Kronprinsparet besøker eSmart Systems i Halden
den 30. august
eSmart Systems og IT-miljøet i Halden har markert seg nasjonalt og internasjonalt innenfor den
digitale revolusjonen. Denne revolusjonen skjer nå over hele verden og kunstig intelligens vil være
en svært viktig driver for nærings- og samfunnsutvikling fremover. Kronprinsparet besøker eSmart
Systems for å få en innføring i hvordan kunstig intelligens kan utvikles og anvendes for nærings- og
samfunnsutvikling.

-

Kunstig intelligens vil raskt bli et sentralt virkemiddel og en forutsetning for bærekraftig
næringsvekst og samfunnsutvikling. Vi setter derfor stor pris på at Kronprinsparet velger å besøke
eSmart Systems for å få en innføring i hvordan kunstig intelligens utvikles og eksempler på hvordan
denne viktige teknologien kan benyttes, sier adm.dir. i eSmart Systems, Knut H. H. Johansen.

eSmart Systems AS springer ut fra forsknings- og utviklingsaktivitetene som gjennomføres i regi av Smart
Innovation Norway i Halden innenfor digitalisering, energi og smarte byer. Sentralt i dette er
næringsklyngeprogrammet Norwegian Center of Expertise i regi av Innovasjon Norge, Siva og
Forskningsrådet. Halden-miljøet har gjennom dette samarbeidet bidratt til å etablere EU-finansierte FoUprosjekter for mer enn 1,4 milliarder kroner. eSmart Systems deltar i flere av disse prosjektene.

eSmart Systems har inngått et eier- og industrielt samarbeid med Kongsberg Gruppen og Kongsberg Digital
hvor hovedhensikten er å etablere og videreutvikle selskapene til å bli internasjonalt ledende innenfor
teknologien som legger grunnlaget for tingenes internett, stordata og kunstig intelligens.

-

For å beholde og videreutvikle vår konkurransekraft internasjonalt, er norsk næringsliv avhengig av
å skape fremragende miljøer som utvikler kunstig intelligens i verdensklasse. Samarbeidet mellom
Kongsberg Digital og eSmart Systems er et viktig skritt i denne retningen, sier Hege Skryseth,
administrerende direktør i Kongsberg Digital.

Informasjon til media om akkreditering
Presse som ønsker å dekke arrangementet må søke om akkreditering innen 29. august 2017 kl. 12:00. Det
gjøres ved å fylle ut dette akkrediteringsskjemaet:

https://response.questback.com/fylkesmannenistfold/ddkkhh-aug2017
Det vil bli sendt ut detaljert kjøreplan til presse som ønsker å dekke arrangementet.
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