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Krigsskolen innoverer med
hologramteknologi

Den nyåpnede nyskapingsarenaen Digilab var åstedet for et intenst
innovasjonsmøte mellom Krigsskolen Innovasjon, Microsoft og Sopra Steria.

I forrige uke troppet mannskap fra Krigsskolen opp på Sopra Sterias
hovedkvarter i Posthuset, Oslo. Målet var å lære mest mulig om Microsoft
HoloLens og hvordan «mixed reality»-hologrammer kan effektivisere og
trygge Forsvarets operasjoner.



Gjennom en hel dag arbeidet personer fra Forsvarets simulerings-,
undervisnings-, FoU- og innovasjonsmiljø, med blant
annet Krigsskolen, FFI, FMA, Forsvarets høyskole, Sjøkrigsskolen
og Norwegian Battle Lab & Experimentation (NOBLE) tett sammen med
spesialister fra Sopra Steria og Microsoft. Gjennom teknologitesting,
workshops og faglige diskusjoner ble det avdekket en rekke mulige
bruksområder for HoloLens-teknologi i forsvarssammenheng.

Blant annet kan hologramteknologien tenkes å kunne brukes i forbindelse
med militære øvelser, til utdanning og simulering, til vedlikehold og
reparasjoner, i kjøretøyer samt til formidling av ekspertbistand i krigs- og
krisesituasjoner. Mulige verdier for Forsvaret er tidsbesparelser og
effektivisering, bedre operativ forståelse og større trygghet.

Sopra Steria har jobbet tett med Forsvaret i over ti år, og har gjennom denne
tiden bygget opp solid ekspertise i forsvarssektor. Selskapet er dessuten den
første i Norge som har fått tilgang til den innovative hologramteknologien
Microsoft HoloLens.



Sopra Steria er Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering,
innovasjon og bærekraft. Selskapet har gjennom en årrekke vært rangert som
en av Norges beste arbeidsplasser. Som et av Europas største
konsulentselskaper, bistår Sopra Steria store private selskaper og offentlige
virksomheter med deres omstilling.

Selskapet er opptatt av å skape verdi for sine kunder og samfunnet, og har
som mål å skape en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Sopra Steria har 50 000 medarbeidere i 30 land, og hadde en omsetning på €
5,1 milliarder i 2022. I Norge sørger 3000 medarbeidere for en årlig
omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Selskapet har kontorer i Oslo,
Stavanger, Trondheim, Bergen, Drammen, Hamar, Fredrikstad, Kristiansand og
Tromsø.
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