
 
 

ФОТОЗВІТ ВЕБІНАРУ  
«ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ НА СЛУЖБІ ВІДДІЛУ ПРОДАЖІВ»  

https://teams.microsoft.com/#/broadcastPlaybackScreen 
 

29.10.2020 року 14-00 - 15-30 на платформі Microsoft Teams проходив вебінар 
на тему «Штучний інтелект на службі відділу продажів» SMART:003461258 
за участю фахівців компанії SMART business, яка: 
• надає послуги з розробки, впровадження та підтримки ERP і CRM систем та 
систем на основі предиктивної аналітики і  штучного інтелекту; 

• 11 років консультує клієнтів і розробляє власні рішення на основі продуктів 
Microsoft, у тому числі Microsoft Dynamics 365, Microsoft Office 365, 
Microsoft Azure, Microsoft Power BI, а також технологій у сфері даних і 
штучного інтелекту; 

• сприяє цифровій трансформації компаній різних розмірів, галузей та  
секторів у більш ніж 60 країнах світу; 

• має статус Gold Microsoft Partner і 16 золотих компетенцій: Cloud Business 
Applications, Cloud Productivity, Cloud Platform, Enterprise Resource Planning, 
Data Analytics, Data Platform, Datacenter, DevOps, Application Development, 
Application Integration, Communications, Collaboration and Content, Messaging, 
Project and Portfolio Management, Small and Midmarket Cloud Solutions, 
Windows and Devices 

Учасники:  
• студенти груп ПР4-1,2 кафедри інформаційних систем і технологій (КІСТ) 

Національного транспортного університету, які проходять підготовку за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньої програми 
«Інженерія програмного забезпечення» за спеціальністю 121 «Інженерія 
програмного забезпечення» галузі знань 12 Інформаційні технології; 

• студенти, що навчаються за  освітньою програмою  «Комп’ютерні науки» 
для здобуття другого (магістерського)  рівня освіти галузі знань 12 
«Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» та 
вивчають дисципліну «Бізнес-аналітика (аналіз бізнес-даних)»; 

• викладачі КІСТ.  
 

Організатор від НТУ: Зубрецька Наталія – д.т.н., професор, професор кафедри 
інформаційних систем і технологій.  

 
Модератор вебінару: компанія SMART business https://smart-it.com/ru/about/. 

 
Спікери: Денис Шевчук, Bussiness Development Manager SMART business. 
 

 

вул. Польова, 21, корп. Б 
03056, Київ, Україна 
info@smart-it.com 
www.smart-it.com 
www.smart-cloud.net 



  

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 
 
 

ВІДГУКИ  ТА  КОМЕНТРАРІ  СТУДЕНТІВ 
Ірина Соляник14:54 

Дивлюсь зараз вебінар, дуже цікаво та корисно 
Наталья Зубрецкая15:26 

Мені також цікаво та здається корисною така інфа від професіоналів 
Дмитрий Литвиненко14:24 

Добрый день Дела отлично, пытался присоедениться к вебинару, но ответа так и не дождался, 
благо, находился рядом с однокурсником и смог узнать много полезной для себя информации. 
Наталья Зубрецкая15:28 +litvinenko.dima.u@gmail.com Так. Чомусь долучитися до перегляду вебінару 
було непросто. Проте, той, хто хоче - той може. Вебінар був дуже цікавим та змістовним 
Женя Зенин17:41 Все ок,спамсеба 

 Глеб Швыдков17:47 Посмотрел эпизодами повтор, т.к. не смог посмотреть в онлайн. С 
Dynamics 365 не был знаком. На практике полученные знания вряд ли смогу применить, но для 
общего развития везьма не плохо и познавательно. 

 Николай Дьяков17:54 
СЛАВА РОДУ СЛАВЯНСКОМУ. Салам всем тем кто был на вебинаре, остальным соболезную. 
Данный вебинар являлся сосредоточием здравого смысла и красоты, а также личный триумф для 
каждого уважающего себя эстета и ценителя искусственного интеллекта. Дешëвки из "Гугла" по 
заслугам были переиграны и уничтожены, они испытали на себе гнев неподражаемой Натальи 
Анатольевны! Преподносить очевидное с остроумием, смыслом и глубоким методом исследования 
любой темы, предмета(как и субъект, так и объект) - это гениально. Видимо у нее привычка 
ученого - все подвергать анализу. Ваши слова красивы и честны. Смотрю вас не так долго и много, 
но чем дольше вас смотрю, тем больше углубляюсь в вашу уютную атмосферу, в отличие от 
огромного количества, я извиняюсь, х-ни, бродящее на просторах такого прекрасного изобретения, 
как интернет...Ожидаю ваших дальнейших мыслей, которые я услышу и/или увижу в ваших 
дальнейших трансляциях. Будьте здоровы и всего вам самого наилучшего!!!!!!!!!!!!!!:)))))))))))) 

Евгений Дейнека17:54 Смотрел в записи, информация интересная. Все понравилось 

Yaroslav Pechenin17:55 � 

Вова Новицкий17:56 Очень интересный вебинар, даже интереснее программы "Пусть 
говорят" 

Alexandr Kolotov17:59 � 

Igor Sergienko18:11 Самое конструктивное и информативное мероприятие этой недели. 
Ждём новых вебинаров с нетерпением! 

 
Після вебінару студенти ознайомились із сайтом компанії SMART business, де 
представлено перелік її послуг, галузі діяльності, перелік розробок та клієнтів, 
для яких було реалізовано низку цікавих проектів. Особливу увагу студентів 
викликала інформація щодо освітньої діяльності компанії SMART business, 
вакансій, стажування, працевлаштування. 

Сподіваємось на плідну співпрацю студентів, випускників, викладачів кафедри 
інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету 
з компанією SMART business! 


