
Knowits algoritm blev vinnare i SAS® Nordic Hack tävling.
Ett nordiskt team från Knowit tog hem första priset i Nordic Hack SAS Viya® tävling. Datamodellen som togs fram har visat att det
är möjligt att skapa en algoritm som kan stödja myndigheter att upptäcka aktiviteter till havs som är relaterade till tjuvfiske.

Tävlingen arrangerades i samarbete mellan Intel och SAS Institute och involverade totalt nio team från olika SAS partners.

-           Det var ett starkt startfält med många kreativa bidrag där Knowit till slut stod som vinnare. Genom att använda öppna datakällor och
metoder på ett innovativt och kreativt sätt lyckades man påvisa en lösning av ett problem som är kritiskt för ett långsiktigt och hållbart
samhälle, säger Einar Halvorson, SAS Nordics director alliances & channels.

-           Vi är stolta över att få det här erkännande bland våra kollegor och konsulteliten inom Nordic data science. Jag vill samtidigt uppmana
till att titta på övriga teams bidrag på hur maskininlärning och AI nu effektivt kan bidra till att lösa problem i vårt samhälle. Det är exempel som
ökar optimismen inför framtida möjligheter att lösa kritiska utmaningar med ny teknik, säger Ingvar Larsson CEO Knowit Decision i Oslo.

För mer information, kontakta 

Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit, +46 70-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se 

Gisela Östlund, pressansvarig, SAS Institute Sweden, +46 72 7249383, gisela.ostlund@sas.com

Om SAS:

SAS is the leader in analytics. Through innovative analytics, business intelligence and data management software and services, SAS helps
customers at more than 83,000 sites make better decisions faster. Since 1976, SAS has been giving customers around the world THE
POWER TO KNOW®.

Om Knowit:

Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda
gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Det är förmågan att kombinera kompetenser inom
design och kommunikation, managementkonsulting samt it, som skiljer oss från andra konsultbolag. Vår kultur präglas av öppenhet,
förståelse för kundens affär, hög specialistkompetens och en vilja att ständigt utvecklas. Knowit etablerades 1990 och har idag drygt 2000
medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är
noterat på Stockholmsbörsens mid-cap lista. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se


