
GLOBAL STUDIE:
KUNSTIG INTELLIGENS I
TINGENES INTERNETT
Nylig spurte vi 450 forretningsledere fra hele verden for å forstå 
i hvilken grad og hvordan de bruker mulighetene kunstig 
intelligens byr på. Resultatene viser at mulighetene stadig øker 
og at de allerede spiller en stor rolle. 

Undersøkelsen ble gjennomført av IDC og er finansiert av SAS, 
 i samarbeid med Intel og Deloitte
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73 % sier at med kunstig intelligens 
overstiger intiativene knyttet til tingenes 
Internett deres forentninger. Uten 
kunstig intelligens er det bare 53 % som 
sier det samme.

BRUK AV KUNSTIG INTELLIGENS 
KNYTTET TIL TINGENES 
INTERNETT OVERSTIGER 
FORVENTNINGENE 

Viser prosjekt knyttet til tingenes Internett 
resultatene som toppledelsen forventer?
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De som bruker kunstig intelligens sammen med tingenes Internett rapporterer at de er 
mer konkurransedyktige enn de som bruker ressurser knyttet til tingenes Internet talene.
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Bedrifter som benytter seg av data knyttet 
til tingenes Internett gjør det i stor grad 
som grunnlag for å ta operasjonelle 
avgjørelser.  Data som forbinder kunstig 
intelligens og tingenes Internett brukes 
også ved operasjonelle avgjørelser. 
Men brukere av både kunstig intelligens 
og tingenes Internett er tre ganger mer 
tilbøyelige til å bruke innsikten når de tar 
planmessige avgjørelser. 
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av deltakerne som bruker kunstig 
intelligens for funksjoiner knyttet til 
tingenes Internett rapporterer at det 
overstiger forventningene til nytte.

FÅ HELE UNDERSØKELSEN GRATIS I DAG
Hele rapporten vår inneholder mye verdifull innsikt fra ledere på feltet og fra 

deltakerne i undersøkelsen. I tillegg inneholder den store mengder andre data. 
Den er gratis og tilgjengelig nå på

www.sas.com/aiot-study
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