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Disruptions reshaping the business world

Explosion 

of data

Hybrid 

work

Citizen 

development 

Collaboration 

mindset
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Generate continuous 

insights

Break through barriers

Stay secure and 

compliant

Harness data 

everywhere



Customer Service

Field Technicians

Physical stores

E-commerce

Finance & 

Accounting

Operations

Human Resources

Supply Chain

Sales

Marketing

Break down data silos across every department



Drive customer centricity across departments with unified 

data and insights

Customer Service

Field Technicians Physical stores

E-commerce
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Marketing

Data

Customer

activity

Market 

data

3rd party

services



Customer Service

Field Technicians Physical stores

E-commerce

Finance & 

Accounting

Operations

Human Resources

Supply ChainSales

Marketing

Identify customer 

behavior

Improve lead 

quality

Streamline in-store 

operations

Personalize marketing 

campaigns

Anticipate supply 

chain disruptions

Optimize inventory 

& logistics

Provide predictive 

service

Predict cash

flow

Drive customer centricity with unified data and insights
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Business applications are 
now multiplayer

Dynamics 365 Dataverse Teams

Business data is available to 
everyone, everywhere

WindowsTeams Outlook MS Graph

Easily communicate as part 
of any business process

Collaborate across developers, IT, and business users to create digital solutions

Power BI Power Apps Power Automate Power Virtual Agents



Introducing Microsoft industry clouds

Integrate 
industry-specific capabilities

Accelerate
adoption of Microsoft cloud

Extend
through partner ecosystem

Microsoft Azure

Microsoft 
Power Platform

Microsoft 365 LinkedIn
Microsoft

Dynamics 365



“Microsoft 365, Dynamics 365, 

and the Power Platform, on 

top of what we’re doing with 

Azure, is the core of what we 

are doing as a company.”

--Satya Nadella
CEO, Microsoft



Microsoft Cloud

for Sustainability

Microsoft og Bærekraft

http://www.linkedin.com/pub/bengt-rosing-borren/0/3a9/652
http://www.facebook.com/bengtrosing.borren


Om meg
Siviløkonom & CEMS Master NHH / Universitetet i Køln

Elkjøp Sentral-Europa (CZ,HU,SK,PL)
- 2001 - 2008: Innkjøp

- 2008 - 2009: Salg

Microsoft
- 2021- : Forretningsapplikasjoner & Bærekraft

- 2018 - 2021: Eiendom og Smarte bygg (Smart Living) 

- 2013 - 2018: Forretningsutvikling & Digital Transformasjon

- 2009 - 2013: Retail 
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Bærekraft @DynUG

➢ EUs Green Deal og taksonomi

➢ Microsoft`s bærekraftsforpliktelser

➢ Scenarier for bærekraftig transformasjon

➢ Våre løsninger:

➢ Emissions Impact Dashboard

➢ Microsoft Cloud for Sustainability 

➢ Suksesshistorier



EUs Green Deal og taksonomi*

Seks miljømål: 

1. Begrensning av 

klimaendringer

2. Klimatilpasning

3. Bærekraftig bruk 

og beskyttelse av 

vann- og

havressurser

4. Omstilling til en

sirkulær økonomi

5. Forebygging og

bekjempelse av 

forurensning

6. Beskyttelse og

gjenopprettelse av 

biologisk mangfold og

økosystemer

* Kilde: EUs taksonomi og handlingsplan for bærekraftig finans (nho.no)

https://www.nho.no/tema/energi-miljo-og-klima/artikler/eus-taksonomi-og-handlingsplan-for-barekraftig-finans/


Bruke våre beste fremgangsmåter for å hjelpe andre

med å oppnå transformasjon som gir verdi

Våre bærekraftsforpliktelser: 

Karbonnegative

innen 2030

Vannpositive

innen 2030

Null avfall innen

2030

Beskytte økosystemer og

bygge en planetarisk

datamaskin



Scenarier for bærekraftig transformasjon

Sentraliser dataintelligens i et 

grunnleggende registreringssystem for å  

drive bærekraftsinitiativer og

forretningstransformasjon

Levere pålitelig

system for registrering

Minimer det miljømessige fotavtrykket til

driftssystemene og prosessene dine og av 

byggene og arealet dere bruker

Redusere operativt

fotavtrykk

Tilrettelegg for større åpenhet og

ansvarlighet i forsyningskjeden din

Skape bærekraftige

verdikjeder

Identifiser muligheter for å erstatte verktøy, 

systemer, eller aktiviteter med renere

alternativer og økt forretningsverdi

Bygge en bærekraftig

IT-infrastruktur



Emissions Impact Dashboard



Emissions Impact Dashboard



Scenarier for bærekraftig transformasjon
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Microsoft Cloud for Sustainability
Sjølve løsninga



Microsoft Cloud for Sustainability
Virksomhetsprofil



Microsoft Cloud for Sustainability
Hent data fra ulike kilder



Microsoft Cloud for Sustainability
Selve løsningen



Microsoft Cloud for Sustainability
Ta aksjon på de rette områdene med målstyring



… og et registreringssystem som gir

synlighet i sanntid og dataintelligens for 

å informere og guide deg på reisen

Vi trenger et felles grunnlag 

for nøyaktig, konsistent og 

pålitelig måling



I kjernen trenger vi en

bærekraftsplattform bygget

på en felles datamodell

Open-sourced CDM 

for bruk på tvers av  

bedriften og

verdikjeden

System for å Registrere, 

Rapportere og Redusere

klimapåvirkning

Sentraliser data fra

alle kilder - interne 

og eksterne



Microsoft 

Cloud for 

Sustainability

Gir innsikt som hjelper deg 

å akselerere hvert steg i din 

organisasjons

bærekraftsreise

Omfattende

Fleksibel

Integrert

Automatisert

DATA
Registrere

INNSIKT
RapportereACTION

Redusere



Microsoft Cloud for Sustainability

DATA
Registrere

INNSIKT
RapportereACTION

Redusere

Tilkoblings-

katalog

Partner-

løsninger

Rapportering

Data-

visualisering

Dynamisk

beregning
Felles

datamodell

Handlingsretta

innsikt

Måloppfølging



Microsoft Cloud for Sustainability visjon

IT

• Grønn hosting

• Grønnere valg av apper

og tjenester

• Utslippsmodellering

Microsoft og

partnerløsninger

Drift

• Eiendomsdrift

• Transport & logistikk

• Gjenbruk av materialer

• Reiser

Microsoft og

partnerløsninger

Forsyningskjede

• Åpenhet på utslipp i

forsyningskjeden

• Sirkularitet og

livsløpsvurdering

• Innkjøp

Microsoft og

partnerløsninger

Økonomi

• Registrere

karbonkostnader

• Kvantifiser risiko

• Karbonintensitet etter

omsetning

Microsoft og

partnerløsninger

Ansatte

• Samarbeid og planlegg

• Bevissthet rundt

påvirkning

• Endre atferd

Microsoft og

partnerløsninger

Digital transformasjon

Registrere Rapportere Redusere

Netto nullutslipp Vann positiv Null avfall

Bygg en bærekraftig virksomhet



«Sustainability. Good for Business. Executive Playbook»

Ta opp mobiltelefonen og 

scan denne QR-koden!



Suksesshistorier



Suksesshistorie - Ulstein Group



Suksesshistorie – Sparebanken Sogn og Fjordane



Takk for oss!
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