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.
Kunstig intelligens – sådan udnytter du AI i din forretning

Hvad er kunstig intelligens, og hvordan kan du bruge det i din virksomhed?
2 dages kursus
1 modul,
1 kursussteder
12.900 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
19. jan - 20. jan 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
18. maj - 19. maj 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
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

Får du mest muligt ud af dagen?
Test din effektivitet
TAG ONLINE TEST

Er der noget du er i tvivl om, ringer jeg dig op for personlig vejledning
René Fabricius Weichel
+45 4517 6140
rfw@mannaz.com
Bliv ringet op
Kursusoversigt
Varighed 2 dage
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Pris ekskl. moms 12.900 kr
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Sted Tivoli Hotel, København V
Dato 19. jan - 20. jan 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 12.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1. dag
Dato 19-01-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul Kunstig intelligens
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 2. dag
Dato 20-01-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul Kunstig intelligens
Tilmeld
Sted Tivoli Hotel, København V
Dato 18. maj - 19. maj 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 12.900 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1. dag
Dato 18-05-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul Kunstig intelligens
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 2. dag
Dato 19-05-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul Kunstig intelligens
Tilmeld
Hele landet
Se valgte

Du kan trygt deltage på vores kurser
Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder ikke møder og andre arrangementer, hvor man ”i det væsentligste sidder ned”. Derfor afholder vi stadig
alle kurser, uddannelser o.lign.
Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19 og har iværksat disse tiltag:
Undervisning foregår i store lokaler med min. 1 m afstand mellem hver stol.
Undervisningslokalet rengøres udførligt.
Alle skal bære mundbind, når man ikke sidder ned.
Alle skal jævnligt vaske hænder og spritte af.
Frokosten er portionsanrettet.
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/10/Trygt-at-samarbejde-medMannaz_mSub.mp4

Vores retningslinjer er sidst opdateret d. 26. oktober 2020. Læs mere om retningslinjerne her.

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 teamsamarbejde.

Relaterede kurser
Big Data Arkitektur
Hvad er Big Data, og hvad betyder det for din forretning? Mængden af data stiger eksponentielt, men hvordan sikrer du, at din forretning får gavn af det? Du
lærer, hvordan du kan forvandle interaktion til data og data til beslutninger.
2 dage 11.000 krekskl. moms Læs mere
Datadreven ledelse
Bliv klædt på til at lede i en verden, hvor anvendelsen af digitale teknologier og data transformerer virksomheder og organisationer. Du får viden, værktøjer og
træning i at tage kompetent medansvar for din virksomheds nuværende og fremtidige dataanvendelse.
2 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere

Kurset udbydes i samarbejde med IDA
Vi har et tæt samarbejde med IDA, Ingeniørforeningen i Danmark. Når du tilmelder dig dette kursus, bliver din tilmelding varetaget af Mannaz, men selve
kurset varetages af IDA.

Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz
Tryghed garanteret IDA afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Læs mere på ida.dk Book trygt hos os
Læring siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse Vores historie

