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ZAVODZA ZDRAVSryENOVARSryO
MURSKA
SOBOTA

Priporoiilo programov podjetja PRONET d.o.o.Kranj
Smojavni zdravstvenizavod, ki opravlja specialistidnopreventivnozdravstvenodejavnost.
V zadnejm dasu se vkljudujemo tudi v projektno delo predvsemna socialno zdravstvenempodrodju.
Trenutnonasje v zavodu60 zaposlenih.
Za nove radunovodske programe smo se odlodili iz razloga, ker smo imeli finandno-radunovodsko
slu2bo organizirano delno znotraj zavoda, delno od zunanjih sodelavcev in temu primerne tudi
programerazlidnih programerjev.TeZaveso se pojavljale dnevno- iz enegaprogramaje bilo potrebno
prenesti podatke z disketo ali jih rodno preknjiZevat, dolodene faze obdelave podatkov je lahko
zakljudil le programer! ki smo ga morali dakati tudi do nekaj dni, nezanesljivostprogramov (izguba
podatkov),lodeni saldakontiod glavne knjige (kontrolaje bila vdasihnemogoda)in 5eostali razlogi.
Iz navedenihrazlogov in tudi zaradi zmanjianja stro5kov in racionalizacije dela, smo se odlodili za
postavitevnovega radunalni5kegasistema znolraj zavoda.Glede na moje dolgoletnepretekle izkuSnje
v gospodarstvuin 5e enemjavnem zavodu, sem ob prezentacijiPronet-ovih programov vedela, da bo
lo Listokar 2elimoin nisemrazodarana.
Z namestitvijo programov smo zadeli v letu 2004 v mesecu marcu. Do sedaj uporabljamo glavno
knj igo s saldakonti, analize, radunovodsko blagajno, materialno poslovanje, fakturiranje, davine
evidence,pladilni promet, osnovna sredstva. Plade in kadrovsko evidenco pa trenutno nastavljamo,
ker smo dakali na nov sistev obradunaplad vjavnem sektorju.
Glede na to, da smo javni zavod imamo pri poslovanjudolodenespecifidnosti,kot je dvojno
knjigovodsvo,toje po nadeludenamegatoka in pa klasidnoin 5enekatereostaleposebnosti.
Posebejmoram povdariti, da so delavci omenjenefirme (Pronet)vloZili ogromno truda, da so
bistvenoprilagodili dolodeneprogramenaiim specifidnostim.Nobena naia zahtevani bila
neuresnidlj
iva.
tide
Kar se
sodelovanjasmo zelo zadovoljni, ob nastalihnapakahje odzivni das zelo katek in odprava
le teh tudi v najkajiem dasu . Tudi za svetovanjao uporabi programa,o novostih in ostalemso vedno
dosegljiviin sevedana razpolago.
NaStelabi samonekatereprednostiki jih za nas nudi ta programpred ostalimi Ze preizkuienimi:
-hiter in enostavenvnos podatkov
-pregledposameznih
aplikacijpo vsehmoZnihmerilih
-delo z ved odprtimi okni omogoda5e hitreii vnos in sprotnododajanjemanjkajodih podatkov
-integritetaz pomoZnimi knjigovodstvi
-avtomatskozakljudevanjekartic ob koncu leta in in avtomatskiprenosi v novo leto
-sledenjenovim zakonskimpredpisom
-pogostenadgradnje
-samostojno delo s programomm, od nastavitev Sifrantov do ramih izpisov in obrazcev po Zelji
uporabnika
-ar.,tomatskiizpis vseh obrazcev(opomini,obrest,
davdni obrazci,obrazcipri pladi)
-zanesljivostpodatkov(v prejSnjemsistemuso se nam podatki izgubljali iz neznanihrazlogov)
-predvsem pa nemoteno in samostojno delo v tem smislu, da nismo odvisni vedno od posega
programerJev
Veliko je 5edrugih razlogov zaradi katerih bi novim uporabnikompriporodalaomenjeni program.
Sem tudi pripravljena nuditi pomod pri nastavitvi in prenosupodatkov za kakien jav4j
zaradi
d o l o t e n i hs p e c i f i d n o s ti e) . s eo d l o d iz a n a k u pt e g ap r o g r a m a .
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Vodjaknjigovodstva
Katarina Soke,oec.
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