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Teorem 

-  Tre års erfarenhet av att tillämpa AI i olika industrier 

-  Prisbelönt egen teknologi för bildanalys 

-  Egen metod för träning av neuronnät 

Teorem 



AI-LOGISTIK 

●  En teknisk lösning för samverkan mellan flera parter i ett AI-projekt. 

●  Baserad på en metod som är testad och förädlad genom flera framgångsrika 
projekt. 

Teorem 



Problemställning 

-  Företagsledning 
-  Kunden 
-  Forskare 
-  -> Behov och krav 

-  Programmerare 
-  Systemarkitekt 
-  Forskare inom AI (ex. bildanalys) 
-  -> Teknisk lösning 

AI Lösning 
Produkter, tjänster 

Teorem 

(ÖV) 

(IT) 



Tre steg till lösning 
-  Steg 1: Samla träningsexempel      

 (ÖV) 
-  Sensorintryck + tolkning = träningsexempel 

 
-  Steg 2: Skapa modell

        
 (IT) 

-  Modellen tar ett nytt sensorintryck och ger en egen tolkning 
 
-  Steg 3: Iterera modellen

        (ÖV), (IT) 
-  Träna, utvärdera, träna om, etc 
 

 
 
 

Teorem 



Kontrollpanelen 

-  Ladda upp träningsmaterial 

-  Testa färdigtränade modeller 

-  Administrera produktions- och testmiljöer 

Teorem 

Segmentering Augmentering 
Kontrollpanelen 

(ÖV) (IT) 



Lägg en order 
Ordern innehåller: 

-  Vilken typ av modell som ska tränas 

-  Träningsmaterial 

-  Valideringsmaterial 

-  Önskemål/krav 

Teorem 

Kontrollpanelen 

(ÖV) 

Order 

(IT) 



Träning 
-  Automatisk omträning när 

mindre ändringar gjorts 

-  Parallella träningar med olika 
parametrar 

-  Manuell expertträning och 
justering av modeller 

Teorem 

Kontrollpanelen 

(ÖV) 

Order 

(IT) 

Automatisk 
träning, m.m. 



Utvärdering 
-  Kvalitetssäkring 

-  Iterera modellen 

-  Växla tränings- och validerings-material 

-  Sortera om 

Teorem 

Kontrollpanelen 

(ÖV) 

Order 

(IT) 

Automatisk 
träning, m.m. 

Order Modeller 



Deployments 
Skicka lösningen direkt till: 

-  Fabrik (ex. vision-system) 

-  Mobilapp 

-  Webb 

-  Tredjepart för integration 

Teorem 

Kontrollpanelen 

(ÖV) 

Order 

(IT) 

Automatisk 
träning, m.m. 

Deploy 1 … N 

Order Modeller 



Flexibel arkitektur 

-  Hel eller delvis on-site-installation 

-  Hotswapping av komponenter 

-  Versionshantering av modeller 

-  Hög säkerhet och komponentvis 
kontroll över data 

Teorem 

Kontrollpanelen 

(ÖV) 

Order 

(IT) 

Automatisk 
träning, m.m. 

Deploy 1 … N 

Order Modeller 



Sammanfattning 
Fördelar 

-  Kostnadsbesparingar upp emot 80 % 
jämfört med ad-hoc 

-  Lättåtkomligt även för icke-tekniska att 
komma igång med AI 

-  Alla i teamet samarbetar i samma 
plattform 

Teorem 

Kontrollpanelen 

(ÖV) 

Order 

(IT) 

Automatisk 
träning, m.m. 

Deploy 1 … N 

Order Modeller 



TACK!  
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