PANTHEON uporabniki
pričevanje

ZOO Ljubljana
Iz informacijske ničle do kontrole nad vsemi
procesi s PANTHEON-om.
Podjetje:
Živalski Vrt Ljubljana
Naslov:
Večna pot 70, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI44188960
Matična št.: 5052700000
TR: SI56 0126 1603 0380 391
(Banka Slovenije)
Leto ustanovitve: 1975
Tel: 01 52 83 012
Fax: 01 52 83 013
e-mail: info@zoo.si
www: http://www.zoo.si/

Živalski vrt Ljubljana se nahaja v zaščitenem naravnem okolju
gozdov in travnikov na južnem delu Rožnika.
Nudi

dom

mnogim

predstavnikom

domorodnih

in

tujerodnih

vrst, poudarek pa je na vrstah, živečih v alpskem, panonskem in
mediteranskem svetu. Prevladujejo sesalci in ptiči, gojijo pa tudi
plazilce, dvoživke in nekaj vrst žuželk, pajkov in polžev. Živalski
vrt nudi dom več kot 500 živalim, ki jih uvrščamo v 119 vrst in 14
pasem, ter mnogim vrstam žuželk.
Živalski vrt poleg rednih ogledov hranjenja omogoča tudi pester
program aktivnosti za otroke (praznovanje rojstnih dni, počitnice,
kresna noč, nočna vodenja, taborjenje....), obiskovalci pa se lahko
za en dan preizkusijo tudi v vlogi oskrbnika.
Zgodovina živalskega leta sega že v daljno leto 1949, kjer so bile
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kletke nameščene še v srediču Ljubljane. Leta 1951 so se preselili
na današnje območje Rožnika, od leta 1988 pa delujejo kot sodoben
živalski vrt, kjer vsaki živali nudijo čim bolj urejen naraven prostor.

Za podporo pri uporabi
PANTHEON-a skrbi podjetje
Stroka Produkt d.o.o.

PANTHEON v ZOO Ljubljana
“Leta 2005 sem praktično sama pričela z implementacijo PANTHEONA
na zelo starem računalniku z 133 mhz procesorjem. Pred tem
v podjetju ni bilo informacijske podpore, tako da so bili začetki
zelo težki. Vztrajala sem do konca in sčasoma se je spremenila
tudi miselnost ljudi, ki so bili na začetku zelo skeptični do uvedbe
poslovnega informacijskega sistema v živalskem vrtu.
Sedaj obvladujemo skoraj vse poslovne procese s PANTHEONOM,
od kadrov, plač, blagajniškega poslovanja, računovodstva... Dela si
brez njega sploh ne predstavljam. PANTHEON s partnerji nenehno
nadgrajujemo in prilagajamo specifičnim zahtevam. Moja želja je, da
bi za potrebe ZOO Ljubljana razvili še nekatere nove funkcionalnosti,
ki so specifične za našo organizacijo ... Glede tega sem tudi na vezi
tako s podpornim partnerjem kot tudi Datalabom.”

Irena Rebula, uporabnica PANTHEON-a

Spremenite podatke v dobiček!
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