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Framtiden för energibranschen är redan här!
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Kundfokus och uthållighet

Central och decentraliserad energi

electrification

Nya sätt att arbeta

Elektrifiering

Digital värdekedja för energi



Digitala kundupplevelser Digitala affärsmodeller Digital effektivitet

DIGITALISERING INNEBÄR TRE 
AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR VATTENFALL



Ett klick ska räcka Information och rådgivning Assisterad kundtjänst

DIGITALA KUNDUPPLEVELSER
-ENKELT, HÅLLBART OCH EFFEKTIVT



InCharge – ett av Europas 
större nätverk av laddare

Plattform för elhandel mellan 
individer

Peak shaving för 
industrikunder

DIGITALA AFFÄRSMODELLER GER 
NYA VÄRDESTRÖMMAR



Uppkopplat elnät ger högre 
leveranskvalitet

Drönare ger säkrare och 
snabbare underhåll

Dataanalys ger många 
affärsfördelar

DIGITAL EFFEKTIVITET: SÄKRARE, 
BÄTTRE OCH BILLIGARE 



DATA
ANALYTIC

DATA ANALYTIC contains information 
management and analytical capabilities. ….

WORKPLACE AND SUPPORTING  
PROCESSES supports back office 
operations and office automation, 
with a high focus on usability and 
mobility. 

PRODUCTION AND OPERATION
OPTIMIZATION connects physical 
assets for monitoring, optimization, 
control and monetization. Capabilities 
include connectivity, analytics and 
integration to core and OT systems.

CUSTOMER FACING contains 
elements like…
• customer and user portals
• multichannel commerce
• customer apps
• “one face to the customer”

UTILITY ECO SYSTEM supports
the creation of, and connection to, 

external ecosystems. 

API management, control and 
security are its main elements

…. Data management and analytical applications 
fuel data-driven decision making, and 
algorithms automate discovery and action. 
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Nya tider kräver nya plattformar



Egen förståelse och vision 
krävs för att leda

Det dagliga arbetet kräver ny 
kompetens

Automatiseringens 
konsekvenser måste hanteras

DIGITALT LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP
- DEN STÖRSTA UTMANINGEN?



AR och VR, Deep Learning, Blockchain…

DEN DIGITALA RESAN FORTSÄTTER!
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