
PANTHEON

PANTHEON LX

PANTHEON je poslovni program, s katerim podjetja vseh 

velikosti in dejavnosti vodijo svoje poslovanje. Program 

podpira vsa splošna področja poslovanja: izdaja in prejem 

računov, potni nalogi, kadrovska evidenca, računovodstvo, 

skladišča in zaloge, inventura, proizvodnja itd. Na voljo je v 

več različicah glede na funkcije, ki jih nudi.

V tem paketu z računalnikom boste prejeli PANTHEON LX, 

najpreprostejšo različico, ki vsebuje osnovne funkcije za 

mala podjetja, kakor je prikazano spodaj. Ko boste 

potrebovali naprednejše funkcije, lahko program brez 

prekinitve dela zamenjate z zmogljivejšo različico. 

Najugodnejša izbira za mala in novoustanovljena podjetja, 

ki nimajo lastnega računovodstva in ne poslujejo s tujino

Zakaj izbrati PANTHEON

 Ko boste potrebovali večji nabor funkcij, 

lahko brez prekinitve dela preidete na 

naprednejšo različico.

 Udeležite se lahko brezplačnega začetnega 

tečaja.

 Na spletu boste našli prosto dostopna 

video in pisna navodila, ob tem pa še obilo 

koristnih informacij in člankov o 

poslovanju.

 Z rednimi posodobitvami programa boste 

pravočasno na tekočem z zakonskimi 

spremembami.

 Če vam kdaj nabor standardnih funkcij v 

programu ne bo dovolj, jih lahko razširite z 

dodatki (npr. delovno okno, prilagojeno za 

računovodski servis), lahko pa PANTHEON 

tudi povežete z drugimi programi (npr. 

spletno trgovino, dokumentnim sistemom).

Podprte funkcije:

Blagajna

Naročila kupcev, naročila dobaviteljem

Prejem in izdaja računov

Potni nalogi

Zaloge in skladišča

Osnovna kadrovska evidenca

Elektronsko poslovanje

 

 

 

 

 

 

 

 Imamo 15 let izkušenj z razvojem 

programa v 8 državah.

 Imamo izkušnje z davčnimi 

blagajnami v 7 državah.

 Zaupa nam že več kot 25.000 

uporabnikov in več kot 600 

računovodskih servisov.

S K R B I M O Z A V A Š U S P E H , D A B O M O L A H K O D O L G O R O Č N O S K U PA J R A S L I .

 Nudimo hitro in učinkovito 

podporo uporabnikom.

 70% izboljšav v PANTHEON-u 

je rezultat predlogov in mnenj 

uporabnikov.

Računalnik z že vgrajenim 
programom za vodenje 
podjetja PANTHEON

Mnenja uporabnikov

"S PANTHEON-om smo zelo zadovoljni, saj 

poleg stroškov nakupa z njim praktično nimamo 

drugih stroškov, v primerjavi z drugimi programi 

smo dobili največ za to ceno."

Marjan Hribar, vodja prodajalne

Prodajalna Condor Ljudmila Hribar s.p.

Posebna ponudba !

!
Za dober štart +računalnik

Prenosni računalnik HP 630 
(A1E63EA#BED)

Procesor Intel® Core™ i3 procesor i3-370M (2.4 GHz) | Zaslon 39,6 cm (15,6") HD 

LED (1366x768) nesvetleč | Pomnilnik 4 GB DDR3 | Trdi disk 500 GB | DVD+/-RW | 

Grafična kartica Intel® HD Graphics | HDMI, Bluetooth, Wlan, spletna kamera | 

Microsoft® Windows™ 7 Home Premium 64-bit SLO/ANG | + Darilo 

Antivirus Panda Pro 2012

PANTHEON LX+

Komplet

€ 532,50 + ddv

€ 639,-
Redna cena € 819,-

V .e ..č i  nn aa r d  strugi

+darilo program za vodenje poslovanja

O podjetju Datalab, kjer razvijamo PANTHEON



Vsak  računalnik Anni, naj gre za osnovno pisarniško rabo ali 

zmogljiv sistem, sestavimo z vso skrbnostjo in v smeri zagotavljanja 

najboljše kombinacije uporabnosti, nadgradljivosti in cene. Naša 

dolgoletna tradicija na slovenskem trgu in celovitost prodajnih in 

poprodajnih storitev zagotavljajo uporabnikom računalniških 

sistemov Anni edinstveno prednost in zagotovilo, da se lahko 

brezskrbno in z vso predanostjo posvetijo le svojemu delu.

Posebna ponudba !

!
Za dober štart +računalnik

Računalniški komplet ANNI PRO W7P
Računalniški komplet ANNI PRO je namenjen poslovni uporabi. Vsebuje hiter 

osebni računalnik z zadnjo generacijo Intel Pentium procesorjev, 4 GB hitrega 

DDR3 pomnilnika in v procesor integrirano grafično kartico Intel HD, računalnik 

ima prednameščen operacijski sitem Microsoft Windows 7 Professional in je 

pripravljen za uporabo. Za kvaliteten prikaz poskrbi 22" LED monitor AOC 

E2250Swda z DVI priključkom, v ceni kompleta pa sta tudi žična tipkovnica in 

miška. Računalnik ima kot darilo priložen še wifi USB adapter za brezžično 

povezavo v omrežje in antivirusno zaščito Panda Pro 2012.

Komplet

€ 624,17 + ddv

€ 749,-
Redna cena € 955,-

Posebna ponudba !

Tiskalniki in večfunkcijske naprave

15% popust za vse tiskalnike in večfunkcijske 
naprave, razen znamk Lexmark in Kyocera za 
katere velja 10% popust.

Nudimo vam brezplačno svetovanje 

o izbiri najprimernejše računalniške opreme. 

Informacije in naročila

Brezplačna dostava po celi Sloveniji!

Anni d.o.o., Motnica 7a, 1236 Trzin

Računalniška oprema in IT rešitve

telefon 01 5800 800

www.anni.si, info@anni.si

www.anni.si

2011

Gold

+darilo

-1 %5-1 %5
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Ugodna ponudba ostale opreme, tudi POS 

- pokličite 01/ 5800 800 ali se oglasite pri nas!

PANTHEON LX+ program za vodenje poslovanja
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