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Po glavni dejavnosti (AJPES) spada podjetje PRO-BIT programska oprema d.o.o. v skupino z oznako 72.220, 
kamor se uvrščajo podjetja, katerih glavna dejavnost je proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo 
podatkov. Naša osnovna dejavnost pa je izdelava in implementacija poslovne programske opreme, ter 
svetovanje na področju informatike.  
 
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1989. Začelo je z izdelavo in implementacijo enostavne programske opreme 
za majhna podjetja. Podjetje je nato raslo kvantitativno in kvalitativno in sedaj ponuja svoje programe 
(programsko opremo in storitve) srednjim in večjim podjetjem v Sloveniji, od leta 2004 naprej pa tudi v Srbiji, 
Hrvaški, BIH in Črni gori. Dejavnost podjetja je vsa leta temeljila na znanju in sposobnostih zaposlenih. 
 
Vizija podjetja je postati eden najpomembnejših ponudnikov poslovne programske opreme, storitev in 
svetovanja na področju poslovne informatike na slovenskem trgu in trgu jugovzhodne Evrope. 
Poslanstvo organizacije je svetovati in implementirati poslovne informacijske sisteme zahtevnim uporabnikom. 
Storitve in produkti morajo biti visoko kakovostni. 
S sloganom »REŠITVE, KI RASTEJO Z VAMI« sporočamo partnerjem, da jih želimo podpirati pri razvoju 
poslovanja in z njimi graditi dolgoročen poslovni odnos. 
 
Organizacija sodi med 5 vodilnih slovenskih proizvajalcev celovitih rešitev za srednja in večja podjetja. Osnova 
podjetja je PRO.3 (ERP – celovita programska rešitev, ki je razdeljen na tri temeljne dele):  
 
•             Finance in računovodstvo  
•             Veleprodaja, maloprodaja, proizvodnja 
•             Kadrovski in plačni sistem 
 
ERP dopolnjujemo tudi z naprednimi rešitvami, kot so: 
 
•             Poslovna inteligenca  
•             Dokumentacijski sistem in sistem za elektronsko vodenje pisarne 
•             CRM 
•             B2B 
•             Skladiščno poslovanje 
 
Poleg celovite rešitve pa nudimo še kopico vertikalnih rešitev za posamezne tržne niše: 
 
•             Domovi starejših – specialni produkti za domove starejših, kot na primer oskrbnine, zdravstvo, sociala 
•             Hoteli in gostinstvo  
•             Gradbeništvo 
•             Založništvo 
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•             Komunala in upravljavci – informacijski sistemi za upravljanje stanovanj in poslovnih prostorov ter za 
komunalna podjetja 
•             Avtoservisi 
 
Naše običajne stranke so tiste, ki želijo ERP rešitve prilagojene njihovim potrebam do stopnje, katero jim 
globalni ponudniki težko zagotovijo, oziroma jih mi zagotovimo stranki hitreje in ceneje.  
 
Na drugi strani so globalni ponudniki tisti, ki težko zagotovijo celovitost, ker se z določenimi vertikalnimi 
rešitvami ne želijo oziroma ne morejo ukvarjati, mi pa smo sposobni in pripravljeni stranki programsko rešitev 
napisati na kožo.  
-proizvodnje 
-veleprodaje 
-maloprodaje 
-računovodski servisi 
-obrtniki 
-storitvena podjetja 
-javni zavodi 
-socialno varstveni zavodi 
 
Reference: 
Kar se tiče referenc imamo v podjetju preko 600 strank v segmentu majhnih, srednjih in velikih podjetij ter tudi 
iz javne uprave. To pomeni, da smo sposobni informacijsko pokriti podjetje od 1 do 1000  in več zaposlenih 

Nudimo: 

• delo v prijetnem delovnem okolju v mladem inovativnem timu, 

• opravljanje prakse 

• interna in eksterna izobraževanja,  

• stimulativno plačilo 

• programiranje v .Net razvojnem okolju 

 
Kaj pričakujemo: 

• najmanj šesta stopnja izobrazbe ustrezne smeri, 

• vsaj tri leta delovnih izkušenj,  

• poznavanje MS Visual jezikov, 

• poznavanje SQL baz,  

• zaželene izkušnje na področju ERPja,  

• komunikativnost, sposobnost in pripravljenost za samostojno delo ter izobraževanje,  

• zmožnost vključevanja v team. 

 


