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TCENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE 

poziva Vas na virtualnu edukativnu radionicu 

 

UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA U OSIGURANJU 
KORIŠTENJEM AI UMJETNE INTELIGENCIJE 

 
 
 

Vrijeme održavanja│utorak, 22. rujna 2020. s početkom u 9:00 
sati 

Mjesto održavanja│online seminar putem platforme Teams 

 

Predavači│Slaven Mišak i Nikola Banac, Hrvatska udruga za 

umjetnu inteligenciju 

Trajanje│3 nastavna sata 

Jezik seminara│Hrvatski 

Rok za prijavu│20. rujna 2020. 

Informacije i prijave│  

   •   cedoh@huo.hr       

   •   tel. +385 1 4696 616   •   4696 600 

http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 

KRATKI OPIS RADIONICE   

Umjetna inteligencija je jedan od često 

korištenih pojmova u javnom i 

poslovnom diskursu, često bez 

razumijevanja o čemu se zapravo radi. 

Kroz ovu radionicu članovi Hrvatske 

udruge za umjetnu inteligenciju će 

pokazati primjere kako se računala 

mogu naučiti da vam pomognu u 

svakodnevnom radu. Tu ne pričamo o 

općenitom AI sustavu koji može raditi 

sve, već o specijaliziranim primjenama 

gdje primjerice AI može pročitati 

dokument, izvući korisne informacije i 

upotrijebiti ih u daljnjoj obradi. 

Odnosno kroz korisničku podršku može 

razgovarati s klijentima i osnovnim 

razumijevanjem problema možda i 

riješiti upit bez uključivanja agenata.  

Radionica je zamišljena kao otvorena 

diskusija za razmjenu ideja s ciljem 

unaprjeđenja rada osiguravajućih kuća. 



 

 

0efe547e-19d2-4517-81c0-5f537630610a 

 

Glavna pitanja i teme u fokusu radionice 

• Uvod u AI te primjena u osiguranju 
• Digitalna radna snaga – kako vam robotizacija procesa i chatboti mogu pomoći?  
• AI u prodaji – podrška klijentima 

 

 

Cilj radionice 

• Ukazati na mogućnosti AI tehnologija 
• Produskutirati tehnološka i regulatorna ograničenja 
• Vidjeti primjene u sličnih rješenja u Hrvatskim tvrtkama 

 
 
 

 

 

Radionica je namijenjena 

• voditeljima kontaktnih centara 

• voditeljima backoffice-a 

• svima koji imaju relativno veliku radnu snagu koja radi repetitivan posao koji se djelomično 

može automatizirati oslobađajući resurse 

• svim ostalim zainteresiranima 
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Predavači: 
 

Slaven Mišak 

Slaven je suosnivač tvrtke BonsAI d.o.o. čija je misija primijeniti mogućnosti AI tehnologija za 

povećanje produktivnosti poslovanja svojih korisnika. Diplomirao je računalnu znanost na Fakultetu 

elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te je dobar dio svoje karijere proveo u tvrtki Span d.o.o. (BonsAI 

je član Span grupe) kao voditelj odjela za istraživanje i razvoj. Sada vrijeme provodi slušajući potrebe 

korisnika i mapirajući njihove želje na rastući portfelj tehnologija i proizvoda koji mogu pozitivno 

utjecati na njihovo poslovanje. 

 

Nikola Banac 

Posljednje tri godine Nikola je dio odjela prodaje tvrtke Microblink. Trenutno radi na poziciji business 

development specialista. Brine o klijentima i bavi se istraživanjem novih potencijalnih tržišta. Pronalazi 

klijente kojima Microblinkova softverska rješenja (temeljena na umjetnoj inteligenciji) znatno mogu 

unaprijediti procese, smanjiti troškove i uštedjeti vrijeme. 

 

 

Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji 

Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za 

osiguranje iznosi 500,00 kn. 

Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 700,00 kn, s tim da pravna osoba koja uputi više 

od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 600,00 

kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 500,00 kn. 

Naknade su izražene bez PDV-a. 

 

 

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a 

Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/ 
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UNAPREĐENJE POSLOVNIH PROCESA U OSIGURANJU 
KORIŠTENJEM AI UMJETNE INTELIGENCIJE 

 
utorak, 22. rujna 2020., Zagreb 

 

Slaven Mišak | Nikola Banac 

 

RASPORED SEMINARA  

8:50 – 9:00 Registracija – priključivanje online seminaru 

9:00 – 9:15 
 
9:15 – 10:15 

Uvod u AI te primjena u osiguranju 
 
Digitalna radna snaga – kako vam robotizacija procesa i chatboti mogu pomoći 

10:15 – 10:30 Stanka 

10:30 – 11:30 AI u prodaji – podrška klijentima 

 

 


