
GLOBAL STUDIE:
SAKERNAS ARTIFICIELLA 
INTELLIGENS (AIoT)
Vi undersökte nyligen 450 företagsledare runt om i världen för att 
förstå om och hur de använde nya AIoT-funktioner. Dessa resultat 
avslöjar en snabb förmåga som redan har en verklig inverkan.

Denna undersökning genomfördes av IDC och sponsras av SAS, 
 med stöd från Intel och Deloitte.

73 %
53 %

använder AI använder inte AI

73 % säger att deras IoT-initiativ 
överstiger förväntningarna med AI. 
Utan AI säger bara 53 % detsamma.

ÖVERSTIGER 
FÖRVÄNTNINGARNA

Visar AIoT-projekt de resultat som ledande
befattningshavare förväntar sig?
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Inom en rad kritiska kategorier rapporterar AIoT-användare att de är mer 
konkurrenskraftiga än de som använder IoT-tillgångar på egen hand.

AI -PIONJÄRER FÅR KONKURRENSFÖRDELAR
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39 %

använder AI använder inte AI uppnått betydande värde

Företag som förlitar sig på IoT-data 
använder det till stor del för att 
möjliggöra operativt beslutsfattande. 
AIoT-data används också för operativa 
beslut. Men AIoT-användare är tre 
gånger så benägna jämfört med 
användare som bara använder IoT 
att tillämpa sina insikter på 
planeringsrelaterade beslut.

-FÖRMÅGAN
STÄRKER PLANERINGEN
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Operativa beslut

Automatiserade beslut

Planeringsorienterade beslut

av de svarande som använder AI för 
IoT-verksamhet berättar att de överträffar 
sina förväntningar på värdet.

FÅ HELA STUDIEN KOSTNADSFRITT I DAG
Vår fullständiga rapport innehåller massor av värdefulla insikter från ledare 
inom området och de undersökta områdena. Det innehåller också mycket 

mer information. Rapporten är kostnadsfri och finns nu på
www.sas.com/aiot-study
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