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Cloud er software, ser-
vices, computerkraft 
og lagerplads, som 
kan tilgås online

RPA er software, der 
automatiserer simple, 
rutineprægede 
arbejdsopgaver

Big data er et begreb, 
der dækker over ana-
lyse af meget store 
datamængder

App er en beteg-
nelse for software 
specielt designet til at 
kommunikere med en 
bruger

Digitale skærme er til 
visning af information 
og interaktive selvbe-
tjeningsløsninger

Løsninger hvor to eller 
flere parter kommuni-
kerer med hinanden 
via videokameraer

Droner er gående, 
kørende, svømmende 
og flyvende førerløse 
fartøjer

IoT er fællesbeteg-
nelsen for gensidige 
forbundne apparater, 
som kan overføre 
data

AI er computerbasere-
de algoritmer, der kan 
lære og forstå møn-
stre i store datasæt

Et plastproduceret 
emne på baggrund 
af et 3D-design i et 
computerprogram

Chatbots er baseret 
på AI, og svarer på 
spørgsmål stillet i 
talesprog

Fysiske robotter kan 
assistere, aflaste eller 
overtage en række 
opgaver som i dag va-
retages af mennesker

VR fører brugeren ind 
i en virtuel, digital 
verden ved hjælp af fx 
briller/skærme

Edge computing 
er et begreb for en 
decentralisering 
af beregninger og 
datalagring

Teknologi, hvor der 
opbygges en digital 
kopi af et fysisk objekt, 
system eller miljø

AR er et digitalt 
virtuelt lag på virke-
ligheden, som opnås 
gennem et display

VDA løser simple og 
avancerede opgaver 
gennem samtale 
med brugeren, fx via 
smartphone

En kæde af datablok-
ke, som kan registrere 
og verificere transakti-
oner ml. to parter

Autonome køretøjer 
er køretøjer, der selv 
kan navigere rundt 
uden en chauffør

En type af computer 
som er fundamentalt 
anderledes end de 
computere, vi kender 
i dag

UDFYLD JERES EGEN RADAR PÅ  
VIDENCENTER.KL.DK
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HVORDAN SER JERES  
TEKNOLOGIRADAR UD?
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HVAD ER  
KOMMUNERNES  
TEKNOLOGIRADAR?
Et digitalt værktøj, som viser teknologiers  
modenhed i kommunerne: Hvilke tekno-
logier er klar til blive taget i brug eller 
afprøvet, og hvilke skal man blot holde 
øje med eller afvente. 

Radaren er et resultat af en under-
søgelse blandt eksperter og kom-
muner. En teknologis placering i 
radaren viser dens gennemsnitlige 
modenhed i kommunerne.

På videncenter.kl.dk kan I klikke 
rundt i radaren, læse mere om 
teknologiers anvendelsesmu- 
ligheder og udfordringer og 
finde kommunale cases.

1

HVAD KAN I BRUGE 
 TEKNOLOGIRADAREN TIL?

2

I får overblik modenheden af de teknologier, der er 
relevante for kommunerne

I får et grundlag for at drøfte og prioritere, hvilke 
teknologier, I kan bruge, for at udvikle jeres opgave-
løsning 

I kan lave jeres egen teknologiradar og sammenligne 
med det kommunale gennemsnit

FAKTA OM  
TEKNOLOGIRADAREN
• Eksperter og over 700 ledere og medarbejdere i alle 98 

kommuner har vurderet 20 teknologiers parathed og 
relevans 

• En samlet kommunal radar – og seks radarer på fag- 
områder

• Radaren opdateres årligt + løbende  
teknologivurderinger

• Udviklet i samarbejde med Deloitte Digital.

3

Find radarerne og cases, læs om 
teknologierne og udfyld jeres egen 
radar på videncenter.kl.dk 

4
GÅ PÅ OPDAGELSE!

POLITIK, STRATEGI OG  
FAGLIGHED
1. Hvad er formålet med at anvende ny 

teknologi i vores kommune? (kvalitet, 
effektivisering, værdier og etik)

2. Hvilke behov og udfordringer skal 
teknologier bidrage til at løse i vores 
kommune? 

MÅL OG PRIORITERING
3. Hvad er et realistisk ambitionsniveau 

for at anvende ny teknologi i vores 
kommune?

4. Hvordan får vi prioriteret skarpere i 
brugen og afprøvningen af nye tekno-
logier i administrationen og på  
fagområderne? 

5. Prøver vi for mange teknologier af 
uden at få koblet til driften og  
skaleret? Eller afprøver vi for lidt og 
går glip af gevinster og står ”udenfor” 
den digitale transformation? 

IMPLEMENTERING 
6. Er vores organisation (kompetencer, 

mindset, businesscases, processer) 
parat til at gribe og implementere 
teknologierne? 

7. Er vores it-landskab (sikkerhed, data, 
systemer, infrastruktur) klar til at  
understøtte ny teknologi?

SAMARBEJDE OG  
VIDENDELING
8. Er vi gode nok til at samarbejde med 

andre kommuner om at afprøve?

9. Er vi gode nok til at stå på andre  
kommuners erfaringer?

En radar for hvert  
fag område:

• Adminstration og  
økonomi

• Arbejdsmarked og 
erhverv

• Borgerservice og  
-involvering 

• Børn og unge

• Social og sundhed

• Teknik og miljø
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HVORDAN VIL I BRUGE TEKNOLOGI  
I JERES KOMMUNE? 9 SPØRGSMÅL 


