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PODATKOVNA PANORAMA 

KONKRETNO
rešitve v slovenski informatiki: Kres Panorama

Ljubljansko podjetje Kres, Kreativni sistemi, d.o.o., 
je ponudbo informacijskih rešitev na slovenskem 
trgu razširilo z inovativnim programom Panorama, 
ki je namenjen obvladovanju podatkov na različnih 
področjih, od osebnih evidenc in arhivov do 
administrativnih in direktorskih informacij.

Piše : Jaka Žorž 
MA marketing

P rvi koraki razvoja Panorame segajo v 
leto 1983, vendar je prvotna zamisel 
oblikovanja informacijskega sistema, 
ki deluje po načelih asociativnega raz-

mišljanja postala uresničljiva šele leta 2002, 
ko so bila na voljo ustrezna razvojna orodja, 
zbirka podatkov ter računalniki z dovolj 
zmogljivo grafiko.

Panorama je izdelana z Borlandovim orod-
jem Delphi in uporablja relacijsko zbirko 
podatkov DBISAM proizvajalca ElevateSoft. 
Program je mogoče uporabljati kot aplikacijo 
odjemalec/strežnik ali kot samostojno aplika-
cijo. Minimalne zahteve za učinkovito delo s 
programom narekujejo uporabo računalnika 
z operacijskim sistemom Microsoft Windows 
2000. Zaslon mora imeti ločljivost vsaj 1024 
x 768 slikovnih točk, da lahko enostavno in 
zadovoljivo prikazuje vse informacije. Program 
omogoča povezovanje z drugimi aplikacijami 
prek datotek ASCII iz praktično katere koli 
izvorne datoteke (Excel, dBase, Oracle ...). 

Panoramo sestavljata dva programska modu-
la. Prvi je Nadzornik, ki je skrbniški program 
za odpiranje novih področij Panorame, osve-
ževanje seznama uporabnikov in dodeljevanje 
dostopnih pravic oziroma uporabniških vlog za 
posamezno področje. Drugi, uporabniški mo-
dul, je glavni program Panorama, ki omogoča 
celovito delo s podatki.

ŠIROKE MOŽNOSTI UPORABE
Panorama s svojimi podatkovnimi struktu-

rami temelji na načelih asociativnega razmiš-
ljanja. Različne datoteke povezuje v enoten 
informacijski prostor, zato omogoča izjemno 
enostavno potovanje med podatki. 

Program omogoča oblikovanje osebnega 
informacijskega sistema, kjer je v enovitem in 
enostavnem okolju možno urediti in shraniti 
podatke o vsem svojem delovanju in življenju. 

Je tudi podlaga za direktorski informacijski 
sistem, saj omogoča vzpostavitev učinkovite-
ga mehanizma za nadzor nad uresničevanjem 
dogovorjenih in razdeljenih nalog, za doku-
mentiranje sestankov in projektov, za vodenje 
članstva v komisijah ter njihovem delovanju. 

Rabi lahko tudi kot dokumentarno–arhivski 
informacijski sistem za urejanje arhivov do-
kumentov prejete in poslane pošte, dogodkov, 

izvedenih opravil, uspehov in mejnikov v času 
obstoja podjetja. 

Kot podlaga za članski informacijski sistem 
omogoča celovito vodenje članstvo društev, 
klubov ali zbornic z vodenjem podatkov o čla-
nih ali o dejavnostih in aktivnostih.

Kot omrežno povezani informacijski sistem 
pa omogoča povezovanje različnih seznamov 
podatkov v navskrižne preglednice s številni-
mi razsežnostmi, prijemi in možnostmi razisko-
vanj, kot je npr. zbirka podatkov o interakciji 
zdravil s podatki o njihovih alternativah, pa 
tudi za vodenje rodovnikov oziroma rodbin-
skih dreves. 

Skratka, Panorama je primerna za vodenje 
podatkov na vseh tistih področjih, ki jih ob-
stoječi informacijski sistem še ne pokriva.

ENOSTAVNO OBVLADOVANJE RAZPRŠENIH 
PODATKOV

Panoramin grafični uporabniški vmesnik je 
preprost in intuitiven. Programsko okno je raz-
deljeno na menijsko vsrtico, stolpec za izbiro 
posameznih podatkovnih slovarjev oziroma 
razredov, njihovih predmetov ter presejalni-
kov in glavno okno za prikaz podatkov. 

Panorama prikazuje podatke na dva načina: 
bodisi v istem trenutku prikazuje vse podatke, 
ki opisujejo določen predmet, istočasno pa so 
na zaslonu vidni tudi podatki o vseh tistih 
predmetih drugih razredov, ki so z opazovanim 
predmetom v neposredni povezavi (panoram-
ski način), bodisi prikazuje sezname predmetov 
enega razreda (datotečni način). Uporabnik z 
miško izbira podatke povezanih predmetov in 

se tako seli po informacijskem prostoru 
Pri upravljanju s programom lahko uporab-

nik nastavlja začetni razred, nadzira dostop 
uporabnikov do določenega razreda, ureja pro-
gramsko okno ter določa grafični videz. 

Ločena podatkovna struktura, ki pomeni 
podatkovni slovar nad zbirko podatkov, in 
predstavitvena raven z uporabniškim vmesni-
kom omogočata, da uporabnik sam poljubno 
spreminja podatkovno strukturo posameznih 
datotek in povezav med njimi ne glede na 
že vpisane podatke. Strukturo posameznega 
podatkovnega razreda je mogoče obvladovati 
prek zmožnosti spreminanja ter dodajanja 
novih razredov in skupin. Pri definiciji razreda 
se določi polja razreda: vsebina, tip (besedilni, 
numerični, datumski, pa tudi tipa »URL« za 
povezavo s poljubnimi datotekami v računal-
niku in »e-mail« za aktiviranje elektronske 
pošte) ter predvideno dolžino polj v znakih.

Panorama ponuja enostavno definicijo po-
vezav med razredi, pri čemer je število povezav 
predmetov enega razreda s predmeti drugih 
razredov neomejeno. Vrsti povezav sta dve 
– obvezen sklic, kjer je vrednost polja naziv 
predmeta v drugem razredu (sklic na šifrant), 
in neobvezen seznam, to je nabor poljubno 
mnogo predmetov drugega razreda, ki so z ob-
ravnavanim predmetom neposredno povezani 
(v bistvu lastnost z veliko vrednostmi). Do-
ločiti je moč tudi revizijsko sled, ki omogoča 
spremljanje zgodovine sprememb, vidna pa 
je le pri podrobnem vpogledu v lastnosti po-
sameznega predmeta.

Delo s podatki lahko poleg ročnega vnašanja 

Videz zaslona

Definicija razreda

Izbor strežnika



MO J MIK RO 9 SEPT EMBER 2004 37

podatkov vključuje tudi obnovo in uvoz po-
datkov ter izvoz definicij. Podatke je mogoče 
uvoziti za različni razred iz znakovnih datotek 
ASCII ali relacijskih DBISAM,

Vpis podatkov predmeta ali spreminjanje je 
preprosto, saj je vodeno in nadzorovano z defi-
nicijo posameznih polj razreda v podatkovnem 
slovarju. Če je predvideno polje tipa URL, 
tedaj je mogoče predmetom prilagati tudi 
različne datoteke. Vsakemu predmetu lahko 
vpišemo komentar poljubne dolžine. 

Panorama omogoča tudi enostavna načina 
omejitve prikaza, in sicer filtriranje oziroma 
presejevanje in sidro. Za vsak razred je mogoče 

Koncert

Nadzornik

Področja Razredi

uporabljajo kot osrednjo aplikacijo 
za obvladovanje odnosov s strankami 
(CRM). Program aktivno uporablja 5 
komercialistov, po zaključku uvajanja 
na vse organizacijske dele družbe pa 
ga bo uporabljalo 13 zaposlenih. S Pa-
noramo vodijo o stranki celovite po-
datke, ki vključujejo osnovne podatke 
o podjetju, podatke o podjetju, kot so 
naslov, število zaposlenih ter matična 
in davčna številka, kontaktne osebe s 
telefonskimi številkami in e-poštnimi 
naslovi v podjetju ter podatke o tem, 
kdo je v Skupni pokojninski družbi 
skrbnik za določeno podjetje. Za 
vsako podjetje komercialisti oziroma 
skrbniki sproti vnašajo podatke o pro-
dajnem uspehu pri določenem pod-
jetju oziroma v kateri fazi odločanja za 
prostovoljno dodatno pokojninsko za-
varovanje je podjetje. Ob tem za vsa-
ko stranko vodijo tudi zbirko poslanih 
dokumentov in podatke o dosedanjih 
prodajnih aktivnostij.

Za celovito delo s strankami je Pa-
norama povezana s programi zbirke 
Microsoft Office, kar uporabnikom 
omogoča neposredno pošiljanje e-poš-
tnih spročil izbranim strankam prek 
programa Outlook, izpisovanje poda-
tkov v Excelu za analitične obdelave 
ter prilaganje različnih dokumentov iz 
programa Word.

Uporabnikom omogoča Panorama 
organizacijo dela po svojih željah, s 
čimer si olajšajo vodenje svojih de-
javnosti in podjetij v svojem skrbni-
štvu. Vpisovanje podakov v osrednjo 
zbirko, do katere dostopajo posamezni 
uporabniki oziroma skrbniki prek 
uporabniških imen in gesel, omogoča, 
da so podatki, ki se nanašanjo na po-
sameznega skrbnika, stalno na voljo 
tudi, ko je ta odsoten. 

»Panorama nam omogoča, da ima-
mo v vsakem trenutku na voljo točne 
podatke, kaj se z določenim podjetjem 
v določenem trenutku dogaja ali se je 
dogajalo, v kateri fazi je s pristopa-
njem k pokojninskemu zavarovanju in 
kdo so kontaktne osebe,« je povedal 
Dare Kudeljnjak, skrbnik Panorame 

določiti več različnih pre-
sejalnikov oziroma sider, v 
danem trenutku pa je lah-
ko za en razred aktiven en 
sam presejalnik oziroma 
sidro. Presejalniki oziro-
ma sidra, ki se nanašajo 
na različne razrede, pa so 
lahko aktivni istočasno, 
izbirajo pa se lahko v 
ukaznem stolpcu.

Izjemno intuitiven je tudi 
način priprave izpisov, pri 
čemer so oblike in možnosti 
izpisov neposredno od-
visni od izbranega razreda 
in opazovanega predmeta. 
Podatke je ob tem mogoče 
izpisovati izpisuje za posa-
mezen predmet enega razre-
da z vsemi odvisnimi pred-
meti ali seznam predmetov 
enega razreda. Podatke je 
moč izpisati neposredno na 
tiskalnik, na zaslon za pre-
dogled pred tiskanjem ali v 
datoteko v osmih formatih 
(Excel, SQL, HTML, XML, 
TXT, DBF, RTF, PDF).

Ob namestitvi je upo-
rabnikom na voljo več 
modelov, ki rabijo kot osnova za oblikovanje 
klubskega infromacijskega sistema, informa-
tizacijo sprejemne pisarne, sistem prejete in 
oddane pošte ter rodbinskega drevesa.

OBVLADOVANJE ODNOSOV S STRANKAMI
Eno od dodatnih možnosti uporabe Panora-

me v poslovanju kaže zgled Skupne pokojnin-

ske družbe, kjer Panoramo uporabljajo za vode-
nje zbirke podatkov potencialnih in ostoječih 
strank za komercialne namene. 

V Skupni pokojninski družbi si Panorami-
na osnovna zbirka podatkov deli aplikacijski 
strežnik, kjer so nameščeni tudi drugi poslovni 
programi podjetja. Uporabniki do podatkov 
dostopajo prek krajevnega omrežja, bodisi 

prek osebnih ali prenosnih računalnikov. 
Zmogljivosti računalnikov so različne, pri 
čemer povprečna konfiguracija vključuje pro-
cesor Intel Pentium 4 s hitrostjo 1,6 GHz, 264 
MB RAM-a, 20 GB disk ter operacijski sistem 
Windows XP.

Panoramo v Skupni pokojninski družbi 

Uporabnik

Panorama je lahko podlaga 
za različne informacijske 
sisteme - osebni,  

direktorski, dokumentarno–
arhivski, članski ali omrežno 
povezani 
informacijski 
sistem. 

v Skupni pokojninski družbi. Poleg ažurnega 
spremljanja poslovanja s strankami Panora-
ma Skupni pokojninski družbi omogoča tudi 
učinkovito izdelavo poročil, ki se ustvarjajo 
samodejno, in sicer glede na status stranke, 
skrbnika, obseg poslovanja, poslane dokumen-
te ter prodajne dejavnosti.
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