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NMETA CONSULTING har jobbet målrettet mot å utvikle kompe-
tansen på kunstig intelligens og følger den nyeste forskningen innen 
datadrevet innovasjon. 
      – Vi startet med kunstig intelligens i 2015, og var helt sikre på at 
dette kom til å bli viktig fremover, slik vi også har sett, forteller leder 
for kunstig intelligens og maskinlæring i Inmeta Consulting, Henrik 
Slettene. 

 Kunstig intelligens er et av de viktigste strategiske virkemidlene bedrifter 
i dag kan nyttiggjøre seg av for å effektivisere virksomheten. Ofte besitter ikke 
bedriftene denne kompetansen selv og må se etter ekstern kompetanse for 
å få ut det fulle potensialet.
 – Vi jobber med datadrevet innovasjon. Virksomhetene ser ofte ikke selv 
hvor data kan gjøre en forskjell. Nøkkelen ligger i å forstå hvor maskiner egner 
seg bedre enn mennesker, og i hvilken grad data kan brukes til å trene opp 
maskinene til å ta bedre beslutninger, sier Slettene.

BYGGER DEDIKERTE TEAM
– Vi har vokst veldig på dette kompetanseområdet, og har et dedikert team med 
over 20 personer på kunstig intelligens. 
 – Å jobbe med kunstig intelligens er en tverrfaglig disiplin. Både matematikk, 
IT-kompetanse og forretningsfortåelse er avgjørende. Det er mange egenskaper 
man må ha i teamet, og vi vurderer løpende hva slags kompetanse vi til enhver tid 
trenger. Fagfeltet og behovet for kompetanse utvikler seg raskt, og derfor utvikler 
vi teamet kontinuerlig. Målet er alltid å la kunden få glede av hele teamets kom-
petanse, avslutter Slettene. k

ANNONSE

Har du kompetansen du 
trenger for å bygge digitale 
løsninger for fremtiden? 
Inmeta Consulting er tungvektere i en bransje med høyt tempo der bare det beste er godt 
nok. Spisskompetanse sammen med tverrfaglighet gjør dem til rådgivere i verdensklasse. 
Særlig innenfor kunstig intelligens har konsulentbedriften bygget opp et sterkt team. 

I

Inmeta Consulting AS har over 
200  konsulenter innen moderne 
system- og skyutvikling og er en 
del av Crayon Group. Kontakt dem 
på telefon 23 00 67 00. Henrik 
Slettene kan kontaktes direkte på 
henrik.slettene@inmeta.no eller 
på telefon 95 18 08 41.

Kontaktinfo:

Henrik Slettene er leder for kunstig intelligens 
og maskinlæring i Inmeta Consulting. 
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