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Kort om oss 

Hva:  

 

 

 

 

 

 

Hvor: 

 

 

 

 

 

 

Hvem: 

 

 

 

 

 

 

 

Integrasjon av forretningssystemer og 

avansert analyse innen ERP og Business 

Intelligence.  

 

 

 

 

Kontorer i Oslo, Bergen, Karlstad, 

Stockholm 

 

 

 

 

 

Betjener store matvareprodusenter i Norge, 

Sverige og Danmark. Lang og bred erfaring 

fra oppdrettsbransjen. 

 

 

 



Hvordan ta kontroll? 

 
Ved å samle, oppbevare, få tilgang til og analysere interne og eksterne data, og transformere 
dette til et korrekt og oppdatert beslutningsgrunnlag.  

Systemer 

som ikke 

snakker 

sammen 

Samling, 

rensing og 

validering 

Blanding av data, 

analyse 

Oppdatert data 

presentert enkelt  



Oppdrett Fôr Oppdrett Slakt VAP Salg Finans 
Eksterne 

kilder 

Sømløs, automatisert informasjonsflyt på tvers av forretningsområder. 

Én analyse- og rapportløsning for hele selskapet  



Samme løsning benyttes også for fiskehelse  

Biologi- 

&  

miljødata 

Eksterne 

datakilder 

Interne 

datakilder 

Automatisk datafangst 



Biomasse  

For 

Med. behandlinger 

Mek. behandlinger 

Rensefisk 

Lakselus (x stadier) 

Vanntemperatur 

Salinitet 

O2 

Lys 

Algenivåer 

Strømforhold 

etc 
 

 

Dødelighet 

Lusetall 

Optimalisert 

slakt 

etc 

 

Variabler Spørsmål Algoritmer 

Prosess, prediktiv biologisk analyse 



Eksempel på bruk: Slakt ved påvisning av PD 

Studien viser at forsert slakt rett før et PD-utbrudd kan gi store økonomiske gevinster, men vil 

påvirkes i positiv og negativ retning av salgs- og fôrpriser, men også andre variable kostnader. 

   

 

Valg av optimalt slaktetidspunkt kan kalkuleres automatisk av BI-systemet.                 



Eksempel på bruk: Prediksjon av lusetall.  
(Obs: forbehold om datakvalitet)  
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Ved hjelp av avansert analyse og algoritmer kan fremtidige lusetall predikeres med stor grad av 

treffsikkerhet. I ovenstående eksempler er prediksjonen satt til 2 uker. Blå linje viser faktiske, 

innrapporterte tall, stolpen viser vår prediksjon. Vi har kun benyttet tilgjengelig data fra 

Barentswatch (lusemålinger og vanntemperatur) som ikke er tilstrekkelig for å hevde at vi predikerer 

nøyaktig nok. Poenget med eksemplene er å vise at med høyere kvalitet på relevant grunndata, 

kan avansert analyse gi treffsikre prediksjoner av lusetall i et 2-3-4 ukers perspektiv ned på 

lokasjonsnivå. Dette vil kunne gi oppdretterne et ”window of oportunity” til bedre planlegging og valg 

av treffsikre tiltak. Analysen vil også gi et nøyaktig grunnlag for evaluering av de ulike tiltakene, og 

vil også kunne benyttes til prediksjon av andre fiskehelserelaterte problemer.   



Om kvalitet på data: 

Et enkelt uttrykk oppsumerer behovet for datakvalitet: 

Shit in – shit out 



Takk for 

tålmodigheten! 

Pål Herstad 

pal.herstad@elvenite.no 

Mob: +47 922904009 
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