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Hugleiðing um hvert við stefnum.





Komum á hringrás gagna, 
útreikninga og góðra 
ákvarðana...

stofnað 2016

Verkefnið framundan



...og ræktum þannig 
viðskiptasambönd til lengri tíma með 
hagsmuni fyrirtækis og viðskiptavina 
að leiðarljósi.

stofnað 2016

Hið háleita markmið



Byggjum ákvarðanir á gagnadrifinni innsýn í  
stöðu,  
þróun og  
líklega þróun  
viðskiptasambandsins við sérhvern viðskiptavin.



Hvaðan er viðskiptavinurinn að koma?  

Hvert er hann að fara?



VERKEFNIÐ 
FRAMUNDAN



Í breyttum heimi þar sem snjallar 
vörur og þjónustur eru að ryðja sér til 

rúms...



vélar knúnar gufu, jarðefnaeldsneyti eða 
rafmagni leysa í auknum mæli verkefni sem 

áður hefðu krafist vöðvaafls


vélar knúnar kóða og gögnum leysa í auknum 
mæli verkefni sem áður hefðu krafist vitsmuna

20. öldin

21. öldin



Stafræn þróun / umbreyting

Framvindan er vel þekkt

Gagnasöfnun

Stafvæðing / Digitization

Gagnadrifnar og snjallar lausnir

Sjálfvirkni

snjallvæðing

Minni 
áhætta

Minni óvissa

Hærri tekjur

Lægri 
kostnaður

Sérsniðin 
upplifun Ný viðskiptamódel

Minni sóun

Afurð: Stafrænir innviðir og stafrænir ferlar

Afurð: Gögn og gagnainnviðir

1

2

3

Ný innsýn











Tvenns konar verkefni framundan

Stafvæðing

Snjallvæðing

Sem skapar kjöraðstæður fyrir næsta skref....

Sem leggur grunn að samkeppnishæfni á 21. öld



Stafrænn heimur

Raunheimar

Stafvæðing => Stafræn umbreyting

  Snjallvæðing



Þróunin: Amazon

1997 2021

Hófst á stafvæðingu 
verslunar með bækur 
og færðist smám saman 
yfir í snjallvæðingu 
verslunar með allt milli 
himins og jarðar



Meiri gögn

Betri 
reiknirit

Betri 
þjónusta

Meiri notkun

"...scaleable decision engine that powers the 
digital operating model of the 21st century firm"

Reiknirit umbreyta innri og ytri gögnum 
með kerfisbundnum hætti í þekkingu 
(predictions, insights, and choices) sem 
hagnýtt er með sjálfvirkum hætti við 
ákvarðanatöku (operational actions) með 
sífellt betri árangri.

"The AI factory"

Lagði einnig grunn að nýju rekstrarmódeli 
fyrir 21. öldina
The AI factory (snjallsmiðjan!)



Markmið A

Markmið B

Markmið C

stafrænir

snertifletir

Gagnadrifin og snjöll 
netverslun

4. Útreikningar
5. Ákvarðanir í 

rauntíma

6. Lærdómur 
dreginn

Gagna-
geymsla

1. Gagnasöfnun

Netverslun
2. Gagnastraumar

7. árangursmat í 
rauntíma

3. Gagnaundir-
búningur

Ytri gögn: 
Veður o.fl.

Sérsniðin upplifun - Personalization

Viðskiptavinamiðuð nálgun - Customer-Centric


Dýnamísk verðlagning

Hnippingar - Behavioural Nudges

Hegðun á vef (leitir, vörur skoðaðar)

Kaupsaga og vörur


Textalýsingar á vörum og þjónstu

Lýðfræði og einkenni viðskiptavina

'offline' sala

Netverslun sem hagnýtir gögn og 
snjallar lausnir til að rækta 

viðskiptasambönd til lengri tíma 
með hagsmuni verslunar og 
viðskiptavinar að leiðarljósi.



Verslun...  

• sem þekkir sérþarfir hvers og eins viðskiptavinar og er aðlöguð að þeim. 
• sem verðlaunar eftirsóknarverða hegðun viðskiptavina. 
• sem auðveldar viðskiptavinum að taka betri ákvarðanir. 

Verslun sem nýtir eigin gögn og gervigreindarlausnir til að gera það sem áður var 
gert með "handafli og vitsmunum" en nú með sjálfvirkum hætti, á stærri skala og 
einfaldlega betur.  
 



Markmið A

Markmið B

Markmið C

stafrænir

snertifletir

4. Útreikningar
'More like this'

(5. Prófanir, 

innleiðing og 
ákvarðanir)

6. Lærdómur

Gagna-
geymsla

1. Gagnasöfnun

Efnisveita
2. Gagnastraumar

7. árangursmat

3. Gagnaundir-
búningur

Gögn frá 3ja 
aðila: IMDB

Gagnadrifin efnisveita:

'More like this' hnappurinn

More like 
this?



Efnisveitan sem er best í að benda 
mér á gott efni sem ég fíla uppsker 

mína athygli og áframhaldandi áskrift. 

Hún vinnur.



Væntingar viðskiptavina 
þróast hratt - við erum fljót að 

aðlagast




Samhliða snjallvæðingu 
breytast því áherslur 

fyrirtækja




Milliliðalaust viðskiptasamband, 
helst í áskrift (as-a-service).

stofnað 2016



Viðskiptavinurinn fer í fókus.

stofnað 2016



Tryggja þarf sérsniðna og 
samfellda upplifun á öllum 
snertiflötum.

stofnað 2016



Þegar snjallar vörur og þjónustur 
ryðja sér til rúms er því augljóst hvert 

stefnir...



Það er frjór jarðvegur fyrir lausnir hafa það 
hlutverk að rækta viðskiptasambönd. 



Þróunin bókstaflega öskrar á CRM í einhverri 
mynd.



Við komum á hringrás gagna, útreikninga og ákvarðana og 
ræktum viðskiptasambönd til lengri tíma með hagsmuni 

fyrirtækis og viðskiptavina að leiðarljósi. 



Og þessi hringrás er skrifuð inn í DNA fyrirtækisins...


...bókstaflega og hugmyndafræðilega.



Framtíðin er gagnadrifin
Framtíðin er snjöll



Sími 693 0100         www.datalab.is

Takk fyrir

http://www.datalab.is

