Den intelligente velfærdsstat
Den intelligente velfærdsstat bruger data og advanced
analytics til at udvikle nye metoder, der kan give svar
på nye spørgsmål. SAS® Advanced Analytics sikrer
et tæt samspil mellem alle samfundets ressourcer, så
forudsætningerne for velfærd og vækst bibeholdes.

Digitalisering af den offentlige sektor
Digitalisering øger effektiviteten både i administration,
på særlige fagområder og i betjening af borgerne.
Intelligent brug af data danner grundlag for fornyelsen i
den offentlige sektor og sikrer kosteffektive beslutninger
på et veldokumenteret grundlag. Ud over forbedring af
effektivitet, service og borgerbetjening vil digitalisering
også gøre det muligt at udvikle politik hurtigere gennem
analytisk adgang til flere data, fra flere kanaler og i nær
realtid.

Innovation og styrkelse af den offentlige
sektor
Kvaliteten i den offentlige sektor kan forbedres med
udvikling og brug af avancerede analytiske værktøjer og
metoder forankret i den politiske kontekst. Vellykkede
innovative løsninger skal kunne gentages hurtigt og
effektivt i flere organisationer og sektorer. Et særligt
potentiale for innovation ligger i at krydse sektorgrænser.

”

SAS Institute udvikler stærke
løsninger, der øger effektivitet,
service og borgerbetjening

”

SAS Institute understøtter
velinformerede beslutninger
i alle kategorier af den offentlige
forvaltning

Effektivitet i den offentlige sektor
Det er afgørende, at den offentlige sektor finder nye
måder at forbedre effektiviteten. Nøglen til højere
effektivitet, færre fejl og mindre ressourcespild findes i
de store mængder data, der er tilgængelige i dag. De er
samtidig grundlaget for at kunne målrette indsatsen de
rigtige steder, ligesom analyse kan vise, hvilke tiltag der
virker, og hvilke der skal rettes op på. Nye datadrevne
services kan prioriteres i forhold til den tilfredshed, de
kan skabe hos borgerne.

Risikobaseret overvågning og kontrol i
den offenlige sektor
Risikostyring, differentiering og digitalisering af
kontrolindsats med data som grundlag for identifikation,
prioritering og opfølgning sikrer, at kontrolressourcer
anvendes der, hvor behovet er størst.

”

SAS Institute hjælper dig
med at træffe hurtige og
veldokumenterede beslutninger med
udgangspunkt i de rigtige data

”

SAS Institute innoverer med
analytics i en verden, som er
mere forbundet end nogensinde før

Den intelligente velfærdsstat

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics,
business intelligence and data management software and
services, SAS helps customers at more than 83,000 sites make
better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving
customers around the world THE POWER TO KNOW®.
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