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Bakgrunn – IT-funksjonen i Telenor Norge 

 

Organisasjon 

• Sentralisert IT enhet  

• ~300 ansatte 

• Offshoring av utvikling/drift 

• ~1000 i India, Accenture/TCS 

 

 

IT systemer 

• 500 systemer 

• 4000+ servere 

• 150 mill mellomvarekall/dag 

• 40.000 ordrer/dag 

 

 

Source:  Telenor/ Tiara 

Prosjektleveranser per år 

• ~200 prosjekter 

• ~2000 releaser  

• ~1 mill timer 

 

Test 

• 1000 test case per prosjekt 

• Mer enn 97% test effektivitet 

• Test i stor grad automatisert 

 

 



Strategi 

•… 

 

• Internett til alle: Gjennom det råeste mobilnettet og de beste 

tjenestene på fastnett 

 

•Kundens favoritt: Kundefokus må gjennomsyre hele 

organisasjonen. Vi skal ha tydelig kommunikasjon rundt hva som 

gjør at vi differensierer oss 

 

•Effektiv drift: Smartere bruk av pengene gjennom fokus på det 

som virkelig teller for kunden og en tilpasningsdyktig organisasjon 



Utfordringer 

•Endringer i markedet 

• Økende konkurranse og prisfokus i markedet 

• Forbrukerne blir overveldet av reklame 

• Kunder vant til sosiale medier og 1:1 kommunikasjon 

 

•Å være relevant for kunden 

• Forstå de individuelle behovene til alle eksisterende og potensielle kunder 

• På tvers av kanaler, på tvers av produkt 

• Gi kunden relevante produkter og kampanjer på akkurat rett tid 

• Personlig kommunikasjon 

 

•Kostnadseffektivitet 
  



Prosjekt & løsning 

• Bærekraftig lønnsomhet gjennom fornøyde og langsiktige 

kunderelasjoner 

 

• Bedre lønnsomheten gjennom økt oppsalg, nysalg og proaktive 

strategier for å beholde kunder 

 

• Forbedre kundeopplevelsen gjennom relevant kundedialog og 

konsistente tilbud på tvers av kanaler 

 

• Forbedre salgseffektivitet og ferdigheter gjennom en sentralisert 

prosess og løsning 

 



Prosjekt & løsning 

• Implementere automatiserte salgtips i Telenors salgskanaler 

 

• Implementere en sentralisert flerkanals CRM-prosess i alle Telenors 

produktavdelinger 

 

• Utnytte alle tilgjengelige kundedata for å forstå og forutsi kundenes 

behov 

 

• ~100 personer involvert 

• 75% forretning – 25% IT 

 



Prosjekt & løsning 
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• AST lager egne datamarts 

 

• Samler alle nødvendige data 

 

• Analytiske modeller i en  

Real Time Decision Engine  



Eksempler på analyser 

1. Identifisere eksisterende kunder som har kjøpt lignende produkt 

 

2. Hvilke likheter har disse kundene? 

 

3. Hvor høy er kjøpssannsynligheten for et bestemt produkt blant 

kundene vi er i kontakt med? 

 

4. Sammenligne forventede resultater med faktiske framover i tid 

 

5. Kontinuerlig tuning og læring for forbedring av analytiske modeller 

 



Takk for oppmerksomheten! 
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