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Programski paket Artemis Veterina je 

namenjen:

malim veterinarskim ambulantam

malim veterinarskim postajam, ki imajo tudi 
terensko delo

veterinarskim postajam z več 

enotami in terenskim delom



we

Podatke na veterinarsko postajo ali iz nje lahko 
prenašate kjerkoli, potreben je le dostop do 
interneta.

Podatke, ki jih vnese veterinar na terenu, imajo po 
prenosu na voljo vsi uporabniki, ki imajo za to 
dovoljenje. 



Osnovni moduli programskega paketa:

• Mala praksa

• Cepljenje psov proti steklini

• Registracija psov

• Izdaja zdravil

• Osemenitve (govedo in prašiči)

• Ambulantni dnevniki

• Obračun dela

• Poročila



Delo na postaji

Na veterinarski postaji se uporablja program za 
delo v mali praksi, prevzemu in izdaji materiala in 
zdravil, obračunu dela, vodenju skladišča, vodenju 
zalog posameznega veterinarja …

Podatki v mali praksi izhajajo iz podatkov o lastniku 
in njegovi živali. Pri podatkih o živali lahko shranite 
tudi rezultate preiskav (rentgenske slike, izvide 
krvnih preiskav…)

Ogledate si lahko zgodovino zdravljenja živali in 
izpišete vse potrebne dokumente.



Delo na terenu

Veterinarji program uporabljajo na terenu pri zdravljenju 
živali, osemenitvah, cepljenju… Na terenu vnašajo 
dokumente in jih na tiskalniku tudi izpisujejo. 
S tem odpade ročno pisanje računov in prepisovanje 
dokumentov na postaji, hkrati pa tudi mučno urejanje in 
izdelava rekapitulacij za veterinarja ob oddaji gotovine. 
Vnos osemenitev in ambulantnih dnevnikov izhaja iz 
kmetijskega  gospodarstva in živali na gospodarstvu, 
zato veterinar porabi zelo malo časa za izdelavo 
dokumenta. 
Veterinar lahko na terenu vidi zgodovino zdravljenja 
živali in tudi osemenitev posameznih živali.



Oprema na terenu



Programska oprema

Izmenjava in osveževanje podatkov

Podatki se pošiljajo med veterinarji in postajo,tako 
imajo vsi veterinarji vpogled v zdravljenja in 
osemenitve, ki so jih opravili njihovi kolegi. Prenosi 
šifrantov in prometnih datotek med postajo in 
veterinarji na terenu poteka preko interneta, zato ni 
potrebno, da so veterinarji zaradi prenosa podatkov 
prisotni na postaji, podatke si lahko osvežijo 
povsod, kjer imajo dostop do interneta.



Programska oprema

Računovodstvo

Program vse potrebne podatke prenaša tudi v 
računovodske programe. 

Kjer ne uporabljajo našega računovodskega programa 
poskrbimo, da tvorimo datoteke, ki jih lahko uvozite v svoje 
računovodske programe.



Povezanost programov



Vsi programi lahko delujejo kot samostojne delovne 
postaje ali pa povezani v računalniško omrežje. 

Po nakupu programa, ni potrebno kupovati dodatnih 
licenc za nove uporabnike v okviru enega podjetja.

Za upravljanje z bazami podatkov, ki jih program 
uporablja, ni potrebno kupovati dodatnih licenc.



Zakaj kupiti našo programsko opremo

• Programi so plod našega razvoja

• Programerji so zaposleni pri nas, zato pri 
dopolnitvah programov nismo odvisni od drugih

• O dopolnitvah programov se dogovorimo z 
naročnikom, brez posrednikov

• Število delovnih mest, ki uporabljajo program v 
okviru enega podjetja ni omejeno

• Podpora uporabnikov
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