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35 år, gift, 2 barn. Begynte å kode som 11 åring.  

Kodet min første AI som 13 åring.  

Har jobbet profesjonelt med digital markedsføring, utvikling 

og kunstig intelligens siden tidlig 2000. I dag daglig leder i 

selskapet Netovo som leverer løsninger som forenkler og  

effektiviserer administrative oppgaver og forretningsmodeller.

Hvem er denne mannen?



Intelligens er den mentale evnen til å forstå sammenhenger. 

.. å lære, å resonnere, å planlegge, å løse problemer, å tenkte kritisk  

og abstrakt, samt til å forstå ideer, språk og kompliserte  

årsakssammenhenger.

Hva er intelligens?



Kunstig intelligens gjør det mulig for maskiner å lære fra  

erfaringer, endre og legge til noe nytt eller gjennomføre  

«menneskelige» oppgaver.

Hva er kunstig intelligens?



Et dataprogram utviklet for å simulere en intelligent samtale  

via auditive eller tekstlige metoder. Gjerne via et  

chat-grensesnitt.

Hva er en chatbot?



Må ikke forveksles med Roboter



… eller RPA (Robotic Process Automation)



2015 / 2016
the year of bots!!!!
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2015 / 2016
the year of stupid bots



AI

Natural 
Language 
Processing 
«forstår språk»

Maskinlære 
Machine learning 
«lærer fra  
erfaringer»



Regelbaserte 
chatbots.

Chatbots  
med NLP



Hei. Jeg skulle bestilt en tur til Oslo om ca 2 uker,  
har du noen gode tilbud?

Intents / hensikt



Hei. Jeg skulle bestilt en tur til Bergen om ca 2 uker,  
har du noen gode tilbud?

NLP







«I don't understand»



Er en smart chatbot 
viktig?



Conversational apps



“By 2020, customers will manage 85% of 
their relationship with the enterprise 
without interacting with a human.” 

Gartner
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2018, the year of Bots
… igjen 









Chatbots i 2018



Løse enkle oppgaver



Fjerne friksjon og forenkle



Hva har alle disse 3 til felles?

- Har en definert hensikt 
- Kan enkelt implementeres med APIer 
- Lavterskel 
- Kundeservice



27% of consumers predict they 
would buy a basic item through 
a chatbot. (Drift, 2018)



40% of consumers do not care 
whether a chatbot or a real 
human helps them, as long as 
they are getting the help they 
need. (HubSpot, 2017)



48% of consumers prefer a 
chatbot that solves issues over a 
chatbot that has personality. 
(Business Insider, 2017)



En API, enkelt forklart





Noen tips på veien

- MVP, Proof of Concept, Prototyper 
- Bruk gjerne Chatfuel, Manychat 
- Fagsystemer, APIer 
- Finn et «problem» og løs det 
- Send meg linken til chatboten når den er online! 



http://bit.ly/ChatbotSkjema

http://bit.ly/ChatbotSkjema


Takk for meg
espenteik@gmail.com

mailto:espenteik@gmail.com

