
Inter nettetsintelligente sælgere1

Af JesperMøller & Jakob Lichtenberg, ph.d.-
studerendevedIT-højskoleni København.

Sammensætdin egen cykel på 127 millio-
ner forskellige måder. Avanceredeprodukt-
konfiguratorergiver kunder mulighed for at
skræddersyderesegne produkter over nettet.
Nøgleordeneervalg og fleksibilitet.

Avanceredeprodukt-konfiguratorer til internet-
tet er tippet til at blive vor tids intelligentesæl-
gere.

En gruppe unge forskere fra IT-højskolen i
København har startet virksomhedenConfi-
gIt Software,der brugerpatentanmeldteforsk-
ningsresultatertil at udvikle en unik produkt-
konfigurator. Den nye software giver kunder
muligheden for at sammensættederes egen
skræddersyedecykel eller bil — og tit er der
mangemillionermuligekombinationeratvælge
i mellem.

Friheden til at vælge

“Folk kan få vognen i den farve, de helst
vil have, når blot de vælger sort.” Sådan
sagde Henry Ford i 1914 om den første
samleb̊andsfremstillede bil Ford T. Sam-
lebåndsprincippetgjordedetmuligt atfremstille
biler langt billigere end tidligere, men prisen
for det var, at manikke længerekunnetilpasse
hver enkelt bil til forbrugerensindividuelle
behov og ønsker.

Meget har heldigvis ændretsig sidenda, og i
dagfåsbiler i et utal af farver og medet væld
af finesserog ekstraudstyr, som bilkøberentit
kankonfigurerepå nettet.Frihedentil at vælge
gælderikke kun biler: Det er en klar trend i
dag,at forbrugereselv vil sammensættederes
produkter. Hvadentendeter tøj, køkkener, rej-
ser, biler, pizzaereller computere,skalproduk-
tet skræddersys.Massefremstillinger blevet til
masseskræddersyning.

1Publiceret i Orbitalen www.dr.dk/orbitalen, august
2001. Redigeretaf Mikael Kjærbye, journalist ved IT-
højskoleni København.

Forestil dig, eksempelvis,at du besøgeren cy-
kelforretningfor at bestilleen håndbyggetcy-
kel. Du fortæller om dine ønsker og behov,
og forhandlerenrådgiver dig om, hvilke cykel-
deledukanvælgei mellem.Forhandlerentager
øjem̊al af dig, sørgerfor atallecykeldelenepas-
sersammen,ogduforladerforretningenmeden
vishedom atcyklen vil virke fornuftigt.

Skræddersydin egencykel på Inter nettet

MedInternetteter deråbnetmulighedfor, atdu
selvkanskræddersyf.eks.encykel pådin hjem-
mecomputer. Men der er en række udfordrin-
ger forbundetmed at flytte salgsprocessenfra
cykelbutikken meden kompetentsælgertil en
hjemmesidepå Internettet.Det kræver for det
første,at forbrugerenundervejs bliver rådgivet
af en virtuel sælger, som ved hvilke produkt-
kombinationer, der kan lade sig gøre,så kun-
denikke endermedencykel, derikke fungerer.
For detandetskalInternet-sidenværehurtigog
pålideligfor at tilfredstille kunder, derervanttil
at henvendesig i en forretningog få øjeblikke-
lige svar.

En produkt-konfiguratorer det bedstebud på,
hvordan en forbruger selv kan skræddersysit
produktpå Internettet.Konfiguratorenfungerer
somenintelligentsælger, derheletidenpræsen-
tererforbrugerenfor en række muligheder, der
er relevantei dengivnesituation.Kundenfore-
tagerherefteret valg - angiver for eksempelsin
højde- ogbaseretpådettevalgopdateressiden,
så derkun visesdecykeldele,dermedrimelig-
hedpasserenpersonmeddenvalgtehøjde.

Klik ind påConfigIt’sonlinecykel-konfigurator
på www.configit-software.com/configit/bike.asp
for at skræddersydin egencykel. Øverstpå si-
denvælgerdu,hvilkeegenskaberdin cykel skal
have, og nedersttil højrevælgerdu de enkelte
cykeldele.Til venstrekan du vælgeekstraud-
styr. Nårduharforetagetetvalg,vil detafspejle
sig i hvilke valg,du kanforetageefterfølgende.
Du kanfortrydeet valg vedat klikke “Tilbage”
i din browser, eller du kan starteforfra ved at
klikke “Clear”. Bemærkat der hele tiden st̊ar,
hvor mangeforskellige måderdu kansammen-
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sættecyklen på underhensyntagentil de valg,
du alleredehar truffet. Til at startemeder der
127millioner forskellige cykler!

Virtuelle tabeller

FirmaetConfigIt Softwarehar udviklet et pro-
gram, som gør det let at lave en Internet-
baseretkonfiguratorsom for eksempelcykel-
konfiguratoren.Udviklerenaf hjemmesidenbe-
skriver først hvilke komponentereller bygge-
klodser produktet best̊ar af (fx stel, gear og
fælge), og hvilke egenskaberkomponenterne
har (fx steltype,antalgearog fælgbredde).En
sådanbeskrivelsekaldesenproduktmodel.

Relationernemellem komponenterneangiver
mani form af en række regler skrevet i et sim-
pelt programmeringssprog.Reglernekan f.eks.
udtrykke, hvilke komponenterder passersam-
men,ellerom enkomponentudelukker elleraf-
hængeraf en andenkomponent.Reglernekan
ogs̊audtrykkesammenhængemellemproduktet
og brugeren,f.eks. at racercykler for personer
mellem 190-200cm bør have en stelstørrelse
mellem25 og28 tommer.

Ud fra produktmodellenog reglerne beregner
programmethereftersamtligemulige produkt-
kombinationerog gemmerdemi en“virtuel ta-
bel”. Det somgørprogrammetunikt, erdenpa-
tenteredekerneteknologi,der gør det muligt at
gemmeflerehundredemillioner oroduktkombi-
nationeri envirtuel tabelpå enmegetkompakt
form - typisk nogle få kilobytes.Den virtuelle
tabel for de 127 millioner forskellige cykler i
cykel-konfiguratorenfylder såledeskun 24 ki-
lobytes.

En intelligent salgsassistent

Konceptueltkan man tænke på en produkt-
konfiguratorsom en intelligent salgsassistent,
der ved alt om produktet.Ved at slå op i den
virtuelle tabelkanassistentenhurtigtogpræcist
svarepå alle spørgsm̊al om,hvilke kombinatio-
ner der er mulige i en given situation.Herved
forhindrerman,atbrugerenkanbestilleenvare,
der ikke kanfremstilles,eller ikke fungerernår

8-dronningeproblematikken

8-dronningeproblematikken er et klassiskma-
tematiskproblem,hvor det gælderom at pla-
cereottedronningerpå et skakbrætpå ensådan
mådeat ingen af dronningernekan slå hinan-
den. Der er over 4 milliarder mådeat placere
de otte dronningerpå, men kun 92 af dem er
løsningertil problemet.Du kan prøve at løse
8-dronningeproblematikken uden hjælp ved at
gå ind på www.configit-software.com/demo/queen/-

queen8 manual.php3.

Vedhjælpaf ConfigIt’sværktøjkanmanlaveen
8-dronningekonfigurator, sominteraktivt hjæl-
per medat placerede otte dronninger. Det gør
det trivielt simpelt at løse problemet.Du kan
prøve at løse8-dronningproblemetmedhjælp
fra konfiguratorenvedat gå ind på www.configit-

software.com/demo/queen/queen8.php3.

dentagesi brug.

Der ligger naturligvis et arbejdei at lave pro-
duktmodellenog angive reglerne,mendadette
er fuldstændigadskilt fra tekniske detaljerrela-
terettil websiden,erdetoftestensmertefripro-
ces.Konfiguratorenvil lynhurtigt etableresig
somet fællesinformationssystemfor virksom-
heden.Produktmodellenbeskriver nemligpåen
grundigogsystematiskmåde,præcishvadvirk-
somhedenfremstiller, og alle i virksomheden
haradgangtil denneviden.Salgsafdelingenvil
benytte konfiguratorentil salgsstøtte,hvorved
alle kunderfår densammerådgivning,uafhæn-
gig af hvilkensælgerderbetjener. Desudenfor-
hindresdet,at sælgerenikke bliver for ivrig og
sælgervarer, somproduktionsafdelingenbagef-
ter ikke kanproducere.Deter let at justerepro-
duktmodellenud fra erfaringerhøstetved pro-
duktionen,oghelevirksomhedenharøjeblikke-
lig adgangtil dennenyeviden.

Om ConfigIt Software

ConfigItSoftwareblev grundlagti April 2000af
forskerefra IT-højskolenog er financieltstøttet
med pre-seedkapital fra Forskerparken CAT
(www.catscience.dk). Firmaeterudsprungetfra
forskningsmiljøetpå IT-højskolen, somkonse-
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kvensaf forskningsresultaterinden for formel
verifikation.Teametharensamletforskningser-
faringpåomkring25 år og best̊ar af lektorerog
ph.d.-studerendefra IT-højskolen samtcivilin-
geniørerfra DTU.

Firmaets ultimative mål er at sætte en ny
standard for Internet-baserede produkt-
konfiguratorer. ConfigIt Developerer firmaets
første produkt og kan købessom hyldevare,
eller som et modul til CatalogInternational’s
e-handelssystem.

Samspil mellem forskning og pri vate virk-
somheder

Somenaf defå uddannelsesinstitutioner i Dan-
mark huserIT-højskolen i København private
firmaer. Samtidiger flere af virksomhedsmed-
arbejdernetil dagligforskereog underviserepå
skolen.

IT-højskoleni København tror på,atforsknings-
baseretteknologi kan give Danmark et stort
kompetenceløftindenfor IT.

Samspilletmellem forskning og businesshar
bl.a. båret frugt med softwarefirmaetConfi-
gIt Software, og med firmaet GenericVision
(www.genericvision.com) somspecialiserersig
i 3D imagingtil medicinskbrug.
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