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Om Schultz

Generelt

Schultz blev grundlagt for mere end 350 år siden og er i dag en IT-baseret 
juridisk / regulerende informationsudbyder med hovedkontor i København 
med næsten 160 ansatte.

 Schultz er ejet af Schultz Fonden.

 +3000 kunder, der omfatter kommuner, jobcentre, faglige organisationer, 
advokater, uddannelsesinstitutioner og private institutioner mv. i både 
Danmark, Sverige og Norge.

 Markedsledende indenfor bl.a. fagsystemer til jobcentre. 

 En ny strategi blev lanceret i 2016 med fokus på at tage et større ansvar 
for at fremme Schultz' forretning og fodaftryk i den offentlige sektor. 

 Schultz har i løbet af de sidste par år vokset forretningen med +60%

Viden og indhold 

 IT-løsninger og informationssystemer, der dækker 
lovgivningen for kommunalt sagsarbejde, 
uddannelsesinstitutioner og andre offentlige enheder 

 Vores produkter omfatter Schultz Kommunekoncept 
("Infosys" og "Schultz Fundament"), Lovportaler og Studie & 
Erhverv

Job og velfærd

 Forretningsområdet indeholder fire løsninger; "Schultz Fasit" 
"Schultz Connect” ”Schultz Kunstig Intelligens” og ”Schultz BI”

 "Schultz Fasit" er et software system til jobcentre, mens 
Schultz Connect er et operationelt redskab til at understøtte 
processen for sagsbehandlere. Schultz KI og BI er nye 
produkter.

Kundespecifikke projekter

 Klassiske it-projekter, herunder skræddersyede løsninger

 Kundeeksempler omfatter Civilstyrelsen, Domstolsstyrelsen, 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Københavns
Universitet, KOMBIT og Digitaliseringsstyrelsen

Services og ydelser
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Som markedsleder sætter vi en ambitiøs dagsorden for 
beskæftigelsesindsatsen

Vi ønsker at tilbyde en mere intelligent beskæftigelsesindsats 
igennem mere automatiserede processer og målgruppeorienterede 
løsninger.

Vores ledelsesinformation viser hvilke indsatser der virker, og vi 
ønsker en mere datadrevet tilgang til vores samarbejder med 
kommunen.

Vi ønsker anvende data intelligent samt at introducere kunstig 
intelligens og robotteknologi i vores løsninger.

Vi ønsker endvidere at opbygge universer/koncepter, som gør 
det nemt for sagsbehandlere, ledere borgere og virksomheder at 
skabe en resultatskabende jobformidling (for alle målgrupper).

Vi sætter kundens mål i fokus. Vores samarbejde bygger på 
forretningsforståelse, at vi er proaktive samt en høj grad af 
kundeinvolvering.

Vores løsninger skal være brugervenlige, driftssikre og leve op 
til de gældende lovkrav. 





Robotics

Big Data

AI

RPA

Machine Learning

Deep Learning

Neurale netværk

Kunstig Intelligens

Watson

Selvkørende biler

Ross

Alexa

Internet of things

Predictive Analytics

Beslutningstræer

Automation





Hvad er kunstig intelligens? 

Hvad er en robot?

Hvordan Schultz benytter teknologierne til skabe 

værdi på beskæftigelsesområdet?



Hvad er kunstig 
intelligens?



Kunstig intelligens

Stærk / generel kunstig intelligens

 Forestillingen om at kunne give en maskine bevidsthed og vilje svarende til 
et menneske

Svag / specifik kunstig intelligens

 Simulering af kognitive evner uden vilje, intention eller drift

 Benytter sig af forskellige matematiske, statistiske og programmatiske 
koncepter og teknikker



Hvornår kan man 
kalde noget for 

kunstig 
intelligens?



The AI effect

"When we know how a machine does something 'intelligent,' it 
ceases to be regarded as intelligent."

(Fred Reed … ?)

"AI is whatever hasn't been done yet."

(Lawrence Teslers læresætning)



Kunstig intelligens

… er alt det smarte, maskinerne kan i dag og som I ikke længere 
opfatter som specielt intelligent

… eller snart holder op med at opfatte som specielt intelligent.



Asta er ikke 
kræsen



Asta

RPA

Chatbots (NLP)

Statistiske modeller

Vidensgrafer og
beslutningstræer

Machine learning



Er robotter
kunstig 

intelligens?



Robotter bidrager med effektivisering og kunstig 
intelligens med kvalificering

Regler  automatisering Data  beslutningsstøtte 

Effektivisering Kvalificering



Eksempel på en 
robot



”Vi gør det her for at øge 
kvaliteten og styrke dialogen 

med borgerne”

”Man kan gå lidt dybere ind i 
samtalen eller hjælpe 

borgeren med at lave en 
strategi eller en liste over 

virksomheder, som borgeren 
kunne kontakte”



Samtaleforberedelse - Jobsøgning seneste 30 dage



Samtaleforberedelse

Jobparate

Sygemeldte

Aktivitetsparate

Virksomhedsbesøg



Typer af
kunstig 

intelligens?



Hvad kan man i dag med kunstig intelligens?

Computer vision Mønstergenkendelse Sprogforståelse (NLP)



Intelligent match 
vha. mønster-
genkendelse



Påstand:

"Vi finder ikke de ønskede 

kvalifikationer i jobannoncen"



Sammenkædning af stillingsbetegnelser og kvalifikationer

Levnedsbeskrivelse

2010 - 2019  Produktchef

2007 - 2010  Programmør

2003 - 2007  Projektingeniør

1993 - 2003  Radiograf

1990 - 1992  Pædagogmedhjælper

1990 - 1990  Landmålerassistent

Kompetencer

 Billeddiagnostik

 Forretningsudvikling

 Scrum

 Pædagogiske aktiviteter

 C#

 Landmåling

Windows Server



Asta bygger sammenhænge mellem data

Ethvert område 
repræsenterer et 
jobområde/stilling 

med tilhørende 
relevante 

emneord, såsom 
kompetencer, 

uddannelse, mv.  









Chatbots



Chatbots



Hvis du vil høre mere…..
Simon Kohrtz

Forretningsudviklingschef

Tel.: 41 95 47 52

Email: sko@schultz.dk


