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Skupna rešitev slovenskih zavarovalnic kot plod
sodelovanja pri načrtovanju in razvoju

1. Nadzor nad funkcionalnostmi

2. Vsebinski vpliv na predstavljene podatke

3. Prenos praktičnih izkušenj in znanj v ekspertni sistem

4. Popolnoma prilagodljiv sistem pravil

5. Modularnost za enostavno dograjevanje z novimi funkcionalnostmi
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Novi primeri se pojavljajo po vsaki 
analizi (dnevno osveževanje podatkov).

Enostavno premikanje primerov med 
fazami procesa.

Umik kartice na čakanje, kadar 
pričakujemo dodatne informacije.

Končani primeri 
gredo v arhiv.
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Osnovni podatki 
analiziranega primera.

Tri barve obrobe predstavljajo tri 
stopnje tveganosti, ki jim vrednosti 

nastavljamo sami.

Zaključeni primeri dobijo oznako 
s potrditvijo ali ovrženjem suma 

za tveganje zlorabe.

S klikom na kartico se odpre 
modalno okno s podrobnostmi 

kartice vozila oz. škodnega 
primera (naslednja slika)
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Osnovni podatki o vozilu, vključno s 
statusom v MRVL.

Seznam ugotovljenih 
indikatorjev tveganosti, skupaj s 

pripadajočimi informacijami.
Imamo policijski zapisnik, imamo 

fotografije!

Dodatni dokumenti.
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Časovna premica z vizualnim prikazom dogodkov na 
vozilu (velikost lika = višina škode, oblika lika = vloga v 
škodnem primeru (povzročitelj ali oškodovanec), črka = 
način izplačila (pavšal, totalka, redno izplačilo), barva = 
tveganost škodnega primera.

Razvrstitev zavarovalnih vrst na ločene 
premice.

Seznam ugotovljenih indikatorjev 
tveganosti, povezane škode.

Utež indikatorja, identifikacija 
indikatorja (SZZ ali zavarovalnica).
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Predčasna prekinitev police (npr. zaradi 
prodaje ali odjave vozila iz prometa) je 

prikazana z rdečo barvo.

Vizualni prikaz prekrivanja 
zavarovanosti vozila.

Prehod miške čez posamezen 
dogodek prikaže dodatne 

informacije o dogodku.
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Časovna premica po zavarovalnih vrstah je 
razširjena na posamezne police.

Proženje ogleda socialne mreže vozila s 
povezavami do ostalih udeleženih vozil, 

udeležencev in dogodkov.
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Prehod z miško čez ugotovljeni 
indikator sumljivosti prikaže povezave 

v grafu.

Graf prikazuje povezave med entitetami.
Različne entitete so predstavljene z različnimi 
ikonami: osebe, vozila, škodni dogodki, police.
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(Ne)zanimive dele mreže lahko skrijemo 
oz. prikažemo.

S prehodom miške čez entiteto, se 
prikažejo dodatni podatki za to entiteto. 

Trikotnik (v določeni barvi) opozarja 
na tveganost primera ali vozila.
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Možnost nastavljanja stopenj 
tveganja

Seznam obstoječih pravil.

Možnost spreminjanja uteži.

Možnost predlagati spremembe pravil.

Možnost urejanja pravil. Možno vključevati 
obstoječa pravila (recikliranje in gnezdenje pravil).
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Nadaljnji razvoj

1. Nezahtevno dodajanje ostalih zavarovalnih vrst

2. Umetna inteligenca in strojno učenje (v preskušanju) 

3. Avtomatizacija za povezljivost z zalednimi sistemi

4. Napredne statistične obdelave
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