
Indsæt nyt billede 

 

Bemærk at der på forside  

og breaker slides kun må 

benyttes billeder fra PFA’s 

egen billedbank 

 

1. Gå til Design fanen 

2. Klik på 

Baggrundstypografier, 

dernæst Formatér 

baggrund-knappen 

3. Under ”Indsæt billede fra”-

menuen, klik på ”Fil…” 

4. Find et nyt PFA-billede her 

\\pfanptfcl01\PFAmdInc\PFA 

Billedebank\Billeder 

5. Klik Indsæt 

Barren for den gode kundeoplevelse 

skubbes konstant  
- forløs potentialet gennem etablering af Center of Excellence 

Jens Gammelmark, maj 2019 



Indsæt nyt billede 

 

Bemærk at der på forside  

og breaker slides kun må 

benyttes billeder fra PFA’s 

egen billedbank 

 

1. Gå til Design fanen 

2. Klik på Formatér 

baggrund-knappen 

3. Under ”Indsæt billede fra”-

menuen, klik på ”Fil…” 

4. Find et nyt PFA-billede 

(\\Tahiti\Systeme\software\ 

swread\system\2010\Breaker) 

klik Indsæt 

Fokuspunkter for dagen  

PFA kort fortalt 

 

Fundament & Struktur 
- Kundeoplevelsesprincipper  

- PFA’s rejse 

 

Etablering af Centers of Excellence – why? 

 

Cases  

 

Opfølgning & feedback 

 

Fremtiden  

 

 

 

 



Vælg layout 
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Niveau 3-5 = Bullet tekst 
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2018: Kort om PFA 
 

* 
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… Men hvordan sørger man for,  
at en 100 år gammel organisation 

kan levere relevante digitale 
kundeoplevelser? 
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Vores ambition for den digitale kundeoplevelse er 
nedfældet i fem overordnede principper… 

Vi taler til både hjerne og 
hjerte  

Vi udvikler dig, og 
skaber dit overblik  

Vi kender dig, og viser det  

Vi sætter dig før teknologien  

Vi forenkler 

…og i et customer journey og 
experience perspektiv 



…og målet er en god kundeoplevelse gennem et 
sammenhængende digitalt flow  

Ny investerings- og 

forsikringsguide 

Digital skadesanmeldelse og 

antagelse 
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For at vi kan levere på det, er der 
nogle forudsætninger, der skal være 

på plads… 



Vælg layout 

1. Højre klik udenfor dit slide  

2. Vælg et passende layout  

fra “drop ned” menuen 

Niveau 1 = Mellemoverskrift 

Niveau 2 = Almindelig tekst 

Niveau 3-5 = Bullet tekst 

 

For at få regular tekst og 

punktopstilling på teksten  

brug Forøg listeniveau 

 
For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

Formindsk listeniveau’ 

 

Verden forandrer sig 

 

Ambitiøs S2020  

 

Den finansielle sektor løber 

 

”Den agile transformation er en af de største ændringer i arbejdsmåden i PFA-koncernen i mange år – ikke blot i 
Digitalisering & IT, men også i forretningen. I PFA betragter vi agilitet ligesom sundhed. Der er mange måder at blive sund 
på.”                                                       

Allan Polack 

Agil transformation for at 

• skabe hurtigere værdi og 

validering 

• få hurtigere værdi til vores 

kunder  

• få færre tilbageløb og spildt 

arbejde 

• skabe en attraktiv arbejdsplads 

 

 

Den agile transformation i PFA skal sikre en øget 
konkurrencekraft og omstillingsparathed… 

Digital Kundeoplevelse 

Pensions- og 

Forsikrings-

produkter 

Digitalisering og 

styring 

Data 

https://pfa.23video.com/secret/19746330/e6f83d2b489effccefd8c66b84d44dba
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2013-2014: 
MitPFA 
”garage team” 
etableres, og 
MitPFA går 
live  

2015-2016:  

MitPFA forfines 
og udvikles med 
et væld af 
værktøjer 

Oprustning på 
det digitale 
område 

 

2017:  

Første agile Agile 
Release Train (ART) 
etableres - DK ART 
født med 4 teams 

Fokus på styrkelse 
af ”nye” 
kompetencer, fx UX, 
Antropolog mm.  

Data ART etableres 

 

 

 

2018:  

Yderligere digital 
oprustning, DK 
ART går til i alt 6 
agile teams  

To nye ART’er 
etableres – 
hovedparten af al 
udvikling foregår i 
4 agile ART’er 

Oprustning og 
styrkelse UX, 
Digital designere – 
fokus på at samle 
Digital Design og 
UX kræfter 

2019:  

Digital 
Experience & 
Design CoE 
etableres 

…og vi er på en rejse for at skabe fundamentet for, at vi 
kontinuerligt kan levere relevante kundeoplevelser 

2017:  

Oprustning på 

AI/ML området 

ved ansættelse af 

Datascientist 

kompetencer 

 

Test med Cloud 

løsninger 

 

 

2018:  

Styrkelse af 

Udviklingsmiljø, 

Proof of Concept 

tiltag 

 

EPISTOLA i 

produktion 

 

 

 

2019:  

AI CoE 

etableres 

 

 

  

 

 

 

2016:  

Løsninger 

forbedres og 

bliver mere 

avanceret. 

 

Drøftelser om 

fremtidige 

kompetencer og 

behov 
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Senest har vi etableret to Centers of 
Excellence (CoE), hvor vi lader 

udvalgte kompetencer specialisere 
sig… 
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I vores AI Center of Excellence har vi samlet vores Data 
Science kompetencer for at styrke AI/ML på tværs af PFA 

Data Science / AI 

Center of Excellence 

Privat analyse 

Forsikring 

Aktuariat 

Enhed 4 

Enhed 5 

ML 

Arkitekt 

Data  

Engineer 

DevOps 

Engineer 

Lead Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Data 

Scientist 

Hvorfor? 

For at konsolidere indsatsen omkring AI/ML og 

sikre en ensrettet og central governance 

omkring den tekniske platform såvel 

processerne og de etiske aspekter ved at arbejde 

med AI/ML. 

 

Hvordan? 

Virtuel tværfaglighed projektenhed, der samler 

relevante kompetencer og sætter rammerne for, 

at medarbejdere på tværs kan arbejde med 

AI/ML. AI CoE fungerer som interfacet mellem 

IT & forretning og dokumenterer, hvordan vi 

laver modeller mm. 

 

Hvilke fagligheder & kompetencer? 

Data Scientists & Data Engineers i form af 

ingeniører, økonomer, kvantefysikere & 

biologer. 
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Digital Experience & Design CoE skal sikre retning og 
sammenhæng i vores løsninger samt forfine vores evne til at 
forstå kunderne… 

Hvorfor? 

For at skabe værdi for kunden og PFA ved at 

sikre, at vores digitale kanaler samarbejder 

synkront mod et fælles mål med udgangspunkt 

i kundens behov og adfærd. Fokus er på digitale 

kunderejser og interaktioner, der fører til 

handling.   

 

Hvordan? 

Selvstændigt  cross functional team, der både er 

en del af Digital , men også placeret ude i de 

forskellige ART’er. Via en tydelig retning og 

operationel ramme styrker vi herigennem vores 

digitale eksekveringsevne. 

 

Hvilke fagligheder & kompetencer? 

UX konsulenter, designere, antropologer & 

strategiske forretningsudviklere. 

Digital XP & Design CoE  

Metoder 

• Kundeinddragelse, observationsstudier, og -tests 

• Design thinking og innovation 

• Adfærdspsykologi og nudging 

• Kreativ problemløsning, preto- og prototyping 

• Metodekasse til digitale kunderejser og –oplevelser 

• Interaktionsdesign, UX og Dual Agile udvikling 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi35ZbwzoHgAhURsKQKHcQfDR0QjRx6BAgBEAU&url=https://medium.com/@tigranbs/design-thinking-for-software-developers-bbd2f863c6f7&psig=AOvVaw30wIPryAlO9_PQqSCoXJD_&ust=1548254287122334
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Cases 
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AI case: 
 

Epistola - Mailbot 
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I dag hjælper vores mailbot rådgiveren med at finde det 
rigtige mailsvar blandt flere hundrede mulige, hvilket sikrer 
både hurtigere og mere ensartede svar til vores kunder 

Kundehenvendelse 

Epistola 

Epistolas bud på  

svar bliver  

sendt til rådgiver 

Epistolas svar bliver  

sendt til rådgiver, der  

ydermere evaluerer og fordrer 

Information i maskinen 

Rådgiver vælger det  

bedste svar ud og sender 

 

Kunden får hurtigere  

svar –  

og vi kan allerede  

begynde  

at se effekten 
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UX case 
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Digital Velkomst: Gennem et flow bliver den enkelte kunde 
empowered til at engagere sig i sin pension  

• Mange nye kunder hvert år 

 

• Helt forståeligt sprog – der 

ikke blot forsimpler det 

svære men forklarer det 

 

• Klare, kvalificerede 

anbefalinger 

 

• Flowet skaber højere 

konverteringsrater og mere 

tilfredse kunder 

 

Udviklingen af Digital Velkomst har skabt nye standarder for PFA’s digitale identitet og måde at formidle til kunderne. 

Det kan meget vel betyde, at vores eksisterende digitale løsninger skal lære af vores nye digitale erfaringer.  

Således skubbes barren kontinuerligt for, hvad det vil sige at levere på den gode kundeoplevelse.    



Arbejdet med digitale produkter og services er tværfaglig af 
natur med egen modus operandi… 

Business 

Design the digital journey that matches the customer’s 

Job-To-Be-Done, and deliver that experience 

Digital Offerings, 

Products  

&  

Services 

Achieve business goals in 

exchange for delivering 

value to the customer 

Can we build it with available 

technology and maintain it, with 

cost compatible with business 

goals 

Valuable Feasible 

Usable 

Kilde: Inspired by João Craveiro, 2018 (inspired by the work of Martin Eriksson) 
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Hvordan måler vi 
effekten af vores 

indsatser? 
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Vi har fokus på kundernes feedback - når det gælder den 
digitale kundeoplevelse 

PFA fik i sidste måned prisen som Årets Digital e Finansvirksomhed. I konkurrencens kundepanel, hvor 4000 

pensionskunder i Danmark blev interviewet omkring deres respektive pensionsselskaber, lå vi konsekvent i toppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Finans Kundepanel ‘19 

 
Nr. 1 i kundernes samlet score 

 

Placeret i toppen på Min Side PC, 

Min Side mobil & hjemmeside 

 

Nr. 1 på innovationsevne 

 

2016: 

Løsning: Pensionsplanen 

Placering: Sølv 

Kategori: Platform Systems 

2018: 

Bedste digitale kunde-

løsninger – Pensions- 

selskaber 

2017: 

Årets Digitale 

Finansvirksomhed 

2016: 

Årets Digitale Finansvirksomhed  

Bedste digitale kundeløsninger - 

Pensionsselskaber 
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Men feedback fra vores interne ‘kunder’ er mindst lige så 
vigtigt, når vi evaluerer effekten 

”Jeg synes, det fungerer 
rigtig godt, og det sparer 
noget tid, at den kommer 

med forslag til 
skabeloner i stedet for at 
vi skal ind og finde dem 

selv” 

”Jeg tror jeg kan bruge 
skabelonerne i 8 ud af 
10 beskeder, hvor det er 
kunden der har startet 
korrespondancen”  

Rådgiver-feedback på Espistola 

”De andre der sidder på 
mails, de er meget positive 
overfor det også og bruger 
det hver gang muligheden 

byder sig” 
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Fremtiden? 



Intelligent og nærværende rådgivning skal sikre, at vi er der 
for den enkelte kunde, når kunden har brug for det  

Udgangspunkt i konkrete og 

individuelle livshændelser 
 

Kunden skal opleve relevant 

og personligt nærvær 

Målrettede budskaber og  

samspil mellem digitale  

løsninger rådgivning 
 

Ingen modeller ”står stille” - 

men er i konstant udvikling 
 

Rette budskab sendes på det 

rigtige i rette kanal  
 

Intelligent data og 

kundeindsigt skal sikre 

relevans 
 



Det kræver de rette forudsætninger, for ikke bare at sige 
det, men rent faktisk at gøre det 

Sammenhængende dialog med 
kunden i alle kontaktpunkter fx: 
  
 Kunstig intelligens- herunder 

Machine Learning  
 
 Næste bedste handling 
 
 Budskabsstrategi & håndtering 
 
 Personlig rådgivning 
 
 

 

Kunden 


