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Основи во PANTHEON 

Содржина: 

Подесувања, Шифрарници, Нарачки, Материјално>> 4 школски часа 

Препорачано предзнаење: Познавање на деловните процеси и поврзани документи. 

 

Планирани клучни точки и содржински целини: 

1. Материјално работење и материјални текови 

2. Основни концепти за работа во PANTHEON 

3. Шифрарници 

4. Бизнис подесувања 

5. Материјални документи и материјално работење 

6. Автоматско книжење- основно ниво 

7. Податоци за вработените- основно ниво 

8.  Патни налози- основно ниво 
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1. Поглавје |  

Материјално работење и материјални текови 

 Организација на компанијата и типови на иденти 

 PANTHEON и видови на материјални документи 
o Движење на стоки ( прием, издавање, испорака и сл) 
o Промени во материјално книговодство 
o Книжење на салда конта 

 
2. Поглавје |  

Основни концепти за работа во PANTHEON 

 Контрола на прозорчиња 

 Мени 

 Работна површина 

 Видови на полиња за внесување 

 Командна линија и полиња за навигација 

 Волшебник 
 

3. Поглавје |  

Бизнис подесувања 

 Администраторска конзола ( основни подесувања) 

 Текстови на документи 

 Заокружување 

 Безбедност на корисници( овластувања, нови корисници и сл. 
 
4. Поглавје |  

Шифрарници 

 Шифрарници на субјекти-добавувачи, купувачи и сл. 

 Магацини 

 Носители на трошок 

 Иденти 

 Шифрарник на тарифни тарифи и сл. 
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5. Поглавје|  

Материјални документи и материјално работење 

 Нарачки од купувачи и добавувачи 

 Додавање и пренос на податоци помеѓу документи 

 Фактурирање и е-сметки 

 Превземање, креирање на УПН задачи и скенирање на документи 

 Пренос меѓу складишта 
 

6. Поглавје|  

Автоматско книжење- основно ниво 

 Приемер за автоматско книжење на поединечен документ 

 Приемер за автоматско книжење на излезните документи  

 Преглед на отворени ставки при книжење на документите. 

 

7. Поглавје|  

Податоци за вработените- основно ниво 

 пополнување на персоналните мапи на вработените 

 поврзување на персоналните мапи на вработените со шифрарникот на 
партнери 

 евидентирање на отсутност 
 

8. Поглавје |  

Патни налози-основно ниво 

 службени возила во регистарот на основни средства 

 изработка на патни налози 
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