
Løsningsfakta

Banebrydende teknologi hjælper med tidstro indsigt for organisationer,  
der ønsker at udvikle mere sikre og intelligente byer 

Kunstig intelligens- et afgørende værktøj 
for den offentlige sikkerhed

Kunstig intelligens (AI), blev engang betragtet som 
science fiction, der hører fremtiden til. Sådan er 
det ikke længere, hvor AI i dag spiller vigtige roller 
i samfundet. AI anvendes i dag i vid udstrækning 
og på utallige måder – både i smartphones, 
computere, infrastruktur og offentlige aktiviteter. 
En nylig IDC-rapport har beskrevet AI som 
«uundgåelig». Rapporten forudsiger, at 90 % af nye 
virksomhedsapps vil indeholde AI allerede i 2025. 

Men hvad er det helt præcist? Det amerikanske 
National Institute of Justice beskriver AI som 
en maskines evne til selvstændigt at opfatte og 
reagere på opgaver, der typisk kræver menneskelig 
intelligens og beslutningstagning. AI fungerer 
bag kulisserne i samarbejde med maskinlæring 
(ML) til at forbedre opgaver i forbindelse med
f.eks. transskription af lyd og video, blokering af
uønsket post, forhindring af banksvindel og endda
medicinske diagnoser.

AI behandler data på forskellige måder. Den kan 
være autonom (anvendelse på tværs af en hel 
forretningsproces) eller assisterende (anvendelse 
i bestemte faser). IDC beskriver disse processer 
som skabelse af indsigt, vurdering af muligheder 
og i sidste ende handling. Processerne hjælper 
organisationer med at afgøre, hvilke trin der bedst 
håndteres af AI, og hvilke der bedst håndteres  
af mennesker.

Fordele for den offentlige sikkerhed
AI er hurtigt ved at blive en nøgleteknologi for offentlige 
sikkerhedsorganisationer, der ønsker at opbygge sikrere 
og mere intelligente lokalsamfund. I en undersøgelse 
blandt fagfolk inden for offentlig sikkerhed mente 
81 % af respondenterne, at AI er delvist, meget eller 
ekstremt vigtig for deres organisationer. 

Beredskaber, der regelmæssigt anvender AI, kender 
allerede disse fordele:

• Effektivitet: Strømlinede arbejdsgange fra
alarmcentralen til felten

• Prognoser: Indsigt baseret på fakta om
kriminalitetstendenser fremmer effektivt
politiarbejde

• Opmærksomhed: Datamining-værktøjer afdækker 
mønstre, ligheder og indbyrdes forbundne hændelser

• Medarbejdertrivsel: Automatiserede
processer reducerer medarbejdernes stress 
og personaleudskiftning og gør det muligt for 
medarbejderne at fokusere på opgaver på højt niveau

• Gennemsigtighed: Metoder til overvågning
og dataindsamling (f.eks. ansigts- og 
nummerpladegenkendelse eller sonarbaseret 
billedbehandling) fremmer mulighederne for at øge
tillid i offentligheden og forbedre ansvarligheden

https://www.techrepublic.com/article/idc-top-10-worldwide-it-predictions-for-2020/
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/252038.pdf
https://hxgn.biz/3hwOvvC


• Feedback: Operationelle data giver indsigt i, hvor
processerne kan forbedres

Indsigt fra banebrydende værktøjer
Banebrydende teknologier (NG112) åbner 
nye kommunikationskanaler (f.eks. sms- og 
meddelelsesprogrammer) mellem alarmcentraler. 
Alarmcentralerne er det første led i den offentlige 
sikkerhedskæde, og derfor designes mange 
banebrydende løsninger med tanke på dem, der 
foretager opkald.

Når AI og ML (Machine Learning) integreres i et 
CAD-system (computer-aided dispatch), bliver 
det for eksempel lettere at belyse uopdagede 
sammenhænge med assisterende indsigt. Det kan 
mindske påvirkningerne fra store, pludseligt opståede 
begivenheder. Samtidig bliver beslutningsgrundlaget 
bedre, fordi indsigten baseres på beredskabets data.

En anden fordel ved NG112-teknologierne er, at 
personen, som ringer, hurtigt kan dele fotos og videoer 
under opkaldet. Alarmcentraler med fjernadgang 
til kameraer kan anvende AI til hurtigt og præcist 
at identificere personer eller køretøjer under 
mistanke, usikre forhold på hændelsesstedet eller en 
mistænkelig pakke. Overførsel af billeder og video til 
felten giver desuden værdifuld information til de, der 
møder først op på hændselsesstedet. 

Organisationer anvender ofte AI på andre måder, for 
eksempel systemer til detektion af skudvekslinger 
eller analyse og behandling af bevismateriale. 

Genetiske test anvender AI og ML til at afdække 
DNA-mønstre til løsning af forbrydelser og 
identifikation af gerningspersoner. 

Er du klar til at prøve AI?
AI-aktiverede løsninger kan støtte alle niveauer i 
en offentlig sikkerhedsorganisation med løbende, 
autonome vurderinger, der er mere effektive og 
skalerbare end manuel overvågning med video, alarmer 
og almindelige driftsbilleder.

Assisterende AI automatiserer ikke beslutningerne, 
men forsyner i stedet beslutningstagere med 
yderligere, relevant information. Den rigtige AI-løsning 
kan være et afgørende værktøj for organisationer, der 
arbejder på at udvikle sikre og intelligente byer i dag 
og for kommende generationer.

HxGN OnCall® Dispatch | Smart Advisor udnytter AI og 
ML til at finde ligheder og mønstre i driftsdata 
og varsle alarmcentraler i realtid. Den afdækker 
forbindelser ved at registrere nyopståede, komplekse 
nødsituationer hurtigere og dele resultaterne, så 
der straks kan skrides til handling. Ved at belyse 
uopdagede sammenhænge kan Smart Advisor hjælpe 
alarmcentraler med at mindske de skadelige virkninger 
på lokalsamfund, serviceniveauer og personaletrivsel.

Få mere at vide om, hvordan Hexagons enestående 
løsning kan hjælpe din organisation med at se  
det usete.
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Hexagon er en førende global leverandør af sensorer, software og autonome løsninger. Vi beskæftiger os med rumlige data for at drive forbedringer 
i kvalitet og produktivitet på tværs af industrielle løsninger inden for produktion, infrastruktur, sikkerhed og mobilitet. Vores teknologier former by- 
og produktionsmæssige systemer, så de i stigende grad bliver forbundet og selvstyrende - for at sikre en bæredygtig fremtid.

Hexagons Safety & Infrastructure division leverer software til intelligente og sikre byer, som forbedrer kvaliteten, effektiviteten og kontinuiteten af 
vitale services.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20.000 ansatte i 50 forskellige lande og et årligt salg på ca. 3.9 mia. euro. Besøg os på hexagon.
com og følg os @HexagonAB.
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