
PA N T H E O N  V E T

Program za 
veterinarje in klinike 
za male živali



Program je namenjen celovitemu vodenju veterinarske ambulante, od sprejemne pisarne, veterinarskih pregledov do 
računovodsko finančne službe. S programom PANTHEON Vet lahko enostavno dostopate do vseh potrebnih podatkov o 
lastniku, živalih, pregledujete zgodovino zdravljenj in cepljenj, osemenitve, dentalno zgodovino, parazitološke preiskave, … 

Komu je namenjen poslovni  
program PANTHEON Vet

Način uporabe

PANTHEON Vet lahko uporabljate na svojem računalniku 
in strežniku ali pa se odločite na PANTHEON Gostovanje, 
kjer so vaši podatki varno shranjeni v oblaku. V mesečni 
najem programa je vključen najem strežnika, osveževanje 
zakonodaje in funkcionalnosti ter arhiviranje podatkov.

Program deluje na računalniku in kot mobilna verzija na 
pametnih telefonih in tablični računalnikih (Android).

PANTHEON Vet

Poslovni program PANTHEON Vet je idealna rešitev za 
vodenje veterinarske ambulante, saj na enem mestu 
združuje rešitev za vodenje poslovanja – od računovodstva, 
kadrov, plač, potnih nalogov, zalog, itd.) in modul, ki je 
namenjen delu v veterinarskih ambulantah, tako za malo 
kot veliko prakso.

Z rešitvijo PANTHEON Vet so podatki o živalih 
in poslovanju vedno pri roki – tako v kliniki kot 
na terenu.

prodaja@datalab.si

01 252 89 50

www.datalab.si

Kaj omogoča

Omogoča hiter in pregleden izpis zdravljenj, ki se pripravi 
kot kartoteka in pošlje lastniku živali po e-pošte. Omogoča 
enostavne izmenjave podatkov in dokumentov z laboratoriji 
in napravami kot so Laboklin in Zoetis.

Poleg veterinarja lahko program PANTHEON Vet uporablja 
tudi sprejemna pisarna, ki vodi koledar naročanja, pošlje 
SMS stranki o terminu pregleda, posreduje opomnike za 
cepljenja, iz naročenega termina pregleda kreira obravnavo 
za veterinarja, nato receptor enostavno izstavi in davčno 
potrdi račun, ker ima zbrane vse podatke od veterinarja 
glede specifik pregleda, porabe materiala in zdravil.



Povezava z državnim 
registrom VOLOS

Program PANTHEON Vet omogoča, da se 
lahko veterinar preko spletnih servisov 
poveže z državnimi bazami podatkov, 
kjer je to omogočeno.

Kako imeti popoln pregled in skrajšati čas  
za administracijo v veterinarski ambulanti

Povezava z instrumenti 
Zoetis VETSCAN

Veterinar lahko neposredno v programu 
kreira naročilo za analizo krvi, ki se preko 
vmesnika FUSE pošlje v VETSCAN naprave. 
Ko je analiza opravljena, pa se rezultati 
analize preko istega vmesnika vrnejo nazaj 
v program.

Prilagojeno za zavetišča

Poleg veterinarskega dela program 
omogoča tudi delo zavetišč. Prilagojen je 
tako, da se beleži datum prihoda in datum 
odhoda živali. V vmesnem času, ko je žival 
v zavetišču, pa lahko enostavno in hitro 
izračunamo oskrbnino.

Pošiljanje SMS sporočil za 
termine in cepljenja

Lastnika živali lahko na naročeni termin 
ali skoraj pretečeno obdobje cepljenja 
obvestimo preko SMS sporočila.



Kreiranje zavarovalnega 
zahtevka

Če je zdravljena žival zavarovana, lahko 
veterinar v programu kreira zavarovalniški 
zahtevek in ga pošlje zavarovalnici, pri kateri 
je žival zavarovana.

Dokumentni sistem za 
shranjevanje analiz, slik ipd.

PANTHEON Vet sledi brezpapirnemu 
poslovanju, tako da lahko veterinar 
vse dokumente, kot so rezultati analiz, 
rentgenske slike, računi ipd., shrani v 
dokumentni sistem.

Pregled poslovanja na 
nadzorni plošči

V PANTHEON Vet si lahko s pomočjo 
nadzornih plošč ogledamo celotno analizo 
poslovanja veterinarske ambulante 
tudi v grafičnem in tabelaričnem 
pregledu podatkov.

Podpisovanje na 
Wacom tablici

Po končani obravnavi se lahko lastnik živali 
podpiše na ambulantni dnevnik preko 
Wacom tablice. To je priporočljivo predvsem 
po cepljenju živali in v primerih, ko gre za 
živali za prehrano ljudi.

Kreiranje naročila in prejem analize iz laboratorija Laboklin

PANTHEON Vet smo povezali tudi s spletnimi servisi LABOKLIN. Veterinar lahko spletno naročilo za Laboklin kreira kar v 
programu PANTHEON Vet, po pošti pa pošlje epruveto z vzorcem krvi, na kateri je črtna koda kreiranega naročila.
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Slovenija

PANTHEON je zelo sodoben in kompleksen program, ki zadovolji še tako zahtevnega uporabnika. Nudi zelo veliko funk-
cionalnosti, z modulom za veterino pa je postal točno to, kar sodobna veterinarska ambulanta potrebuje za učinkovito 
delovanje. Z rešitvijo PANTHEON Vet so podatki o živalih in poslovanju vedno pri roki: tudi stroški računovodstva se 
zmanjšajo. Ni podvojenih vnosov podatkov in možni so vsemogoči izpisi in poročila. Vsekakor prava odločitev!

Dušan Jagodič, DVM, Veterina Jagodič d.o.o.


