
- Et verktøy for små og mellomstore bedrifter som gjør 
analyse enkelt, og prognoser enda enklere.

Sa noen prognose?

Data til folket!

Vi lager ditt «:akkurat passe»

I Atea elsker vi teknologi. Spesielt 
maskinlæring. Men hva er det egentlig? 
Jo, maskinlæring er algoritmer som er i 
stand til å lære av dine data for å hjelpe 
deg med å ta stadig raskere og bedre 
beslutninger i din arbeidshverdag. Et 
verktøy som jobber for at bedriften din 
både blir mer konkurransedyktig - og 
vokser – i akkurat passe tempo.

I Atea har vi lenge sett et stort behov for 
rådgiving om hvordan bedrifter kan få frem 
verdien av dataene de sitter på. Vi har derfor 

Steg 1: Hva trenger din bedrift å vite?
Første skritt er en workshop der en av våre Data Scientists hjelper dere med å 
identifisere og forstå behovene og problemene bedriften trenger å løse. Vi ser på 
hvilken verdiøkning dere kan forvente ved å ta i bruk løsningen. 

satt oss som mål å bygge Norges råeste dataanalysemiljø for små og mellomstore 
bedrifter. Fra sør til nord har vi nå mer enn 100 erfarne spesialister på nettopp 
Business Intelligence og Data Analytics. Spesialistene har fått i oppdrag å hjelpe 
lokale bedrifter med å komme raskt i gang med analyse av egne historiske data. Det 
er kort fortalt bakgrunnen for tjenesten «:akkurat passe» - et lavterskel verktøy for å 
ta i bruk maskinlæring. 

Si hei til «:akkurat passe» 
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Steg 2: La oss finne dine data!
Det er dine data som ligger i din løsning, straks du er i produksjon. Vi hjelper 
bedriften din med å identifisere hvilke datakilder dere allerede har tilgjengelig, og gjør 
en kvalitetsanalyse av kildene. Ofte finnes det eksterne datakilder fra 
tredjepartsleverandører som dere kan dra nytte av. All data må frigis før vi setter opp 
«:akkurat passe».

Steg 3: Vi beriker data.
For å optimalisere datamaterialet dere har, bør det tilføres annen data som 
eksempelvis værdata eller hendelsesdata. Driver du for eksempel en restaurant, vil 
kanskje salget ditt påvirkes av hendelser som fotballkamper, helligdager eller 
konserter. Her bruker vi innsikten vi fikk fra steg 1 til å forstå hvilken type data vi må 
legge til i tjenesten. 

Steg 4: Løsningen settes opp, og begynner å jobbe for deg. 
Vi finner frem til maskinlæringsmodellen i Microsoft Azure som passer best for dine 
behov. Det lages prediksjonsmodeller som skreddersys til din bedrift. Vi setter opp 
løsningen for deg. Når den er klar vil du kunne logge deg inn på en nettside og se 
alle prognosene dine. Løsningen settes enkelt opp i ditt Azure-abonnement. Har du 
ikke et fra før, hjelper vi deg.

Er du vår nye pilotkunde?
Høres «:akkurat passe» ut som noe for deg? Akkurat nå søker vi små og mellomstore 
bedrifter som vil teste ut tjenesten uten at det koster noe. 
Blir bedriften din valgt ut, kobler vi deg opp med vårt «:akkurat passe»-team. 
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