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TEMA TEDNAPREDSTAVITEV

Program Panorama je takšno podatkovno 
orodje. Na istem ekranu posreduje vse po-
datke o opazovanem predmetu, na primer v 
okviru aplikacije poslovnih odnosov vse po-
datke o poslovnem partnerju: naslov in tele-
fonske številke, vse kontakte z njim, vse doku-
mente v zvezi z njim, vso poslano in prejeto 
pošto, vse točke sestankov, na katerih je bil 
obravnavan, vse akcije, ki jih je treba v prihod-
nje napraviti v zvezi z njim, vključno z 
zadolženimi za te akcije in še in še. Vse prikaže 
na enem ekranu. Nič posebnega iskanja, vse 
informacije naenkrat. 
 

Enostaven 

Program PANORAMA je pregleden in enos-
taven za uporabo. Za njegovo uporabo ni 
zahtevano 
• znanje poizvedovalnega jezika - med podat-

ki se uporabnik sprehaja le s klikom, po-
datke uporabnik omejuje na osnovi sloven-
skega jezika 

• poznavanje podatkovnih struktur - izpise si 

Razkošje

..Predstavljamo programsko orodje, podobno tistemu, ki ga imajo 
policisti v ameriških nadaljevankah – samo pritisnejo na gumb in vedo 
vse o iskanem človeku.. 

uporabnik lahko sam oblikuje, ne da bi vedel, 
kako se posamezna polja v bazi imenujejo 

• vedenje o možnih vrednostih pri poizve-
dovanju - nikoli program ne reče 'takega po-
datka nimam', ker vedno prikazuje le po-
datke, ki so.  

 

Povezovalen 

Vsi podatki so med seboj povezani v mrežno 
strukturo in do vsakega podatka je možen 
dostop z več strani. To pomeni, da so podatki 
povezani horizontalno, neposredno. Tako do 
podatka o neki pogodbi vodi več poti, katerih 
izhodišče je lahko ali poslovni partner ali tip 
pogodbe ali datum pogodbe ali avtor pogodbe. 
Za razliko od hierarhične podatkovne strukture 
se ni potrebno vračati na izhodišče, da pridem 
do podatka, ki je v drugi veji strukture. 
Vse povezave v mrežni strukturi podatkov so 
dvosmerne: ko pri pregledu točk sestanka upo-
rabnik izbere ime sodelavca, zadolženega za 
neko nalogo, dobi seznam vseh nalog, za kat-
ere je ta sodelavec zadolžen, skupaj z datu-
mom zadolžitve, rokom izvedbe ter datumom 
izvedbe, pa tudi z morebitnim komentarjem v 
zvezi z izvedbo vsake naloge.  
Mrežna povezava podatkov omogoča pre-
hajanje med podatki na podoben način, kot se 
nam podijo misli po glavi. Vsaka misel porodi 
novo misel, lahko se vračamo po isti, lahko po 
drugi poti.  
Podatke zna program PANORAMA uvažati iz dru-
gih aplikacij, če so posredovani ali v tekstovni, 
XML ali v dBase obliki, jih razporedi v več datotek 
in jih med seboj poveže v mrežno strukturo. 

 

Fleksibilen 

Program PANORAMA je odprt sistem. To 
pomeni, da vsebuje mehanizme, s katerimi se 
podatkovna struktura lahko prilagodi potrebam 
posameznega uporabnika. Pa ne samo to: ko 
je informacijski sistem že narejen, se lahko z 
lahkoto vgrajujejo novi podatki ali spreminjajo 
strukture in povezave že obstoječih. To pome-
ni, da program PANORAMA obvladuje tudi 
jutrišnje informacijske potrebe.  
Podatkovni slovar je mehanizem, ki omogoča 
tako delovanje. Vsak usposobljen uporabnik 
lahko vgrajuje spremembe podatkovnih struk-
tur sam, brez pomoči programerja, saj mu po-
datkovni slovar pri tem pomaga. 
Priprava izpisov enako temelji na uporabi po-
datkovnega slovarja. Zato uporabniku ni potreb-
no nič vedeti o fizični strukturi podatkov, da 
lahko pripravi kakršen koli izpis. Obliko izpisa 
predlaga program in uporabnik lahko obliko 
izpisa prilagodi svojim željam. 
 

VsestranskI 

Program  lahko uporabljajo: 
• managerji za spremljanje zadolžitev 

posameznikov in izvršitev danih nalog, za 
vodenje in spremljanje sej organov podjetja  

• organizatorji in poslovneži za spremljanje 
vseh dogodkov in dokumentov v zvezi s 
poslovnimi partnerji (CRM) - program zna tu-
di klicati po telefonu 

• načrtovalci dela umetniških ustanov za 
spremljanje in načrtovanje dogodkov in 
vodenje arhivov  

• društva za vodenje članstva in beleženje in 
arhiviranje akcij delovanja društva 

• posamezniki za osebno rabo kot univerzalno 
beležnico 

V Sloveniji program že uporabljajo: Zveza 
čebelarjev, Slovenska filharmonija, Zbornica 
za arhitekturo in prostor, Skupna pokojninska 
družba, Parks1, d. o. o., Kern, d. o. o., Lions 
klub; v Srbiji: Beograjska filharmonija, Prva 
penzija; in v Avstraliji: Medicinska fakulteta v 
Sydneyu. Program PANORAMA torej omogoča 
večjezikovno uporabo tako v angleščini kot tu-
di v srbščini. 

In kje dobim ta program 

Za dodatne informacije o programu se obrnite 
na podjetje KreS, Kreativni sistemi, d. o. o., ki 
lahko tudi pripravi projekt za vaše potrebe in 
vas uvede v uporabo.   (P.R.)
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