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Uvod 
 

Rešitev PA Vet je pripravljena v obliki dodatnega modula ERP sistema Pantheon, kar uporabnikom 

prinaša dolgoročno usklajeno delovanje ERP sistema z vsemi zakonskimi spremembami in tehnološko 

naprednost ERP sistema, obenem pa podporo specifičnim potrebam veterinarske dejavnosti, ki sicer 

v ERP sistemih niso podprte. 
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1. Šifrant subjektov 

 
Dostop: 

 

V meniju gremo na Nastavitve – Subjekti – Subjekti. Bližnjica na tipkovnici je F11. 

1.1.  Osnovni podatki 

 
Tukaj imamo pregled nad osnovni podatki o veterini in njenih veterinarjih. Če želimo urejati 

podatke o posameznem vetirinarju ga izberemo na seznamu in kliknemo v vrstico z njegovim 

imenom. Odpre se nam obrazec za vnašanje podatkov o veterinarju. 

 

Spodaj desno je polje Veterina, kjer vnesemo ID veterinarja, ki smo ga izbrali, ter od – do 

številki za katere se mu avtomatsko pišejo številke potrdila za osemenjevanje in ponovitev 

osemenjevanja, ko jih sam vnaša. 

1.2.  Lastnik živali 

 
Dostop: 

V meniju gremo na Nastavitve – Subjekti – Subjekti. Bližnjica na tipkovnici je F11. 

Nato še v levem meniju, ki se nam odpre kliknemo Poljubna polja.  
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 Priimek, Ime, Ulica, Pošta, Kraj, Občina, Datum rojstva, EMŠO, Telefon, E-mail: 

Vnesemo osnovne podatke o lastniku živali. 

 GMID: 

 Gumb Shrani | Ko so polja izpolnjena kliknemo gumb Shrani, da se podatki shranijo. 

 Gumb Opusti | V primeru, da podatkov ne želimo shraniti lahko izbraznemo vnosna polja 

s klikom na gumb Opusti. 

 Gumb Polni | 

2. Šifrant za veterino 

 
Dostop: 

 

V meniju gremo na Nastavitve – Identi – Identi. Bližnjica na tipkovnici je F12. 
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 Periodika: Vnesemo število mesecev. 

 ID številka:  

 Gumb shrani: Ko so polja izpolnjena kliknemo gumb Shrani, da se podatki shranijo. 
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3. Kurativa 

 
Dostop: 

 

V meniju gremo na Blago – Izdaja – Dokument – Kurativa obrazec. 

 

 

Na obrazcu kurative v sklopu veterine vnašamo podatke o zdravljenju živali. Na voljo imamo 

več zavihkov: Anamneza, status presens, diagnoze, strokovno navodilo in zavarovanje. 
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3.1.  Anamneza 

 

 

 Na zavihku anamneza vnašamo simptome, ki smo jih ugotovili pri živali. Bodisi jih 

vpišemo direktno v polje za besedilo, bodisi jih izberemo in dodamo s klikom na puščico 

pod poljem za besedilo, kjer piše Dodajanje anamneze.  

3.2.  Status presens 

 

 

 Na zavihku status presens vnašamo ugotovljeno temperaturo, pulz in dihanje. Po 

potrebi lahko zapišemo tudi opombe spodaj v polje za besedilo.  

3.3.  Diagnoze  

 

 

 Podobno kot na zavihku anamneze, le da na zavihku diagnoze vnašamo diagnoze. 

Lahko jih vnesemo neposredno v polje za besedilo, ali pa poiščemo ustrezno diagnozo, 

kjer piše Dodajanje diagnoze, ter jo izberemo s klikom. Lahko jih dodamo tudi več tako, 

da ponovimo postopek. 
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3.4.  Karenca 

 

 

 Na zavihku karenca določimo število dni za mleko, meso in organe. Pri vključno do 

izberemo datum do katerega karenca velja. Spodaj v polje za besedilo lahko dodamo tudi 

opombo. 

3.5.  Strokovno navodilo 

 

 

 V zavihek strokovno navodilo vnesemo nadaljna navodila lastniku za oskrbovanje živali. 

Lahko jih vnesemo v polje za besedilo, ali pa poiščemo s klikom na puščico pri 

Dodajanje navodila. 

3.6.  Zavarovanje 

 

 

 Na zavihku zavarovanje poiščemo in izberemo zavarovalnico s klikom na puščico. 

Vpišemo številko police, ods. soudeležbe in indent zavarovanja, ki ga prav tako lahko 

izberemo s klikom na puščico. S klikom na gumb Dodaj na račun dodamo vnešene 

informacije na račun. 
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4. Osemenjevanje 
 

Dostop: 

 

V meniju gremo na Blago – Izdaja – Dokument – Osemenjevanje obrazec. 

Obrazec za osemenjevanje je zelo podoben kurativi, le da imamo pod veterino dodana 

zavihka Osemenjevanje ter Ponovitev osemenjevanja. 

4.1.  Zavihek osemenjevanje 
 

 

 

 

 

 Gumb Novo: Izberemo, če želimo vnesti nov obrazec o osemenjevanju. 

 Št. potrdila: Označuje številko potrdila, ki ga izpolnjujemo. 

 Krava/telica: S klikom na puščico izberemo kravo ali telico. 

 Bikovska mati: S klikom na puščico izberemo, če je bikovska mati, oz., če ni. 

 Ime bika: S seznama izberemo ime bika. 

 ID bika in RŠ bika: Se izpišeta iz baze, ko izberemo ime bika. 

 Serija semena: Vpišemo serijo semena. 

 Šifra osemenjevalca: Vpišemo šifro osemenjevalca. 

 Trajanje pojatve v urah: Vpišemo število ur pojatve. 

 Oblika pojatve: Iz seznama izberemo obliko pojatve. 

 Plodnostne motnje: Iz seznama izberemo morebitne plodnostne motnje. 

 Datum zadnje telitve: Kliknemo na puščico in na koledarju izberemo datum zadnje 

telitve. 

 Potek telitve: Iz seznama izberemo potek telitve. 

 Št. telet: Vnesemo število telet. 

 Spol teleta: Iz seznama izberemo spol teleta. 

 Abortus v mesecu brejosti: Vnesemo mesec abortusa. 

 Usoda teleta: Iz seznama izberemo usodo teleta. 
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4.2.  Ponovitev osemenjevanja 
 

 

 

 

 

 Gumb Novo: Izberemo, če želimo vnesti nov obrazec o osemenjevanju. 

 Št. potrdila: Označuje številko potrdila, ki ga izpolnjujemo. 

 Št. potrd prv. osemenitve(o): Vnesemo številko potrdila prve osemenitve. 

 Šifra osemenjevalca: Vpišemo šifro semenjevalca. 

 Zaporedna osemenitev: Vpišemo število zaporedne osemenitve. 

 Ime bika: Vpišemo ime bika, oz. ga izberemo iz seznama. 

 ID bika in RŠ bika: Se izpišeta iz baze, ko izberemo ime bika. 

 Serija semena: Vpišemo serijo semena. 

 Brejost: Izberemo seznama možnosti za brejost. 

 Plodnostne motnje: Iz seznama izberemo morebitne plodnostne motnje. 

 Zdravljenje: Iz seznama izberemo ustrezno zdravljenje. 
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5. Izpisi  
 

Podatki v izpisih so prebrani iz obrazcev, ki smo jih predhodno izpolnili. Izpis, ki ga želimo 

izberemo tako, da z desnim gumbom na miški kliknemo na , ter izberemo 

poljubni izpis.  

5.1.  V04 - Račun Osemenjevanje 
 

Klasičnemu računu je dodan obrazec o osemenjevanju, kjer so izpisani vsi podatki o živali, 

rejcu, času, ter nadaljnih navodilih za lastnika živali.  
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5.2.  V05 - Račun Ponovitev Osemenjevanja 
 

Je zelo podoben izpisu za osemenjevanje, le da tukaj ne izpiše podatkov o prejšnjih 

osemenjevanjih, temveč je prilagojen izpisu za ponovitev osemenjevanja. 
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5.3. V06 - Račun steklina 
 

Klasičnemu računu je dodana črtna koda živali, ostali podatki o živali, ter obvestilo, da za 

lastnikovo napačno dajanje zdravila veterinar ne odgovarja. 
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6. Nastavitve 

 
Dostop: 

Ko smo na enem izmed zavihkov za veterino kliknemo gumb čarovniki  in izberemo 

Veterina nastavitve. Bližnjica na tipkovnici je F2. 

 

V Veterina: Nastavitve lahko preklapljamo med štirimi zavihki, kjer ima vsak svoja polja. Ta zavihka 

so živali, šifranti, izpisi, ter nastavitve.  
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6.1.  Nastavitve živali: Osnovni podatki 

 

 

 Gumb Nova: Izberemo, če želimo dodati novo žival k lastniku. 

 Lastnik: Izberemo ime in priimek iz seznama že obstoječih lastnikov. 

 Številka: Številka živali oz. številka čipa. 

 Ime, spol, pasma, status: Vnesemo ostale podatke o živali. 

 Vrsta živali: Izberemo vrsto živali v katero spada žival, ki jo vnašamo. Glede na vrsto se nam 

odpre posebni zavihek, ki je namenjen določeni vrsti. Vrste ločimo na pse, mačke, govedo, 

kopitarje, ter ostalo. 

 Kategorija živali: Izberemo kategorijo živali. 

 Opombe: Vnesemo morebitne opombe. 

6.2.  Nastavitve živali: Psi 

 

 

V zavihku Psi podrobno vnesemo podatke o določenemu psu. Polja, ki so označena z (o) so obvezna.  

6.3. Nastavitve živali: Mačke 

 
V zavihku Mačke podrobno vnesemo podatke o 

določenemu mačku.  
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6.4. Nastavitve živali: Govedo 

 

 

V zavihku Govedo podrobno vnesemo podatke o določenemu govedu. 

6.5. Nastavitve živali: Kopitarji 
 

 

V zavihku Kpitarji podrobno vnesemo podatke o določenemu kopitarju. 

6.6. Nastavitve živali: Prašiči, drobnica, ostalo 
 

 

V zavihku Prašiči, drobnica, ostalo podrobno vnesemo podatke o določenemi živali. 

6.7.  Nastavitve živali: Dokumentacija 

 

 

V zavihku Dokumentacija določimo datum, naziv ter povezavo do ustrezne dokumentacije. 
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6.8.  Nastavitve šifrantov: Vrste živali 

 

 

V zavihku Vrste živali imamo pregled nad vsemi živalimi, kategorijami živali, ter pasmami živali. 

 Gumb Uvoz pasm: Kliknemo, če želimo uvoziti nove pasme živali. 
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6.9.  Nastavitve šifrantov: Anamneze, Diagnoze, Strokovna navodila 

 

 

V tem primeru je v treh zavihkih: anamneze, diagnoze, ter strokovna navodila enako, lahko urejamo 

besedila, ki jih izbiramo pri pregledih.  Če želimo dodati novo besedilo ga vpišemo spodaj v polje za 

besedilo.  

6.10.  Nastavitve izpisi: Periodika 

 

 

 Ident: Izberemo poljubni ident, ter spodaj določimo obdobje. 

 Gumb Izpis: Kreira izpis glede na kriterije, ki smo si jih izbrali. 
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6.11.  Nastavitve nastavitev: Sistem 

 

 


