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CHtCK.I1 

•Tjenesten vii f111re til 
111kt kvalitet pa 

studentenes arbeid• 
Karine Topnes 

2. ars 0kAdstudent 

•Check.It 9j111r det 
lettere a forsikre seg 

om riktighet• 
Rune Lium 

2. ars Sosiologistudent 

Check. It er en tjeneste for studenter som 
hjelper med a finne gode kilder og 
faktasjekker oppgaver. 

Brukeren kan s0ke opp pastander, og fa opp 
ulike kilder som unders0ker denne pastanden. 
Slik slipper du a bruke un0dvendig tid pa a 
finne kilder. 

Tjenesten ivaretar korrektheten i en hvilken 
som heist skriftlig tekst. Tjenesten lar 
brukeren enklere finne og lcere av gode 
kilder. 

Hele 97% av 
studentene vi har 
s p u rt s i er de er 
interessert i et 

verkt0y for bedre 
kildeinnhentning og 

UNIKE 
VERDIER 

Check.It muliggj0r kvalitetssikring og 
effektivisering av skolearbeid. Tjenesten kan 

kobles opp mot flere programvarer. Programmet 
gir mulighet til a finne informasjon, finne hvor 

informasjonen kommer fra, og faktasjekke 
produsert arbeid. Nar man faktasjekker sitt eget 
arbeid gar programmet gjennom teksten og gir 
deg en konkret forklaring pa hva som er rett og 
gait. Samtidig tilbyr Check.It deg mer utfyllende 

informasjon som gir deg anledning til a 
konkretisere teksten enda mer. Check.It gj0r 

dermed at en kan disponere tiden mer fornuftig. 
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LEARN 

1. Skriv inn det du 
trenger kilder til. Eller 

kanskje du bare vii l~re 
noe nytt og spennende 

fra sikre kilder? 

• CHECK.IT 
aristoteles var 

en gresk filosof 

HVORDAN FUNGERER DET? 
To f unksjoner 

LEARN (lcEr) tar brukeren med 
pa en reise i kunnskapens 
verden. Funksjonen gj0r kilder 
mer tilgjengelige og anvendelige 
for bade oppgaveforfattere og 
nysgjerrige sjeler. 

, . 

• CHECK.IT 

Aristoteles var 
en gresk filosof 

G 
LEARN VERIFY 

3. Resultatene er klare! Her 
er det bare a klikke i vei for 

a l~re mer. 

4. Kopier henvendelse
knappen lar brukeren enkelt 

kopiere en henvendelse i 
referansestilen du selv 

'6nsker. Dette gj'6r prosessen 
med a anvende kunnskap 

enkel og tilgjengelig 

2. Trykk pa LEARN og gj'6r 
deg klar. Men ikke ga ut a 

vann blomstene riktig 
enda! Samtidig som 

Factiverse sin teknologi 
finner de kildene du 

trenger, blir du servert 
;tikkordbasert informasjon 
som gir deg inspirasjon. 

• CHECK.IT 
aristoteles var 

en gresk filosof 

VERIFY 
(B LatinoandBlackAm•ri<an,see X + 

VERIFY (bekreft) gj0r at brukeren 
slipper a VcEre i tvil om 
informasjonen er sann eller ikke. 
Man kan dermed disponere 
tiden annerledes, og arbeidet 
blir mer effektivt. 

f- ➔ C I theguardian.com/Wor1d/2021/feb/17/coronavin;5-vaccinate·u5·blilck-latino-race 

Support the Guardian Sea,chJobs A '''"' 
Ava1labtefor everyone funded by readers __,.., 
---

News Opinion Sport Culture Lifestyle 

World ► Europe US Americas Asia Australia Middle East Africa Inequality Global development 

• CHECK.IT 

Latino and Black 
Americans see lowest 

Covid vaccination rates 

Coronavirus !Latino and Black Americans see lowes1 G 
f r~.i~ ,~~~~~~:~.~~~~~···ne~ _?ata sho 

'"' 

1. Usikker pa om en pastand 
er sann? Du kan velge a 

markere den teksten du vii 
sjekke, eller skrive 

pastanden inn manuelt. 
J Print.. Ctrl•P )m 

Nina Lakha ni i11 
New York 

19 CHECK.IT 

"Latino and Black 
Americans see 
lowest Covid 

vaccination rates" 

~es1 
10\A 

theguardlan.com 

Did you know? 

- c, X 

* ~ 

3. Mens du venter pa 
be krefte I se/avkrefte I se 

tilbyr programvaren 
stikkordbasert 

informasjon som evner 
a inspirere. 

4. Riktig! Teknologien 
til Factiverse bekrefter 
at pastanden er sann, 
og hvilke kilder som 

st'6tter det opp. 

2. Klikk VERIFY. 

es1 
10\A 

- c, X 
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Problem 

Bruker for mye tid til a 
finne de rette kildene. 

E ksiste rend e 
alternativ 

Gjer det manuelt med 
andre sekemotorer. 
Eksempel: Google 

Lesning 
Programvare som raskt 
finner kilder, og 
faktasjekker utsagn. 

Malta II 
Av de spurte svarte 97% 
at de var interessert i en 
slik tjeneste. 

77 .5% sa de ville brukt 
det ofte 

Kostnadsstruktur 
Programmering av Al 

Faste kostnader 
Eks. lenn, leie 

Diverse andre kostnader: 
Eks. varer til kontor 
Sam a r be ids pa rt n ere 

Unikt verdi framlegg 
Slagord: 
Dykk dypere med 
Check.It 

Check.It hjelper deg til a 
kvalitetssikre og 
effektivisere 
studiearbeidet ditt. 

High level concept 
Checklt = Digital 
leksikon 

Urettferdig fordel 
Dette er basert pa en 
allered e eksisterende Al 
teknologi av Factiverse. 

Kanaler 
Nettside, extension og 
app 

Vi ensker a na 
studentene gjennom en 
preveperiode. 

Kundesegment 
Malgrupen vi ser for oss 
bestar hovedsakelig av 
student er, 
men ogsa forelesere og 
universiteter. 

Early adopters 

Ambisiese og 
nytenkende studenter 
som ensker bedre 
vitenskapelige tekster. 

Inn te kt s st rem mer 

Universiteter 
Lisenser - 15 000 kr/ per maned 

lndividuelt 
Abonnement - 79 kr/per maned 

PROBLEM 

Studenter skriver oppgaver, 
innleveringer og eksamener og bruker 

mye tid pa a finne kilder. Det blir 
brukt un0dvendig mye tid pa a finne 
kilder, som gj0r at man ikke far tid til 
andre elementer i oppgaven. Mange 
studenter opplever problematikk i 

forbindelse med innhenting av kilder. 

X LOSNING 

Check.It er utdanningsversjonen til 
Factiverse, hvor en kan sjekke utsagn 
og artikler opp mot seri0se kilder. Pa 

den maten sparer en tid, og kan 
fokusere mer pa skriving, vinkling og 
analyse. Man kan i tillegg faktasjekke 

egne oppgaver, og utdype 
informasjonen man allerede har. 
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Nettside Chrome Extension App 

Konseptet er utviklet som en 
studentvennlig versjon av 
Factiverse. Det tilbys en 

pr0veperiode, slik at 
forelesere, fakulteter og 

universiteter far et inntrykk av 
hvordan programmet fungerer. 

KOSTNADSSTRUKTUR 

Kostnadene vii 
hovedsakelig ga til 

utvikling av design og 
programmering, samt 

ressurser til 
administering, 

info rmasjo nsl ag ring, 
markedsf0ring og 
plattform styring. 

INNTEKTSSTROMMER 

lnntektene kommer 
fra Universiteter som 
betaler lisens for 
studenter og ansatte 
pa 15 000 kroner i 
maneden. Det gar 
ogsa a vcere abonnent 
hvor en betaler en 
fast kostnad pa 79 
kroner hver maned. 

Av de som ble spurt, mente 
77 .5% at de ville bruke en 
tjeneste som Check.It ofte. 

Av UiS sine 12 000 studenter 
ville det tilsvart rundt 9300 
hyppige brukere. Det ligger 
altsa et stort potensialet 
brukerbase. 

Brukervennlighet var det 
mest etterlyste elemtet med 
produktet. Effektivitet var 
den nest viktigste 
egenskapen for studentene. 

FORDEL 
Factiverse ha r en a I lerede 
eksisterende Al teknologi, som 
gir Check.It en kortere vei til 
markedet. 

Teknologien er 
f o rs kn i n g s b a s e rt , o g vi I 
naturlig kunne 
videreutvikles 

KUNDESEGMENT 
Malgruppen var er hovedsakelig 

studenter. 

for studenter Det er ogsa viktig for oss a inkludere 
universitetet og forelesere for at de hele 

tiden skal Vffire inkludert i en eventuell 
oppstart av Check.It ved universitetet. 



Teklab 

Fact erse 
Check. It er utvi klet i 

samarbeid med 
Factiverse. Konseptet 

forestiller en versjon av 
produktet tilrettelagt 

studenter. 

Benjamin 
Laate 
Design 

Nytenkende 
person som s0ker 
gode og inovative 
bru keropplevelser 

Sebastian 
Eielsen 
Videosjef 

Kreativ person 
som lever for a 

visua lisere gode 
produkter. 

X 
Vi er et solid team, som alle 

leverer bachelor i fjernsyn og 
multimedieproduksjon til varen. 

Gjennom studiet har vi blant 
annet produsert 

flerka mer a prod u ksjoner, 
fiksjon- og dokumentarfilm, 

nyhetssendinger og 
multimedia le forte I I inger. 

Vi er en kreativ gjeng som gj0r 
enhver oppgave 90y. 

Facti ~ erse ED u 

"Utdanningsversjon vii 
apne opp et helt nytt 
og stort marked for 
Factiverse. Det skal 

ikke vffire en 
jukselapp, men 

lffiringsopplevelse i 
;eg selv." 

Maria Amelie 
Factiverse CEO 

Astrid 
R0dland 

Prosessleder 

Strukturert, 
punktlig og 

l0sn ingsorientert 

Lizette 
Bertelsen 
Journalist 

Nysgjerrig 
person som hele 
tiden s0ker etter 

gode svar 

Un ive rs itetet 
i Stavanger 
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