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Retail

Če že moram menjati,
potem želim imeti vse …
Ljudska modrost pravi, da se »smrti in davkom ne moremo izogniti«. Lahko pa vsaj davke naredimo manj boleče.
Z našimi izkušnjami s fiskalizacijo na hrvaškem, bosanskem, srbskem, črnogorskem, makedonskem, kosovskem, albanskem in bolgarskem trgu smo v
sklopu IT skupine konstruktivno sodelovali s FURS-om pri pripravi zakona ter
pravilnika. Pomagali smo razrešiti mnoge nejasnosti in sestaviti zakon operativnejši.
Dejstvo je tudi, da večina slovenskih podjetnikov dela pošteno in potrjevanje
računov je zanje bolj neprijetnost kot težava.
V Datalabu smo zato razmišljali, kako nujno menjavo blagajniške opreme izkoristiti za premik na bolje.
Če moram imeti davčno blagajno, potem jo želim tudi na telefonu. In prenosni tiskalnik ter povezavo prek mobilnega interneta z zanemarljivim stroškom. Če že moram
investirati v opremo, potem hočem tudi sprejemati kartična in mobilna plačila. Želim
spletno prisotnost s spletno trgovino in možnost, da lahko sprejemam in izdajam
e-Račune ter poskeniram običajne. Želim zmanjšati strošek računovodstva in od računovodje dobiti pravočasen in točen nasvet.
Knjižica, ki jo držite v rokah, obsega Datalabovo celovito rešitev zakonsko skladnega blagajniškega poslovanja, ki prinese bistveno več kot stane.
Razmislite o svojem poslu in izkoristite nujno spremembo kot priložnost!

Andrej Mertelj
Izvršni direktor Datalab d.d.

EFT blagajna:
PANTHEON RF
TM

Če potrebujete priročno blagajno na terenu, ki bo hkrati lahko
sprejemala plačilne kartice in izdajala račune za manj kot 30
izdelkov iz asortimana, potem je RF blagajna idealna za vas.
Kjerkoli na terenu boste lahko z EFT blagajno enostavno izdajali račune, stranke pa vam
bodo lahko plačevale z gotovino, plačilnimi
karticami ali s pametnimi telefoni preko plačilnega sistema Moneta.
Mobilna blagajna PANTHEON RF koristi funkcionalnosti zaledne pisarne, preko katere se
avtomatsko prenašajo podatki iz ali v blagajno.
Prek pisarne v oblaku lahko urejujete asortiman izdelkov, spremljate in analizirate prodajo
v realnem času in izmenjujete podatke z vašim
podjetjem ali računovodskim servisom.
Privabite svoje stranke nazaj! S tiskanjem kuponov ugodnosti lahko pripravljate ugodnosti in ponudbe za vaše stranke, da se bodo vedno znova vračale in
opravljale nakupe.
Vse, kar EFT blagajna potrebuje za delovanje, je LAN, WI-FI ali GPRS omrežje.
Avtonomija vgrajene baterije vam zagotavlja dovolj energije za cel dan transakcij. Robustnost izdelave, enostavnost uporabe in kakovosten servis pripomorejo, da bo EFT blagajna zanesljiv sodelavec pri vašem poslu.

Internet
EFT blagajna

*PANTHEON RF na voljo najkasneje decembra 2015

Pisarna v ozadju

www.datalab.si/retail

Android blagajna:
PANTHEON RA/RC
TM

Blagajna PANTHEON RA/RC omogoča popolno mobilnost pri
vašemu poslovanju. Primerna je za vse, ki pri svojem poslu
potrebujete poleg mobilnega tudi stacionarno blagajniško poslovanje.
V družini android blagajn vam ponujamo dve rešitvi, ki ju lahko namestite na
svoj tablični računalnik ali pametni telefon.
Blagajna PANTHEON RA je primerna za podjetja, ki za vodenje svojega poslovanja potrebujejo eno ali več neodvisnih blagajn. Vsebuje vse funkcionalnosti,
ki jih potrebujete za kompletno blagajniško poslovanje.
Blagajna PANTHEON RC je primerna za poslovne uporabnike, ki potrebujejo istočasno uporabo ene ali več blagajn na različnih lokacijah, sinhronizacijo
podatkov med blagajnami, podrobno analitiko prodaje, spremljanje prodaje v
realnem času ter vso funkcionalnost pisarne v ozadju.
Vsaka dejavnost ima svoje lastnosti poslovanja, zato so na voljo posebne zaslonske maske za storitvene, trgovinske, transportne in obrtniške dejavnosti,
ki vam omogočajo, da vaše vsakodnevno delo čimbolj poenostavite.
Enostavnost uporabe, zagotovljena pomoč 24/7, varnost vaših podatkov,
brezplačne nadgradnje zakonskih sprememb in ugoden mesečni najem poenostavljajo vaše poslovanje in omogočajo, da se usmerite v svoj posel namesto
v papirologijo.

Že od

10,90
€ mesečno

Funkcionalnosti RA/RC verzij
si lahko ogledate na :
www.datalab.si/pantheon/
retail/funkcionalnosti/

PC blagajna:
PANTHEON RT/RE
TM

Če potrebujete več blagajniških mest ali blagajno, ki deluje v
okenskem okolju, potem je za vas najprimernejša PC blagajna
PANTHEON RT.
S preko 8600 blagajniškimi mesti v regiji sodi med najbolj razširjene PC blagajne, zato je v program vgrajeno ogromno znanja in praktičnih izkušenj. Tudi
tako trdi orehi kot so npr. barve in velikostne številke so rešeni. Seveda podpira uporabo na dotik občutljivih zaslonov, povezavo s plačilnimi sistemi ter
omogoča izdajo ponudbe/rezervacije/predračuna/avansa/računa tako fizičnim
kot davčnim zavezancem. Podprt je tudi obrazec za vračilo DDV-ja turistom iz
ne-EU dežel.
Verzija RE poleg blagajniškega poslovanja omogoča naročanje ter prevzem
blaga, spremljanje stanja naročil, nadzor nad ostalimi blagajnami ter medskladiščne prenose, inventure in napredno blagajniško poslovanje.

Že od

22,90
€ mesečno

T. 01 25 28 950 | prodaja@datalab.si

PC blagajna: PANTHEON LT
TM

PANTHEON LT združuje PC blagajno z mini poslovno-informacijskim sistemom za vodenje mikro podjetja. Omogoča popolno materialno poslovanje, spremljanje potnih nalogov, finančni pregled in plačilni promet.

Podpira malo- in veleprodajo, tako da je rešeno tudi davčno overjanje medpodjetniških računov, plačanih v gotovini, izdajanje avansnih računov ipd.
Čeprav je namenjen malim podjetjem, pokriva vse osnovne funkcije, potrebne
za celovito poslovanje: blagajniško poslovanje, blagovno poslovanje, poslovanje z eRačuni, potni nalogi, osnovna kadrovska evidenca.
Omogoča izdajo računov na podlagi šifranta kupcev, artiklov in zalog. Uporabljate lahko predpripravljene izpise za račune, seveda pa lahko vsak račun uredite po lastnih željah. Z enostavno vpeljavo ročnih terminalov in čitalcev črtne
kode se čas izdelave dokumentov zmanjša in poenostavi.

Že od

22,90
€ mesečno

Mala podjetja ne potrebujejo kompleksnega poslovnega sistema, prav tako jih
večina koristi storitve zunanjega računovodskega servisa. Temu smo prilagodili delovanje programa tako, da je delitev dela in sodelovanje kar najlažje.
PANTHEON LT lahko uporabljate na osebnem računalniku, če pa želite postati
mobilni, ga lahko namestite na PC tablico.

www.datalab.si/retail

Neomejeno kombiniranje,
poenoteni podatki
Imate terensko prodajo? Poleg tega prodajno mesto na tržnici? In seveda
malo- in veleprodajo pri sebi? Kombinirajte RF, RC in LT različice. Celoten
sistem bo ažuren, podatki poenoteni, vi pa boste imeli celovit pregled nad
aktivnostjo.
RT

RT

RT

RE

RT

RE

Prenosni računalnik

PC blagajna

PC blagajna
PANTHEON baza

Pisarna v ozadju
RF
EFT blagajna

RT
POS terminal

RA/RC

RA
RC

Tablični računalnik

Mobilni telefon

Vse mobilne blagajne (torej RF, RA in RC) nadzorujete preko enotne spletne
aplikacije. Preko nje urejate digitalne certifikate, nujne za davčno podpisovanje, prijavljate poslovni prostor ali blagajniškega operaterja. Na vašo željo določate ali poganjate sinhronizacijo podatkov med sistemi, izdelavo varnostnih
kopij, posredovanje podatkov računovodji, …

Vse blagajniške rešitve lahko uporabljate tako v oblačnem načinu (s podatki
na strežniku Telekom Slovenije) ali pa nameščene na svojo napravo z lokalno
bazo. Podatkovni prenosi so optimizirani in blagajne delujejo večinoma zelo
spodobno že na 2G povezavi. Enako davčno potrjevanje (fiskalizacija) računov.

Analize in nadaljnje obdelave
Iz različnih blagajn se v spletni aplikaciji »Pisarna v ozadju« podatki konsolidirajo in jih lahko analizirate na nivoju posamezne blagajne ali celotnega podjetja. Če v podjetju uporabljate PANTHEON kot hrbtenico informacijske podpore
vašega poslovanja, je družina blagajniških rešitev PANTHEON logična izbira.
Takoj poenoteni podatki, možnost nadaljne računovodske obdelave, napredne
analize. Katerikoli inačico blagajne lahko kombinirate s PANTHEON SE/ME/
MF/GE/FA bodisi v oblačnem načinu ali pa nameščeno na vašem omrežju.

Plačilni promet
Zakaj ne bi sprejemali plačilnih kartic? Zakaj bi pretipkovali zneske? Integracija
s kartičnimi (ETF) terminali vam omogoča sprejemanje kreditnih in debetnih
kartic večine izdajateljev. Če se vaš terminal zna pogovarjati z željeno blagajniško napravo, potem se bo ob kartični transakciji znesek avtomatsko prenesel
na terminal, iz terminala v programsko opremo (in od tam k računovodji) pa
podatki o transakciji (npr. avtorizacija).
Ker v Datalab-u razmišljamo, kako poenostaviti blagajniške rešitve, smo kot
stranski razvoj povezave z EFT terminalom naredili tudi možnost izpisa računa
na terminalu. Tako lahko varčujete na investiciji, polnjenju dodatne baterije in
prostoru.
Ali plačil z mobilniki? Integrirana podpora Moneti vam omogoča, da brez kakršnekoli naprave sprejemate plačila preko mobilnikov.
Hočete da se vaše stranke vračajo nazaj? S tiskanjem kuponov v programu
zvestobe lahko pripravljate ugodnosti za vaše stranke da se bodo vračale k
vam. Nastavite ugodnosti v obliki popustov na izdelke ali z zbiranjem točk, s
katerimi stranke v določenem obdobju uveljavljajo popuste ali dobroimetje.

E-poslovanje
Nič več iskanja davčnih številk. Uporabnikom PANTHEON blagajn je omogočeno zakonito prevzemanje podatkov iz javnega registra. Vpišete začetek imena in na blagajno se prenesejo ažurni podatki o podjetju (vključno z morebitno
blokado računov).
Če prodajate v javno upravo, ste dolžni izdati elektronski račun. V vseh inačicah je vgrajena polna podpora izdajanju eRačuna. Njegova izdaja je enostavnejša od pošiljanja po pošti. Podobno lahko pošiljate eRačune kateremukoli
prejemniku v Sloveniji. Preko BizBox omrežja imate dostop do bančnega, carinskega, UJP in podjetniškega omrežja. Če kupec od vas zahteva eRačun, se
mu torej lahko prilagodite.
In zakaj ne bi opozorili vaše dobavitelje, naj vam pošiljajo e-dokumente? Odpadla bi potreba po vnašanju prejemnic blaga. Vso infrastrukturo imate vgrajeno v vse PANTHEON blagajniške rešitve. Vsak PANTHEON uporabnik ima za
prejemanje eRačunov na voljo brezplačen eNabiralnik, tako da vas sprejem
eRačuna ne stane prav nič.
Ste prisotni na spletu? Zakaj ne aktivirate spletne trgovine in jo krmite s podatki iz blagajne? Na ta način bodo vaše cene (lahko tudi zaloge) vedno ažurne.
Naročila kupcev pa sprejemate kar v vaš blagajniški program, predpripravljena
za izdajo računa.
Če obkljukate »Prikaži v iskalniku« v svojem ceniku izdelek, bodo informacije
o njem predane v Iskalnik produktov. Zato da bo potencialni kupec v iskalnik
vpisal »Vijak M4-45 inox« in dobil seznam vseh trgovin, v katerih lahko dobi ta
vijak. Gradimo največjo bazo prodajnih artiklov v Sloveniji. In vam na ta način
pomagamo pripeljati kupce v vašo trgovino.

www.datalab.si/eposlovanje

Računovodstvo
Več sto računovodskih servisov po Sloveniji uporablja PANTHEON. Podatke,
ki jih zajemate v blagajniškem poslovanju, lahko prenesete v digitalni obliki v
katerikoli računovodski servis. Prevzemnice, maloprodajni računi, kartične in
blagajniške evidence …
Poslovanje lahko še dodatno pohitrite, poenostavite in pocenite z uporabo
e-računov ali skeniranja dokumentov. Pogovorite se s svojim računovodjem o možnostih in prihrankih, ki vama jih obema ponuja PANTHEON. Seznam računovodskih servisov, ki uporabljajo PANTHEON rešitve, nadete na
www.datalab.si/pantheon/accounting/seznam-racunovodskih-servisov/

OVD

Tudi če vaš računovodja uporablja drugačen program ni težav. PANTHEON
podpira OVD standard za izmenjavo podatkov med računovodskimi programi.
Določena izmenjava podatkov bo še vedno možna.
Skeniranje dokumentov – nič več prenašanja fasciklov k računovodji. Poskenirajte prejet račun na svoji multifunkcijski napravi ter ga digitalno pošljite računovodji v obdelavo. Enako vam lahko računovodja pošlje skenirane dokumente
v potrditev ali podpis.
Pri izdajateljih množičnih računov (Telekom, Elektro, …) nastavite pošiljanje
računov v eSlogu. Prejet račun posredujte računovodji, ki ga bo samo uvozil in
prihranil precej časa z vnosom.
Zmanjšanje dela z vpisovanjem podatkov se bo poznalo tudi na vašem odnosu
z računovodjem. Razbremenjen vnašanja podatkov, bo imel več časa za pogovor o stvareh, ki vas težijo. S tekočimi podatki vas bo lahko opozarjal na čeri
v vašem finančnem poslovanju, ali pa bo prihranek časa prelil v nižji pavšal.
Kakorkoli že, pridobila bosta oba.

Želite vse na enem mestu? Dobavimo vam tudi željeno opremo, subvencionirane telefone in tablice. In vse nastavimo. Vključno z vašim certifikatom. In
nenazadnje, z možnostjo plačila na obroke.
Potrebujete pomoč? Pokličite 24-urno, 7-dnevno telefonsko pomoč. Če ste
uporabnik paketnih rešitev Telekoma Slovenije vas ne bomo pošiljali od Poncija
do Pilata, ampak vam bomo rešili težavo na povezavi, napravi ali programski
opremi.

T. 01 25 28 950 | prodaja@datalab.si

Varnost in udobje:
partnerstvo s Telekom Slovenije
Vsakodnevno vidimo, kako pomembna je varnost podatkov. PANTHEON družina blagajniških rešitev gostuje v podatkovnem centru Telekoma Slovenije.
Poskrbljeno je za varnostne kopije in neprekinjeno delovanje sistema.
Partnerstvo s Telekomom pa prinaša tudi zanesljive internetne povezave tako
preko telefonskega, optičnega ali brezžičnega omrežja. 86% pokritosti teritorija Slovenije z 2G signalom pomeni, da bo le redko kje potrebno v pridobivanje
potrdil APEK-a da davčno potrjevanje ni mogoče. V paketih Mobilna blagajna
pa lahko vključite mobilno internet povezljivost po sprejemljivi ceni. Ali pa uporabljate podatkovne storitve drugega mobilnega ali fiksnega operaterja.
Se vam obseg posla začasno poveča? Potrebujete npr. začasno mobilno prodajo? Blagajno (programsko in strojno opremo) lahko tudi najamete za določen
čas in s tem pokrijete špice ali posebne zahteve.
Dopolnite svoj informacijski sistem ali telekomunikacijsko podporo z drugimi rešitvami iz ponudbe digitalnih storitev Pisarne po meri.
www.telekom.si/podjetniki/poslovne-resitve/pisarna-po-meri
In nenazadnje, če od Telekom-a Slovenije že prejemate račun, potem bo uporaba PANTHEON rešitve zaračunana na tem istem računu. Kar pomeni, da že
takoj prihranite pri računovodstvu in plačilnemu prometu.

Kompleti
V primeru, da še nimate ustrezne opreme ali želite zamenjati obstoječo PC ali registrsko
blagajno, lahko izberete ugodno ponudbo mobilnih naprav in dodatkov na naši spletni strani
www.datalab.si/retail ali preverite izbor v najbližjem Telekomovem centru.

Akcijski paket A
Tablični računalnik/telefon INTEX 7”
Ablaze II 3G in tiskalnik Mobile BT
Primeren za PANTHEON RA/RC.

Cena: 154,90 €

Akcijski paket B
Tablica PRESTIGIO MultiPad Muze 5001
10.1” 3G in tiskalnik Mobile BT
Primeren za PANTHEON RA/RC.

Cena: 199,00 €

Akcijski paket C
Tablica VONINO Otis QS 7” in

tiskalnik Mobile BT

Primeren za PANTHEON RA/RC.

Cena: 129,00 €

Tablice, telefoni in tiskalniki
Tablični računalnik
ODYS Notos 10” 3G
Android tablica z 10 palčnim zaslonom.
Primerna za PANTHEON RA/RC.

Cena: 165,90 €

Tablični računalnik/telefon
ODYS Orbit LTE 7” 3/4G
Zmogljivost po dostopni ceni. Android
tablica in pametni telefon.
Primerna za PANTHEON RA/RC

Cena: 119,00 €

Tiskalnik 80 USL
Majhen, lahek in hiter

Cena: 199, 90 €

Tiskalnik Mobile BT
Majhen in lahek

Cena: 85.00 €

Tiskalnik 58 U
Majhen in sodobno oblikovan

Cena: 80.00 €

Dodatna oprema

Tehtnica Libela G-30 BT
Brezžično povezana z vašo blagajno, nič
več pretipkavanja teže.

Cena: 429,90 €

Čitalnik artiklov
Zebex ZB-3250
Brezžičen in natančen

Cena: 145,00 €

Stojalo za tablico
Podstavek z naklonom

Cena: 35,00 €

*Cene in dobavljivost preverite na www.datalab.si/retail. Modeli v kompletih se lahko spremenijo.
Cene ne vsebuje DDV-ja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo samo ob nakupu
s programsko opremo

Se je oprema pokvarila?
Prinesite nam jo v prodajno/servisni center in usposobili vam jo bomo v najkrajšem času.
Lahko pa sklenete tudi »zavarovalno polico«, za 9,90 € letno, ki vam bo omogočala takojšnjo
menjavo opreme.

Pošljite mi več informacij

Ime in priimek

Naslov

Podpis

e-naslov

Kraj in poštna številka

Podjetje

Telefon

prodaja@datalab.si

Komentar

01 25 28 950

*S podpisom se strinjam, da me kontaktira Datalabov prodajni svetovalec

Več informacij:

Pristopno izjavo oddajte na našem razstavnem prostoru na MOS (Hala L1) ali nam jo pošljite na naslov: Datalab SI
d.o.o., Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana ali skenirano na prodaja@datalab.si. Več informacij na 01 25 28 950

www.datalab.si

Preizkusite
naše rešitve!

PANTHEON RE/RT (Windows)

Zavarovalna polica

PANTHEON RC (Android)

PANTHEON RF (Android)

Tiskalnik Mobile BT

Čitalnik artiklov Zebex ZB-3250

Tehtnica Libela G-30 BT

Akcijski paket B

Akcijski paket C

Akcijski paket D

Za podrobne informacije o napravah obiščite www.datalab.si/retail

Drugo

Tablični računalnik ODYS Notos

Akcijski paket A

Ponudba oblačnih storitev

PANTHEON LT (Windows)

PANTHEON RA (Android)

Pošljite mi več informacij (označite):

T. 01 25 28 950
prodaja@datalab.si

Datalab SI d.o.o.
Hajdrihova 28 c
1000 Ljubljana

Poštnina plačana.
Pog. št. 960/1/S

