PANTHEON uporabniki
primer iz prakse

Ljudska univerza Krško

Podjetje:
LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO
Naslov:
DALMATINOVA ULICA 8,
8270 KRŠKO
Krajši naziv:
LU KRŠKO
ID za DDV: SI67935117
Matična št.: 5642981000
TR: SI56 0125 4603 0715 287
(BANKA SLOVENIJE)
Vpis: Okrožno sodišče Krško
Leto ustanovitve: 1992
Ustanovitelj: Občina Krško
Zakoniti zastopnik: Kršak
Nataša

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

Ljudska univerza Krško je javni zavod, ki na območju
občine Krško opravlja dejavnosti izobraževanja
odraslih. Zaradi zahtev države, da vsi javni zavodi
poročajo v standardizirani elektronski obliki, pri
svojem delu uporablja PANTHEON GE (Government).
Začetki Ljudske univerze Krško segajo že v daljno leto 1959,
ko je bila z odločbo Občinskega ljudskega odbora Videm Krško
ustanovljena Delavska univerza Krško z namenom, da se
kvalitetno izbraževanje ponudi tudi odraslim občanom. Tako
se lahko pohvalijo že s 50 letno tradicijo izobraževanja
odraslih.
Naloga Ljudske univerze je informiranje, usmerjanje in
svetovanje pri izobraževanju odraslih. Nudijo pomoč pri
iskanju zaposlitve, izobraževanju o vzgoji otrok, izobraževanju
v tretjem življenskem obdobju, raznih projektih in mnogih
drugih dejavnostih.
Pod okriljem Ljudske univerze deluje središče za samostojno
učenje, središče za spletno učenje, klub za iskanje zaposlitve,
šola za starše, univerza za 3. življenjsko obdobje in različni
študijski krožki. Organizirajo in izvajajo tudi izobraževanja
odraslih in mladine v programih za pridobitev izobrazbe, v
programih poklicnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter v
programih splošnega izobraževanja.
Stanje pred novim poslovno-informacijskim sistemom
in specifične zahteve uporabnika
Pred uvedbo PANTHEON-a so na Ljudski univerzi Krško
uporabljali več različnih programov, ki so delovali v DOS-u,
in tabele v MS Excell-u. Tako je bila preglednost nad podatki
minimalna in delo zelo zamudno, saj je bilo potrebno črpati
iz več virov in prepisovati podatke ročno v različne tabele in
obrazce.

Spremenite podatke v dobiček!
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Zato je bilo potrebno obstoječo programsko opremo nadgraditi
s poslovno-informacijskim sistemom, ki bi omogočal ustrezno
podporo javnemu sektorju (poročanja, zakoni, plače...) in
ponujal pregled podatkov na enem mestu - to je bilo osnovno
vodilo pri uvedbi novega sistema. Visoko na lestvici prioritet
je bila tudi ustrezna pomoč uporabnikom ter primerna cena.

Podjetje: LJUDSKA UNIVERZA
KRŠKO
Rešitev: Poslovno informacijski
sistem Pantheon
Obseg: 1 licenca Pantheon GE
(Goverment)
Implementacija: Zapis d.o.o.
Prednosti:
• Vsi podatki na enem mestu
• Enkraten vnos podatkov
• Enostavno poročanje DURS

Izvedba nadgradnje
Za nadgradnjo so se odločili leta 2004, ko so po pregledu
trga ugotovili, da vsem njihovim zahtevam najbolj ustreza
PANTHEON. Implementacija je potekala gladko in brez
zapletov; z uporabo sistema so pričeli septembra 2004.

“Pri

PANTHEONU je tako: če
ga dobro nastaviš, postane
delo zelo enostavno. Težko si
predstavljam delo brez njega.

”

Danica Zorko - računovodstvo

Stanje po uvedbi PANTHEON-a
Po uvedbi PANTHEONA so bili vsi podatki dostopni na
enem mestu; tako ni več prihajalo do napak pri prenosih,
čas pregledovanja se je močno zmanjšal, zaradi enkratnih
vnosov podatkov pa se je tudi pohitrilo poslovanje.
Največja pridobitev pa je bila standardizacija poročanja in
poslovanja z državo - takšne specifične rešitve so namreč že
vgrajene v PANTHEON-u GE Government, ki je prav namenjen
javnim ustanovam.

Ljudska univerza Krško je delno
sofinancirana s strani Ministrstva
za šolstvo in šport ter Evropskih
socialnih skladov.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
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