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AI review 

rtificiell Intelligence (AI) har under de senaste åren vuxit och 
gått från ett vagt koncept till ett värdeskapande verktyg och 
är en del av de flesta industriledande företagens arsenal. En 

förklaring till den snabba förändringen är att de växande datamäng
der som digitaliseringen genererar nu kan hanteras av relativt bil
liga och kraftfulla molntjänster, som finns att tillgå från bolag som 
Amazon, Google och Microsoft. Utöver det har också ramverken och 
algoritmerna bakom AI mognat och fått en mycket bättre träffsäker
het, vilket ger helt nya möjligheter. Men hur ska man förhålla sig till 
dessa förändringar och hur ska man agera i praktiken för att utnyttja 
AI och hänga med i konkurrensen? Reinsight har en metod för att 
hjälpa våra kunder att kartlägga och identifiera områden som beskri
ver hur och var AI kan tillämpas för att få ut ett ökat affärsvärde.

A

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH NYA MÖJLIGHETER

I takt med digitaliseringen växer datamängderna som 
behöver lagras och kan analyseras. Företagens kontakt ytor 
och kanaler gentemot sina kunder blir allt fler och allt mer 
specialiserade. Det är idag en stor utmaning att hålla före
tagets interna informationskällor i ordning och uppdaterade 
samtidigt som relevant extern information ska integreras för 
att bättre förstå kunderna och deras behov. 

METODIK FÖR KARTLÄGGNING AV AI

Reinsight har erfarenhet av att stödja kunder att struktu
rerat jobba med växande datamängder och datadriven ana
lys såsom AI och machine learning. Reinsight har tagit fram 
en metodik för att hjälpa kunder att kartlägga och identifiera 
områden som beskriver hur och var AI kan tillämpas för att 
skapa ökat affärsvärde. Metoden bygger på att nedanstå
ende fyra områden genomlyses för att sedan ta fram en 
arbetsplan för att i förlängningen kunna tillämpa AI.

KUNDDATA 

Information om kunden och dess avtal, abonnemang och 
produkter är givetvis en hörnsten i alla affärssystem och 
en viktigt källa i analysarbetet för att bättre förstå kunders 
behov. Ofta finns det också metadata om kunden och extern 
tredjeparts information som kan inkluderas för att komplet
tera och göra kundbilden ännu tydligare och erbjudanden 
ännu mer träffsäkra. 
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WHITEPAPERS

Recoordinate och Reinsight publicerar regelbundet 
whitepapers inom CRM, customer experience (CX), 
marketing automation (MA), business intelligence 
(BI) och agila arbetsmetoder.

Vill du läsa mer finns fler whitepapers att ladda ner 
på hemsidan.

SEMINARIER

Recoordinate håller även frukostseminarier och 
inspirationsföreläsningar med trendspaningar,  
presen tationer av aktuella case och fördjupningar.

Prenummerera på vårt nyhetsbrev eller besök hem-
sidan för information om nästa tillfälle.

Välkommen att delta i dialogen!

OM RECOORDINATE & REINSIGHT

Vi hittar nålen i höstacken, vi drömmer stort och vi utvecklar fantastiska kund-
upplevelser. Vi hjälper till att skapa konkurrensfördelar genom att sätta kunden 
i fokus och leverera nästa generations kundupplevelse.

Recoordinate startades 2010 och har sedan dess hjälpt flera kända varumärken i 
Skandinavien och på EMEA-marknaderna. Vi är specialiserade på att utveckla och 
effektivisera organisationer, processer och system för att stödja marknadsföring, 
försäljning och kundservice.

Vi bryter ner silos och skapar korsfunktionella team, så att våra kunder kan säkra sin till-
växt och lönsamhet genom att utveckla nästa generations datadrivna kundupplevelser.

Reinsight är ett Recoordinate-bolag med fokus på business intelligence.

Vill du veta mer gå in på www.recoordinate.com eller www.reinsight.se eller 
kontakta oss på info@recoordinate.com.

Recoordinate
Sveavägen 59
113 59 Stockholm                                                                     

www.recoordinate.com     www.reinsight.se     

KUNDINTERAKTIONER OCH KONTAKTYTOR

Beroende på bransch och affärsmodell har man som företag 
olika kanaler och metoder att interagera med sina kunder. 
Det kan vari era mellan allt ifrån fysiska möten till helt digitala 
interaktioner via websidor och mobila applikationer. Ett fö
retags unika format för interaktioner och kontaktytor sätter 
ramarna för hur vi kan kommunicera och vilken information 
vi kan samla in och ge ut. 

INFRASTRUKTUR OCH TEKNIK

Allt eftersom digitaliseringen fortskrider lagras allt mer in
formation om befintliga och potentiella kunder i system som 
ägs av företagen eller av partners. Utöver det finns en hel del 
information att köpa från tredje part. För att effektivt kunna 
kommunicera med kunden med relevant information och 
träffsäkra erbjudanden behöver dessa sys tem och tillhöran
de data integreras på ett sömlöst sätt.

ORGANISATION OCH PROCESSER

Organisatoriskt silotänk och processrelaterade begräsning
ar är troligtvis de områden som medför de största utmaning
arna kopplat till hantering av en enad kundvy och effektiv 
kundanalys. Samtidigt kan man här hitta stor förbättring
spotential och även små ändringar kan leda till tydliga vinster 
för företaget som helhet.
 

CHECKLISTA & ARBETSPLAN

I stora drag  handlar det om att hitta möjligheter att använda 
AI och machine learning i skärningspunkten mellan de fyra 
områdena som visas enligt figuren till höger. Arbetet görs 
under 23 veckor på plats på företaget tillsammans med en 
eller flera utpekade där som kan ge både övergripande och 
detaljerad bakgrund kring dessa områden. Underlaget bear
betas och presenteras därefter i en workshop och resultatet 
ska vara en konkret arbetsplan med aktiviteter som behöver 
genomföras för att skapa affärsvärde kopplat till AI.
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