 

NYTTIGE TIPS 
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Konklusjon 

Det er en grunn til at alle vender seg mot IoT: 

fordelene er ubestridelige og fremtiden er lys. 94 % 

av ledere som ble spurt av Forbes, forventer faktisk 

en økning i fortjenesten på minst 5 % til 15 % som 

følge av IoT. Og selv om vi vet at IoT-løsninger ikke 

kommer helt uten utfordringer, har vi sett kundene 

våre overvinne dem og oppnå enorme verdier. 

Mange av de erfaringene de har delt er ikke 

revolusjonerende, men du har sannsynligvis lagt 

merke til en del gjenvendende temaer. Ved å 

tilnærme seg hvert trinn på en gjennomtenkt og 

konsekvent måte og forsterke de strategiske målene  

 

som ligger til grunn for prosjektet, har du mye bedre 

sjanser til å holde alle fokusert på det store bildet og 

realisere en suksess. Og dette er ikke en reise du 

trenger ta alene – det finnes mange erfarne partnere 

som kan dele sine kunnskaper og hjelpe deg på hvert 

steg på veien. 

Ta ditt neste steg i dag 

Trenger du hjelp til å komme i gang med IoT eller få 

mer momentum? Sjekk ut Microsoft partner-listen 

her og planlegg en workshop om forretningsverdi. 
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