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Bakgrunn

• Klubben er forhandler av KnowUr.Biz i Norge.
• Leverer i dag billett- og adgangssystem til svømmeanlegg 

over hele landet.
• PRE Rådgivning

• Har rettighetene til KnowUr.Biz i Norge. 
• Sport Venue er det finske selskapet bak KnowUr.Biz

• Utvikler av KnowUr.Biz. 
• Har kunder på KnowUr.Biz i Finland og Nederland. 



Verdien av dataene du 
har øker, hvis du kan 
bruke dataene til å skaffe 
nyttig informasjon som på 
sikt kan øke inntjeningen i 
anlegget. 



Hvordan kan 
KnowUr.Biz
nyttes i din 
virksomhet?

• Muliggjøre en konstant overvåking av 
de dataene du har tilgjengelig.

• Tilpasse seg endrede forutsetninger, 
basert på reelle data fra ulike kilder.

• Tilpasse seg et endret 
adferdsmønsteret til de besøkende. 
Noen ganger er endringen permanent, 
andre ganger kommer endringen fra 
én dag til en annen (Covid19).



Visualisering av data





Hva er 
KnowUr.Biz?

• Et kvalitetsstyrings-program for å 
utnytte eksisterende 
forretningsinformasjon bedre.

• Målet er å gi anlegget et 
analyseverktøy, for med enkle grep 
basert på dataene du allerede har, å 
øke inntjeningen til anlegget. 

• Det er verdien av å samle dataene, 
som gjør dette systemet spennende. 

• Det er ingen begrensning i data, alle 
data kan legges inn i verktøyet. 

• PowerBI brukes som et grunnlag for å 
vise dataene.



Verdien på dataene øker 
enda mer, hvis dataene 
kan samles på ett sted og 
kobles med andre data 
som allerede finnes.



Hvilke data 
legges til 
grunn?

Besøksstatistikk fra 
billettsystemet i anlegget

Lokale værdata for ditt anlegg 

Hente informasjon fra byggets
SD-anlegg og kombinere dette med 
besøksstatistikk og værdata.

Andre relevante data etter behov



Muligheter 
KnowUr.Biz gir

• Gjøre tilpasninger til adferdsmønsteret 
til den besøkende, basert på 
besøksstatistikk.

• Ta i bruk all informasjonen du har for å 
gi et konkurransefortrinn i markedet.

• Tilpasse drift ut i fra historiske 
værdata.

• Hvordan tilpasse bemanningen 
optimalt til besøkstallene?



Case 1 - Mål: 
Øke inntjeningen 
midt på dagen 

• Utfordring: 
• Øke besøkstallene midt på dagen.

• Kan en ny billettype bidra til å øke 
besøkstallene?

• Forberede økt kapasitet i ny 
svømmehall og å utnytte dagens 
potensiale.



2018: Utgangspunkt, øke besøkstallene
Utgangspunkt analyse 2018

Mindre besøk på dagtid 
mellom 11.00-13.00



2019: Besøksantallet økt i tidsrommet
Statussjekk underveis 2019

Redusert fallet i 
besøkende 11:00 – 13:00



2018 vs. 2019: Er vi på riktig kurs med nytt produkt?
Statussjekk underveis i 2020

10% økning i 2019 
for ny billettype



Analyse: 
Hvilket produkt bidro til økt inntjening? 

KnowUr.Biz gir et 
godt overblikk over 
de mest solgte 
produktene i de 
ulike tidsrommene.

Filtrering av ønsket tidsrom



Case 1 - Resultat: 
Øke inntjeningen 
midt på dagen 

• Resultat etter analysen:
• Enklere billettkjøp for eldre på dagtid

• Tilgjengeliggjort flere billettyper også 
for andre brukergrupper

• Besøkstallet er på et bra nivå til 
kapasiteten økes i ny svømmehall



Case 2 - Mål:
Har været noe å si 
for besøkstallene?

• Utfordring: 
• Hvordan påvirker været 

besøkstallene i friluftsbadet 
i Tampere?

• Ulike billettyper i svømmehallen 
og i friluftsbadet 

• Mulighet for å kjøpe add-on på 
vanlig enkeltbillett i 
svømmehallen

• Stor variasjon i besøkstall



Dashboard - månedlig oversikt
Sammenligning 2020-2021 for besøkende i badet

2021 startet bra, men august hadde 
signifikant lavere besøkstall.
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Hva er årsaken til lavere besøkstall i august?
Sammenligning 2020-2021 for besøkende i badet

• Ukedagene viser noen 
likheter og noen ulikheter

• Halvparten av besøket var 
på ukedager i 2021

• Temperaturen var lik, mest 
sannsynlig ikke en årsak

• Nedbør sign. høyere i 2021 
(utenom søndager)



Nedbør er sign. høyere i 2021
Sammenligning 2020-2021 for besøkende i badet

• 2-5 ganger lavere 
besøkstall i 2021

• 2020: regn kun på noen 
søndager

• 2021: regn fordelt jevnt 
over på flere søndager

• Det kan virke som at 
nedbøren påvirker de 
lavere besøkstallene i 
2021

Besøkende Reduksjon i nedbør

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hvordan få folk til å besøke også på regnfulle dager? 



Case 2 - Resultat:
Har været noe å si 
for besøket?

Hvordan få folk til å besøke 
friluftsbadet også på regnfulle 
dager?

• Resultat etter analysen:
• Sesongbillett i friluftsbadet

• Værrisikoen overføres til kunden
• Besøkende i svømmehallen får 

også tilgang til friluftsbadet



Case 3
Bemanning

• Når skal vi ha folk på jobb?

• Er det behov for mer bemanning enn vanlig:
• Noen tidspunkter i løpet av dagen?
• Spesielle dager?
• Sesonger?
• Annet?





• KnowUr.Biz er tilgjengelig i Finland, 
Nederland og nå i Norge.

• Mål: gi svømmehaller muligheten til å ta 
begrunnede valg basert på den 
informasjonen som foreligger.

• Artificial Intelligence (AI) muliggjør positive 
effekter for inntjening for ditt anlegg, hvis en 
bruker all informasjonen en har tilgjengelig.



Kontakt oss for en prat om dette kan være interessant for ditt anlegg. 

Marthe Johanne Stenersen
marthe.johanne@klubben.no 
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