
Digitalisering
Status i Felleskjøpet



Digitaliseringen gir mange muligheter – og det er ikke 
en fremtidsvisjon for landbruket.

•Oppsummering og læring fra 2017
- Muligheter for verdiskapning gjennom mer relevante tjenester og relevant innhold

- Drevet av en makrotrend og forventninger til smart bruk av ny teknologi

- Forventninger i samfunnet og landbruket – og spesielt av unge bønder

- Det er ikke uklart og upresist – det er snakk om å «gjøre det!» - gjennom smarte åpne løsninger

• Innovasjon dreier seg om: 
- Tørre å prøve

- Forstå at motbakkene kommer

- Levere hyppigere – 3-6 måneders sykluser – med klare produkteiere

- La forretning eksperimentere sammen med IT

- Skape rom for utvikling

- Tenke tverrfaglig og på tvers av forretningsområder
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Digitaliseringen gir mulighet for mer optimal utnyttelse av 
ressursene og mer effektiv og kunnskapsbasert drift.



Fremtidsord – teknologier som brukes aktivt av alle i dag.
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Dash Buttons Virtuell realitet (AR/VR) Talegjenkjenning

Kunstig intelligens (AI)

Roboter

Maskinlæring

3D printing

Droner

Sensorer



Felleskjøpet lansert App «Min gård» i 2017
Løpende utvikling av funksjonalitet
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Min gård mobil Min gård web

•Kunden logger seg på med 

samme brukernavn og 

passord på web og mobil

•Flere kundeforhold per 

bruker

•Maskinkartotek utviklet som 

webside og pakkes inn i 

appen

•Delekatalogen pakkes inn i 

appen, med delesøk og 

bestilling til Deletelefonen

•Lenke til timebestilling 

kornleveranse, og kunden 

forblir pålogget i overgangen

•Kunden logger seg på med 

samme brukernavn og 

passord på web og mobil

•Flere kundeforhold per 

bruker

•Maskinkartoteket utviklet 

som websider

•Delekatalogen legges inn i 

Min gård, med delesøk og 

bestilling til Deletelefonen

•Lenke til timebestilling 

kornleveranse, og kunden 

forblir pålogget i overgangen

Funksjonalitet mobil web

En bruker flere kundeforhold, 

et kundeforhold flere brukere 

Kundedata

Ordrestatus

Kjøpshistorikk

Konto/fakturaoversikt

Sikkerhetsdatablad

Kontraktsavl såvarer

Kornhandel

Mest bestilte varer

Mine handlelister

Min handlekurv

Kraftfôr bulk

Kraftfôr sekk

Tilskuddsfôr

Kutterspon/Flis

Ensileringsmidler

Gjødsel

Såkorn

Timebestilling kornleveranse 

(lenke)

Maskinkartoteket

Delekatalogen

Ny Forbedret Eksisterende



Den digitale forretningsplattformen muliggjør nye økosystemer. Kunstig 
intelligens og innsamling av stordata er navet for utviklingen av digitale 
løsninger. 

Intelligens

Kunder

Økosystem

IT 
systemer

Ting

Engasjerer og involverer

Kundereisen blir en kontinuerlig prosess

Har mye data i dag!

Forretningsmuligheter dukker opp på tvers 

av eksisterende forretningsmodeller

Mulighet for å utvikle nye konsepter

Nye og uante muligheter til å 

overvåke, føle, varsle, iverksette

Sensorer vil dukke opp over alt – og 

vil bidra til innsikt for alle andre som 

er en del av samme verdikjede

Nye drifts og leveransemodeller 

kreves i en mer kompleks og 

sammenkoblet infrastruktur

AI –den nye begrepet. 



• Alt starter med datainnsamlingen

• Alt vil kobles sammen med nye datakilder; satellitt, radar, plantesensorer, værstasjoner

• Store mengder data gir ny innsikt og mulighet til analyse: jordhelse, temperatur, plantehelse, 

nedbør, vind.

• Analyse gir mulighet til å se nye mønstre og sammenhenger



Pilot for innsamling og bruk av produksjonsdata -
Løsningskonsept

Datainnsamling

• Fra bonden (..)

• FK Meny

• Datavarehus

Analyseplattform

• Datalagring

• Analysemodell

• ETL verktøy

Presentasjon

• Power BI

Watson, el. Google AI



Analyse av produksjonsdata  koblet mot historiske data 
og med bruk av AI gir bondenytte og mulighet for det 
digitale fjøset. 

Data sensorer
Aggregate & 

Flow
Data Availability

Analysis & 

Algorithms

Extract 

Intelligence
Generate & Store 

Knowledge

Cortana Analytics Suite

Felleskjøpet

Big Data Hub
Powered by Azure Data Lake

Aggregators

Middleware

E R P
Knowledge

& IP 

repository

F E E D B A C K    L O O P   - f o r   o p t i m a l i s e r i n g   a v   p r o d u k s j o n

Forretningsbrukere

Data Scientists

Forretningsapplikasjoner og 

spesialiserte løsninger

Business Analysts

Myndigheter



Oppsummering

•Mange muligheter

•Mye tilgjengelig data

•Koble sammen og utnytte tilgjengelige data

•Enkle brukergrensesnitt

•Skape verdi for bonden i hverdagen


