
Kunstig intelligens – sådan udnytter du AI i 
din forretning
Hvad er kunstig intelligens, og hvordan kan du bruge det i din virksomhed?

Er du nysgerrig på, hvordan du arbejder med kunstig intelligens (AI) som leder?
Kunstig intelligens kommer til at ændre den måde, vi driver vores forretninger på. I løbet af dette 2-dages kursus får du en dybdegående introduktion til kunstig intelligens, 
og hvordan det kan anvendes i virksomheder. Kunstig intelligens er en teknologi, som i dag styrker mange virksomheder og deres bundlinje gennem automatisering og 
muliggørelse af nye og forbedrede services, der tilpasses den enkelte kunde.

På kurset bliver du introduceret til en række cases, eksempler samt værktøjer, og du kommer til at lære om muligheder såvel som begrænsninger ved intelligente digitale 
løsninger. Du vil blive introduceret til flere aspekter, helt fra robotter til at effektivisere administrative processer, over chatbots, til nye typer af produkter og services, der er 
baseret på machine learning. Det vil give dig et nødvendigt grundlag for at kunne planlægge den intelligente digitale fremtid for din virksomhed gennem en konstruktiv 
dialog, der involverer både medarbejdere, ledere og kunder.

Hvis du som leder vil være i stand til at komme med kvalificerede bud på, hvordan jeres virksomhed bedst udnytter kunstig intelligens strategisk, skal du først klædes 
ordentligt på. Det bliver du på dette kursus.

På kurset arbejder du med:

• Din rolle som både leder og digital agendasætter

• Forståelse af kunstig intelligens gennem en grundlæggende introduktion til teknologien

• Identifikation af diverse anvendelses-muligheder for kunstig intelligens internt samt i relation til nye produkter og services

• Planlægning samt eksekvering af projekter med kunstig intelligens

• Etiske overvejelser i forhold til intelligente produkter og services

Kurset består af undervisning, hands-on øvelser, cases samt gruppearbejde i mindre omfang.

Kursusdagene er tilrettelagt, så der er en uge i mellem de to moduler. Denne uge kan derfor bruges til at arbejde med forskellige ideer til, hvordan kunstig intelligens kan 
anvendes i egen virksomhed. Disse overvejelser vil blive inddraget i dag 2 på kurset.

 

Hvem deltager?

Dette kursus henvender sig til dig, der interesserer dig for kunstig intelligens samt digitalisering i et forretnings perspektiv, og derfor ønsker en grundig og engagerende 
introduktion til området.

Du vil gerne være en aktiv medspiller i forhold til at fastlægge virksomhedens retning i anvendelsen af kunstig intelligens, men du oplever måske at mangle den 
nødvendige og grundlæggende indsigt i teknologien.

Deltagelse kræver ikke, at du har nogen forudgående teknisk indsigt, og kurset vil ikke indeholde programmering af løsninger.

Udbytte
Dit udbytte

• Forståelse for og afmystificering af, hvad kunstig intelligens er og kan bruges til

• Grundlæggende indsigt i de forskellige metoder, der benyttes inden for kunstig intelligens samt mulighederne og begrænsninger ved disse. Det kunne for eksempel 
være, hvorfor chatbots ikke bare kan være ”plug ’n play”

• Værktøjer, der hjælper med at identificere konkrete anvendelsesmuligheder for kunstig intelligens

• Indblik i de etiske udfordringer, der kan opstå ved at anvende kunstig intelligens – og i at lade være

• Hjælp til hvordan du udarbejder konkrete handlingsanvisninger og udviklingstiltag i egen virksomhed

Din virksomheds udbytte

• En leder med en solid forretningsmæssig forståelse for kunstig intelligens

• En leder, der er i stand til at koble virksomhedens nuværende produkter eller services til en fremtidig digitaliseret og intelligent verden

• En leder, der vil komme fra kurset med et eller flere konkrete bud på initiativer, som kan få virksomheden i gang eller videre i anvendelsen af kunstig intelligens

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/introduction-to-machine-learning/


Kursusoversigt
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Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/kunstig-intelligens/

Praktisk gennemførsel
Hvordan anvender i kunstig intelligens i din virksomhed, eller er det noget i planlægger at anvende?

Det er en god ide, at du inden kurset forsøger at danne dig et overblik over, hvordan din virksomhed i dag anvender kunstig intelligens, samt hvilke planer der er i forhold til 
anvendelse i fremtiden.

Prisen dækker over 2 undervisningsdage inklusiv fuld forplejning – begge fra kl. 09.00-16.00 (overnatning er ikke inkluderet i deltagerprisen).

 

I ugen mellem de to kursusdage, skal du sikre dig, at du afsætter et par timer til at tænke din egen virksomhed ind i undervisningen og overveje potentielle 
anvendelsesmuligheder. I disse overvejelser vil du kunne støtte dig til kapitlet “Sådan bruger du kunstig intelligens” i bogen “Kampen om Fremtiden”, der vil blive udleveret 
på kurset.

Efter kurset vil du have en konkret handlingsplan for, hvordan du og din virksomhed bedst arbejder fremadrettet med kunstig intelligens. Desuden modtager du også et 
kursusbevis.

Underviser
Thomas Terney

Underviser på kurset er Thomas Terney, som er tidligere direktør for Digital Strategi og Innovation i Novozymes, og desuden har over 20 års erfaring med at udvikle 
fremtidens digitale løsninger.

Thomas er udannet cand.scient.soc og ph.d. i kunstig intelligens og har udgivet den anmelderroste bog ”Kampen om Fremtiden. Forstå hvordan kunstig intelligens 
påvirker mennesker, magt og markeder” på Gyldendal Business i 2018.

Thomas er en af Danmarks mest populære foredragsholdere indenfor områderne digitalisering og kunstig intelligens, blandt andet på grund af hans unikke evne til at tage 
fat i komplekse emner og formå at gøre dem levende, nærværende samt forståelige.

Thomas er co-founder i det danske startup Team Lab, som udvikler intelligente løsninger til at lære studerende grundelementerne i et succesfuldt team-samarbejde.

Kurset udbydes i samarbejde med IDA
Vi har et tæt samarbejde med IDA, Ingeniørforeningen i Danmark.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/kunstig-intelligens/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ledelse/?=snippet_desktop
https://ida.dk/om-ida/


Når du tilmelder dig dette kursus, bliver din tilmelding varetaget af Mannaz, men selve kurset gennemføres af IDA.

Dit navn, e-mail og telefonnummer videregives til IDA. Kontaktoplysningerne bruges udelukkende i forbindelse med kurset.
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