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Knowits algoritm för ansiktsigenkänning delad vinnare i SAS® Hackathon  

Ett nordiskt team från Knowit fick ta emot ett delat första pris i Nordic Hack SAS Viya tävling, i 
Oslo. Uppdraget var att utnyttja möjligheterna att skapa en algoritm baserad på data, analys 
och den senaste teknologin från SAS Viya®. Teamet från Knowit tog hem vinsten med en app 
för ansiktsigenkänning som kan hjälpa familjer på flykt att hitta och identifiera saknade 
familjemedlemmar.  
Tävlingen arrangerades i ett samarbete mellan SAS Institute ,Microsoft Azure, Intel och Esri. 11 nordiska team 
från SAS samarbetspartners deltog.   

- SAS Nordic Hackaton initiativet är så mycket mer än en tävling. Det handlar lika mycket om nya 
arbetssätt och samarbete i teamen. De två vinnande bidragen visar på hög kompetens och kreativitet i 
användningen av SAS avancerade analysverktyg genom hela arbetsprocessen. Båda teamen har också 
utforskat nya användningsområden och tillämpningar inom AI, säger Einar Halvorsen, SAS Nordic 
director, Alliances and Channels.  

- Som förra årets vinnare visste vi att det skulle krävas ett hängivet engagemang där vi gick ”all in” för att 
ha möjlighet att vinna även i år. Kombinationen av att utnyttja innovativ teknologi och använda data för ett 
gott ändamål har engagerat vårt nordiska team och lett fram till en lösning som vi är mycket stolta över. 
Det är en fantastisk känsla när hårt arbete ger resultat. Flera organisationer som arbetar med människor 
på flykt har redan visat intresse för projektet, och vår ambition är att den här lösningen så småningom 
även ska användas i verkliga case, säger Ingvar Larsson, CEO Knowit Decision i Oslo. 

Det vinnande tävlingsbidraget hittar ni här.   
  
 

För mer information, kontakta 
Christina Johansson, Kommunikationschef Knowit, +46 70-542 1734 eller christina.johansson@knowit.se 
Per Hyldborg, Head of Content & Communications, Nordic, at SAS Institute, +45 27 21 27 71 eller per.hyldborg@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 skapar unika kundvärden genom att arbjuda digitala och gränsöverskridande 
lösningar 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 cirka 2 300 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 den Nordiska Börsen i Stockholm.  
 


