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Løfter norsk satsing på chatbots

Siden sommeren 2016 har det norske teknologiselskapet Convertelligence
vokst fra to til 35 ansatte. Gjennom et samarbeid med Sopra Steria Scale up
skal oppstartsbedriften nå finne nye markeder for sine chatboter.

– Alle virksomheter av en viss størrelse vil ha god nytte av en chatbot, enten
det er til internt bruk eller rettet mot kunder. Allerede i dag er markedet for
slike løsninger stort, og det vil vokse seg mye større de neste årene, sier
Arash Saidi, grunnlegger og leder i Convertelligence.

Bratt lærekurve



For knapt tre år siden satt Saidi og medgründer John Antonio Nilsen i på
inkubatoren StartupLab i Forskningsparken i Oslo og planla hvordan de
kunne utvikle et nytt chatbotkonsept tuftet på maskinlæring. Nå har
selskapet deres 35 medarbeidere og holder til i loftslokaler nederst på
Grünerløkka.

– Vi er inne i en bratt lærekurve. Så langt har vi konsentrert oss om det vi
kan, som er maskinlæring. Samtidig er det mye vi ikke kan, og mye vi ikke har
kapasitet til å drive med, sier Saidi.

Døråpner til store prosjekter
For om lag et halvt år siden begynte Convertelligence å samarbeide med
Sopra Steria. Det har åpnet flere nye dører for oppstartsselskapet.

– Vi møtte flere konsulentselskaper. Sopra Steria var de vi fikk tettest dialog
med, og vi jobber allerede med dem på flere kunder. De hjelper oss med å få
innpass på steder der vi ellers ikke ville kommet til, samtidig som vi også
nyter godt av Sopra Sterias breddekompetanse innen alt fra teknologi og
prosjektstyring til kundehåndtering, sier Saidi.

Innovatørløft
Tobias Studer Andersson i Sopra Steria forteller at samarbeidet med
Convertelligence har gitt konsulentselskapet mange nyttige erfaringer. Denne
kunnskapen formaliseres nå i Sopra Sterias nye konsept, «Scale up», som
Studer Andersson leder. 

- Som Norges største IT-konsulentselskap ønsker vi å tilby våre kunder det
aller beste innenfor innovativ teknologi, men det er strengt tatt umulig å ha
all kompetanse in-house. Derfor ønsker vi å knytte til oss oppstartsselskaper
som kan bidra med nye innovative løsninger. Gjennom Scale up skal vi bruke
vår breddekompetanse til å løfte fram løsningene til de beste
oppstartsbedriftene, samtidig som kundene våre får eksperimentere med
banebrytende teknologi innenfor trygge rammer, sier han.

Convertelligence er blant de første oppstartsbedriftene som blir med i Scale
up-programmet. Samtidig har flere Sopra Steria-konsulenter nå blitt
sertifisert for å jobbe med «Kindly», som er chatbot-plattformen til
Convertelligence. Dette er et viktig poeng for Arash Saidi.

https://soprasteriascaleup.com/


– En chatbot skaper størst verdi for en kunde når den er koblet til andre
systemer der den kan hente informasjon. Sopra Steria har utviklet slike
systemer og løsninger for mange store virksomheter i både privat og offentlig
sektor, og derfor er det svært verdifullt for oss at medarbeiderne deres vet
hvordan de kan bygge inn vår teknologi, sier han.

Internajonal satsning
Convertelligence og Sopra Steria har allerede gjennomført flere kunde
prosjekter sammen og Convertelligence har også deltatt på et større
kundearrangement i Sverige og hatt samtaler om muligheter i Tyskland.

– Vi har ambisjoner utenfor Norges grenser. I første omgang vil vi inn på det
nordiske markedet, og da er Sverige et naturlig sted å begynne. Samtidig
jobber vi med å videreutvikle Kindly-plattformen, slik at den kan utføre mer
komplekse operasjoner. Også her får vi god hjelp av Sopra Steria, forteller
gründeren.

Møt NAV 27. november
Nysgjerrig og vil vite mer om power coupling? 27. november 2018 kl. 14:30
kan du treffe NAV og Sopra Steria på toppen av Posthuset i Oslo.

Der vil NAV presentere sin case de ønsker samarbeidspartnere på. De ønsker
en digital løsning som gjør det lettere for foreldre å forhandle og komme til
enighet om barnebidrag. Løsningen bør også omfatte en
autorisasjonsfunksjonalitet og muligheten til å laste opp dokumenter, samt
simulere en felles betalingsløsning mellom foreldrene. Les mer og meld deg
på her.

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 €

https://soprasteriascaleup.com/event/oslo-meet-one-of-our-key-clients-nav/
https://soprasteriascaleup.com/event/oslo-meet-one-of-our-key-clients-nav/


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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