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Gasilsko reševalni
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Podjetje:
GASILSKO-REŠEVALNI CENTER
NOVO MESTO
Naslov:
SEIDLOVA CESTA 29,
8000 NOVO MESTO
Krajši naziv:
GRC NOVO MESTO
ID za DDV: SI41644506
Matična št.: 5015472000
TR: SI56 0128 5603 0194 915
(BANKA SLOVENIJE)
Vpis: Okrožno sodišče Novo
mesto
Leto ustanovitve: 1959
Ustanovitelj: Mestna občina
Novo mesto
Zakoniti zastopnik: Perhaj Igor

Gasilsko-reševalni center Novo mesto zagotavlja javno
gasilsko službo na območju Mestne občine Novo mesto.
Z razvojem centra in vklučitvijo novih dejavnosti se je
pojavila potreba po novem poslovno-informacijskem
sistemu - izbran je bil Datalab PANTHEON.
Začetki gasilstva na Dolenjskem segajo že v daljno leto 1876, ko
so se v Novem Mestu začela ustanavljati prva prostovoljna gasilska
društva, predhodniki današnjih gasilsko-reševalnih centrov.
Poklicni gasilski vod okraja Novo mesto je bil ustanovljen za potrebe
požarno-varnostne in ostale reševalne dejavnosti na območju
celotne Dolenjske regije. Delo je bilo zelo naporno, saj niso imeli na
razpolago niti opreme niti lastnih prostorov - nujno potrebna je bila
izgradnja sodobnega gasilskega doma, ki bi omogočil učinkovitost
gasilcev. Gasilski dom je bil končno zgrajen leta 1963 na lokaciji,
kjer ima GRC sedež še dandanes.
Z odlokom o preoblikovanju Gasilsko-reševalnega centra Novo
mesto leta 2000 so bile določene tudi dejavnosti, katere v celoti
zajema statut zavoda. Poleg osnovne dejavnosti GRC nudi tudi
servis gasilske opreme, meritve hidrantnih omrežij, v svojem

Pantheon je implementiralo
partnersko podjetje Sasing
d.o.o.

prodajnem programu pa ponujajo veliko izbiro gasilnih aparatov in
ostale gasilske opreme.
V Gasilsko-reševalnem centru je trenutno 47 zaposlenih. Operativna
dejavnost se izvaja na treh stalnih lokacijah in sicer na sedežu
Gasilsko-reševalnega centra ter v Revozu in Novolesu, kjer je
zagotavljanje požarne varnosti pogodbeno urejeno.
Stanje pred uvedbo PANTHEON-a - raztresenost podatkov in
delo na različnih programih
Pred uvedbo PANTHEON-a so v GRC Novo Mesto uporabljali program
zasebne izdelave, ki pa ni zadostoval potrebam reševalnega centra,
ki je želel razširiti svojo dejavnost. Preveč dela so imeli z vnašanjem
materialnih sredstev, prav tako z izpolnjevanjem delovnih nalogov.
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Datalab d.d. | Koprska ulica 92, SI-1000 Ljubljana, Slovenija | tel. 01 252 89 00 | info@datalab.si | www.datalab.si

PANTHEON uporabniki
primer iz prakse
Programske zahteve
Podjetje: GASILSKO-REŠEVALNI
CENTER NOVO MESTO
Rešitev: Poslovno informacijski
sistem Pantheon
Obseg: 2 licenci Pantheon SE
(Small enterprise)
Implementacija: Sasing d.o.o.
Prednosti:
- Vsi podatki na enem mestu
- Enkraten vnos podatkov
- Pregledno materialno poslovanje

Potrebovali so program, s katerim bi lahko na enem mestu
enostavno vodili servis za gasilne aparate, blagovno
poslovanje, potne naloge in storitve. Pogoje je bila tudi dobra
podpora.
Izvedba nadgradnje
Nadgradnja je potekala hitro in enostavno, saj so lahko brez
težav uvozili podatke iz svojih starih baz v bazo PANTHEON-a.
Uvajanje kadrov je trajalo približno en mesec, potem pa so že
normalno pričeli z delom.
Stanje po uvedbi PANTHEON-a

“Odkar uporabljamo
PANTHEON lahko rečem da
smo prepolovili čas vnašanja
podatkov

”

Po uvedbi PANTHEONA v GRC Novo Mesto enostavno vodijo
servis, blagovno poslovanje, potne naloge, kadre in storitve.
Ker vse obvladuje en program, nimajo več problemov
z dvojnimi vnosi in vodenjem evidenc v večih različnih
programih.
Ko npr. v servisu dobijo v preverjanje gasilni aparat, ga vnesjo
v PANTHEON in kreirajo delovni nalog, ki ima za to opravilo
že natančno določena sredstva, kadre in čas obdelave. Ko
je delo opravljeno, prav tako v PANTHEONU izdajo račun ali
dobropis.
S takšnim delom so skrajšali čas obdelave skoraj za polovico,
prav tako pa je skrajšan čas tudi zaradi samo enkratnih
vnosov.
Ker v času implementacije sistema (leta 2004) še ni bilo
na voljo licence PANTHEON GE Government, ki podpira
tudi zakonodajo v javnem sektorju, glavno knjigo in plače
še vedno obdelujejo v drugem programu. V planu pa imajo
tudi prehod na GE licence, s katerimi bi rešili še finančni del
poslovanja in tako vodili celotno poslovanje s PANTHEON-om.
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