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Fremtidens virksomhed vil være
“data driven” og bruge alle mulige
data, både egne og eksterne data, til
håndtering af nye forretningsmodeller, for at kunne træffe bedre beslutninger og for at øge konkurrenceevnen. Ustrukturerede data og
data-in-motion kræver nye Big Data værktøjer og databaser og både IT
og den øvrige virksomhed vil blive
udfordret.

Digitaliseringen af nøgle forretningsprocesser vil lede til en acceleration af Big Data i virksomhederne og dermed aﬂedte muligheder for at sikre nye områder for værdiskabelse. Enten i forbindelse med
nye services som virksomheder vil
kunne tilbyde sine eksisterende
kunder, men også skabelsen af helt
nye forretningsmodeller.

Big Data bliver afgørende for
virksomhederne de kommende år.
Især for virksomheder i markeder,
der allerede er digitaliseret. Big Data
kan virke som noget, der kun er relevant for globale it-ﬁrmaer. Derfor taler vi også om datadrevet forretning.
Ved at bruge data som input til beslutningsgrundlaget i virksomheden kan de blive mere produktive og
innovative.

Big data og BI-beslutninger træffes ofte ude i forretningen, uden at
CIO eller it-chef involveres. Det er
et stort problem, fordi Big Data indebærer ny teknologi,nye processer
og nye kompetencer, som kan være
svære at skaffe på kort tid. Derfor risikerer virksomheden at beslutte
sig for et Big Data projekt, som ikke
kan realiseres eller kuldsejler.

Vi ser en øget grad af beslutninger som træffes af forretningen frem for IT. Dette er et tegn på en
større modenhed indenfor området
og ﬂere kendte Use-Cases som bliver båret af den forretningsværdi
de tilfører virksomheden, frem for
blot at være drevet af IT afdelingen.
De bedste projekter, er dem der er
et samarbejde mellem IT og forretningen.

Det er en positiv udvikling at beslutninger om it tages så tæt på forretningen som muligt. Det gør, at it
bliver brugt til at skabe værdi og indtjening til virksomheden.

Et Big Data miljø uden analyseværktøjer giver ingen mening, for
de mange data skal, uanset type eller mængde, analyseres for at give
ny indsigt og træffe bedre beslutninger. Klassiske BI-løsninger vil
ofte indgå i et Big Data miljø, typisk
baseret på en lynhurtig datawarehouse appliance, så man kan håndtere de langt større datamængder.

Der er gode muligheder for at
udvide sit eksisterende BI miljø
med en mere agil Big Data område.
Det er nemlig ofte i kombinationen
af indsigt fra fx eksterne Big Data
kilder og egne unikke data at ny viden og indsigt opnås. Det er dog essentielt at have en platform,der kan
skalere og håndtere store mængder
data uden at skulle gå på kompromis med performance.

I det eksisterende BI miljø er
mange af de data man har brug for
til Big data analyser. Der er også
dygtige folk, som kan forstå at skabe mening af data.
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Skab overblik
Lav en samlet oversigt over
hvilke data virksomheden skaber og opsamler. Har de et formål? Tilfører de værdi? Hvis
ikke, er det spild af ressourcer.
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Tænk kreativt
Overvej hvordan virksomhedens data kan kombineres på
nye måder og kan suppleres
med data udefra? Der er masser af offentligt tilgængelige
data. Mange er gratis.
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Gør målet klart
Data får først værdi, når de
bliver brugt og skaber øget
værdi. Derfor: Lav målbare
målsætninger. Hvad er gevinsten? Hvor stor er gevinsten?
Hvordan realiseres gevinsten?
Hvad er succeskriterierne?
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Start småt
Begynd med et afgrænset pilotprojekt. Synliggør gevinsten,
gør erfaringerne i lille målestok
og juster planerne inden der foretages større investeringer.
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Spørgsmål 4:
Hvad er dine
anbefalinger til
virksomheder som
gerne vil udnytte data
til at skabe værdi?

Virksomheden skal gøre sig
klart, hvilke forretningsmæssige
fordele, udnyttelse af ﬂere/andre
data vil give. Et pragmatisk approach er så tidligt som muligt at involvere både egen it-afdeling og ekstern kompetence for at blive inspireret, forstå hvad andre har gjort
og sikre at der er fodslag mellem
vision, ambitioner og tilgængelig
teknologi.

Jeg vil anbefale at man tager udgangs punkt i sine slutkunders situation og behov med empati (Kundens kunder) og med dette startpunkt arbejder med hvilke behov
kunderne har og hvordan man med
virksomhedens Big Data kan skabe
en forbedret kundeoplevelse eller
bygge nye værdiskabende services
for sine kunder.

Ledelsen bør formulere klare mål
for den værdi man vil skabe med big
data. Data skaber ny forretning. Dataﬁcer med sensorer i produkter og
digital interaktion med kunder. Ledelsen skal på datajagt med afsæt
i forretningsbehov ved at spørge
hvilke, hvor, hvornår, hvordan. Big
data kommer til at skabe ny forretning - sørg for at være den, der
bringer forandringer til markedet.

Søg kompetent rådgivning.
Store mængder data kan være
uoverskuelige og ressourcekrævende at håndtere. Det
kræver erfaring. Søg hjælp hos
kompetente eksperter på de
områder, hvor virksomheden
ikke selv har kompetencerne –
fra idéfase til implementering.
JAN OVERGAARD
leder i IBIZ-Center på Teknologisk Institut
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„

faktum
“Med Faktum Warehouse Suite forventer
vi at spare over halvdelen af udviklingstiden,
når nye dataintegrationer skal sættes i gang.”
Dorte Lindfors
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