
«kundens resultater er vår målsetting»

Innovasjon og trender

utvikler programvare for FDV



Innovasjon



Innovasjon

•«å skape noe nytt» (til det bedre) nyvinning 

•«en ny eller bedre løsning som er så god at folk vil 
ta den i bruk» 

•«er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for 
virksomhet, samfunn eller innbyggere»



5,5 mill app utviklere
ca 200 mrd kr utbetalt provisjon  

fra bare Apple alene  

Baasim fra India



- kortere fra idé til løsning

- kortere fra valgt løsning til den er i bruk

Forventning til enklere løsninger



Innovasjons-strategier 

Historie Nåtid Fremtid

Bransjekunnskap 

Teknologi

Imitasjonsbasert 
 innovasjon 

bredde

Innovasjonsbasert 
 innovasjon bredde

Imitasjonsbasert 
 innovasjon dybde

Innovasjonsbasert 
 innovasjon dybde



Trender i FM 
(worldwide)

•Bærekraftighet 

•Mer komplekse og tekniske bygg («smartere bygg») 

•Aldrende bygningsmasse versus rask utvikling/ nye 
behov 

•Mer komplekse prosesser og tilgang på mye data 

•Rekruttering og ledere 

•Øke fagets anerkjennelse

IFMA (International Facility Management Association)



Trender i Norge

•Økt konkurranse - Outsourcing? 

•Sentralisering (større enheter) - 
Kommunesammenslåing / reorganisering 

•Fokus på multiservice - optimalisering av 
ressurser 

•Fokus på rekruttering og kompetanseheving 

•Øke bransjens anerkjennelse

- egne betraktninger -



•The internet of things 
•Big data 
•Computing everywhere

Teknologitrender
Gartner Group



The internet of things
- Dr. John Barrett, Cork Institute of Technology, Irland- 



Tingenes internett

•Identitet 

•Evne til å kommunisere 

•Sanser/sensorer 

•Kan styres/kontrolleres 
fra hvor som helst



Eksempel 
sensorteknologi

- Radarsensor- Detekterer: 

• kroppsbevegelse -retning 

• tilstedeværelse 

• avstand 

• pust

Ser gjennom vegger!



Eksempel anvendelse radarsensor-teknologi



Big data

Markedsdat Ting «live» data

Bruker/ Kundedata aktivitetsda

Kontinuerlig prosess: 

• Samle inn 

• Analysere 

• Beslutte/bruke  

• Presentere



Computing everywhere

- alltid på nett - ?



•The internet of things 
•Big data 
•Computing everywhere



Scenario

BIM

?



«Driftsorganisasjonens øyne»

Overflødig?



Hvordan bruke den nye teknologien 

for å dyktiggjøre medarbeideren?

Den nye trenden..

FRA kontroll og informasjonsinnsamling… 

TIL skreddersydd informasjon og dyktig-gjøring!



Apple rykter

Apple Campus, Cupertino, California 
Ferdigstilles 2016 , Q4


