KUNSTIG INTELLIGENS I PRAKSIS
I anledningen af Forskningens Døgn inviterer
Cphbusiness i Lyngby til foredrag med førende
ekspert og forsker i kunstig intelligens Erik David
Johnson.
Erik David Johnsons prisvindende kunstig
intelligens-løsninger viser vejen for, hvordan vi i
Danmark skal arbejde med kunstig intelligens. I
dag er Erik David Johnson leder af Netcompanys
Cognitive Computing-videnscenter med cirka
250 konsulenter tilknyttet, hvor der arbejdes med
helt konkrete, praktiske forretningsapplikationer
af kunstig intelligens i danske virksomheder og
organisationer.

DET KAN DU OPLEVE
▪▪ Praktiske eksempler på, hvordan AI bruges i
danske virksomheder i dag – illustreret ved
teori og cases.
▪▪ En live kodning af en kunstig intelligensagent, der skal illustrere centrale pædagogiske
pointer omkring, hvad det kræver at have
succes med AI-projekter.
▪▪ En rejse fra filosofi til forretningsapplikation –
fra teori til praksis.
TID
Tirsdag d. 24. april kl. 18.00
Varighed: 1-1½ time
Tilmelding senest fredag d. 20. april til
lofh@cphbusiness.dk.
STED
Cphbusiness Lyngby
Nørgaardsvej 30
2800 Kgs. Lyngby
Lokale 3.12
Med venlig hilsen
Michael Huss Svejstrup			 Lars Bogetoft
Områdechef
Områdechef 				
IT og Multimedie
Innovation & Entreprenørskab
			

DISRUPT DIT MANAGERIAL MINDSET
- og få succes med Big Data

I anledningen af Forskningens Døgn inviterer
Cphbusiness i Lyngby til foredrag med professor Torsten
Ringberg.
Kun en tredjedel af de firmaer, der benytter Big Data er
i stand til at drage fordel af dem – eksempelvis gennem
en ny forretningsmodel eller optimering af eksisterende
processer.
Foredraget vil give indblik i hvad Big Data er, hvordan
de kan anvendes på nye måder til at interagere med
kunder, hvad der skal til for at få hele organisationen
til at tænke nyt, samt hvordan nye visioner omkring
brugen af Big Data (og data mere generelt) kan generes
og benyttes optimalt.
DET FÅR DU
▪▪ Mulighed for at teste dit strategiske mindset online
og se, hvordan det harmonerer med dine kollegaers,
dit firma og dine kunders præferencer.
▪▪ Indsigt i, hvordan dit og dine kollegaers ’managerial
mindsets’ er den største hindring for en succesfuld
implementering af Big Data-teknologier og kan blive
en dyr fornøjelse for firmaet.
TID
Onsdag d. 25. april kl. 16.30
Varighed: 1 time
Tilmelding senest fredag d. 20. april til
lofh@cphbusiness.dk.
STED
Cphbusiness Lyngby
Nørgaardsvej 30
2800 Kgs. Lyngby
Lokale 3.12
Med venlig hilsen
Michael Huss Svejstrup			
Områdechef
Innovation & Entreprenørskab

Lars Bogetoft
		
Områdechef
IT og Multimedie

