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Dobrodošli v recesiji, ki je nismo zakuhali, jo bomo 
pa plačali! 

Kadim se od besa! Po internetnem, finančnem ter 
nepremičninskem balonu imam občutek, da sedaj 
napihujemo balon državnih dolgov. Za balone pa vemo, 
da prej ali slej počijo. Kaj bo, ko se bo začela sesuvati 
hiša iz kart državnih proračunov in bo potrebno vračati 
državne dolgove poznamo vsi, ki smo imeli priložnost 
živeti v SFRJ. Redukcije, razpad državnih podsistemov, 
par/nepar, evidenčne devizne pravice, hiperinflacija. 
Kolegi, pripravite se na vnovčevanje znanja, ki ste ga 
pridobili v začetkih tranzicije v poznih osemdesetih in 
zgodnjih devetdesetih. Ker nas čaka deja-vu!  

Edina prava rešitev, ki jo vidim, bi bila globalna 
devalvacija za 30-40%. Neselektivno zmanjšanje 
premoženja vseh, reset in nova rast na drugačnih 
temeljih.  

Ker pa ne verjamem, da se bo to zgodilo, bo očitno za 
spremembo navad potreben še resnejši šok, kot ga 
doživljamo danes. Žalostno pa je, da se le malo ljudi 
zaveda, da govorimo o finančni in gospodarski krizi, nič pa 
ne omenjamo bistveno resnejše okoljske krize in krize 
prenaseljenosti planeta ter preprostega dejstva, da zaradi 
razvoja tehnologije vsako leto potrebujemo za produkcijo 
iste količine materialnih (in nematerialnih) dobrin, vedno 
manj človeškega dela. 
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Kar logično že sistemsko povečuje brezposelnost, ki jo storitveno gospodarstvo (ki so ga kot 
rešitelja zaposlenosti videli premnogi) ne more več absorbirati in bo kmalu delilo usodo 
»klasičnih« industrij. Tipičen primer take sistemske inovacije je vsekakor e-računovodstvo, 
ki ga bomo začeli ponujati v maju. Z neslutenim dvigom produktivnosti v računovodskih 
servisih (klasičen primer storitvene dejavnosti) lahko delo treh sedaj opravlja eden. 
Inovacija, ki je še kako zaželena z mikro-perspektive, na makro nivoju odzvanja, ne da bi se 
pristojni sploh zavedali implikacij, ki jih prinaša napredek.  
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Vsi podjetniki vemo, kako težko je zagotavljati likvidnost v teh časih zamujenih plačil in 
podaljšanih valut. Da bi nam podjetnikom, banke stale ob strani, ni za pričakovati – vsem 
državnim intervencijam in visokoletečim obljubam navkljub. Zavedati se je potrebno 
možnosti, da vas vaša banka lahko pusti na cedilu. To danes ni izjema ampak pravilo, ki se 
potrjuje v vsakodnevnih razgovorih z vami. Več o križevem potu reprogramiranja kreditov v 
naslednjem uvodniku. Zatorej, kolegi podjetniki, obnovite svoje znanje veriženja, barterja in 
kompenzacij. Vrniti se je potrebno nazaj k osnovam. In to je edina pozitivna plat te recesije. 
Skrbno spremljajte svoje dolžnike (paket BST je prava stvar)! Zmanjšajte stroške in poslujte 
pametno!  

Opreti se je potrebno na lastne sile. V dveh in pol mesecih smo zmanjšali slovenske terjatve 
iz 537.000 € na 384.000 €. Vem, da je Datalab danes v boljšem stanju in kondiciji kot 
kadarkoli v zadnjih dveh letih in da so nastavki za prihodnost naravnost fantastični. Celo v 
recesiji rastemo, v tujini 30-60% glede na lanske prihodke. Imamo nov produkt, s katerim 
smo svetlobna leta pred konkurenco. Vpeljujemo revolucionarne nove načine dela. Znižali 
smo stroške, naredili reorganizacijo in poslujemo pozitivno. 

V vmesnem času pa sistemsko nižamo stroške uporabe PANTHEON-a. Zahtevamo racionalno 
obnašanje naših partnerjev. Račun ustrezen obsegu dela in trenutni situaciji. In to 
preverjamo! Vpeljujemo sisteme avtomatskega testiranja, da PANTHEON ne bo več 
povzročal nepotrebnih težav in stroškov. Na novem uporabniškem strežniku vpeljujemo 
forume in skupine za samopomoč uporabnikov. Vsa gradiva za Datalab Akademijo bomo 
posneli na video in omogočili brezplačno učenje. Z hostingom in e-računovodstvom vas 
osvobodimo bremena administracije zahtevne IT infrastrukture.  

Delamo največ, kar je v naši moči, da bi živeli poslanstvo, ki sem ga zabetoniral v vrednote 
Datalab-a: pomagati malim in srednjim podjetjem, da z vrhunsko informacijsko podporo 
lažje (in ceneje) opravljajo in upravljajo svoj posel. Za razliko od bank lahko računate na 
našo podporo do zadnjega diha.  

Spremenimo podatke v dobiček! 
 
Andrej Mertelj 
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Napake na podatkovni bazi 
Opažamo, da prihaja do napak v delovanju PANTHEON-a, neredko zaradi napak v 
podatkovnih bazah. V njih so se z leti nabrale smeti, ki bi jih bilo potrebno počistiti da 
sistem optimalno deluje. V mehanizem nadgradnje smo zato vgradili posebne kontrole 
"zdravja" podatkovne baze. 

V kolikor se po nadgradnji prikaže spodnje sporočilo: 

 
Ima vaša podatkovna baza napake. 

 
Napake v bazi niso nujno kritične!  

Lahko so minorne in sistem nemoteno deluje. Verjetno celo živite z njimi že dalj časa. Lahko pa 
take napake povzročajo nepredvidljivo delovanje sistema. Na podlagi analize logov, ki jih bomo 
dobili od nadgradenj problematičnih baz, bomo postopoma vgrajevali čistilne mehanizme. Kar 
nekaj napak lahko, potem ko preučimo njihov nastanek in jih tipiziramo, odpravimo kar znotraj 
nadgradnje. Za ostale bomo razvili orodja, ki bodo olajšala delo. 

 
Že v zadnjem popravku (12.4.09) smo vgradili prve ugotovitve in algoritme za avtomatsko 
čiščenje ob nadgradnji. Še več čarovnikov, ki bodo olajšali odpravljanje teh napak, bo vgrajeno v 
novi verziji, ki bo izšla 5.5.2009. V PostMigrationWizzard, ki je bil že uporabljan ob migraciji, smo 
vgradili dodatna orodja za hitro popravljanje podatkov. V kolikor bodo v napakah podatki boste s 
klikom na dodan gumb (na zgornjem sporočilu) pognali tega čarovnika in zlahka očistili 
nepravilnosti. 
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Zatorej, če vidite tole sporočilo najprej poizkušajte ponoviti nadgradnjo. Če tudi ponovna 
nadgradnja ne uspe odpraviti tega opozorila, potem pošljite log nadgradnje svojemu podporniku 
ali pa naj le-ta preko podpore na daljavo pogleda stanje napak. 
 
In ko bo čas, preglejte log in odpravite napake. Vaš sistem vam bo hvaležen, delovanje pa 
pogosto hitrejše. 
 
Andrej Mertelj  

PANTHEON hosting – internetni dostop do 
programa, baze in arhiva 
Razmišljate o nakupu novega strežnika? Imate visoke stroške z administracijo in 
servisi strojne in programske opreme?
 
Uporaba PANTHEON-a je po novem možna tudi preko interneta, kar pomeni, da nimate 
stroškov z nakupom in vzdrževanjem programske opreme in strežnika. 

Tehnološki razvoj je omogočil prehod klasičnih poslovno-informacijskih sistemov v obliko 
gostujočih aplikacij, dosegljivih preko spleta. Za razliko od konkurenčnih rešitev pri spletni 
uporabi ne žrtvujete ergonomije in zmogljivosti operacijskega sistema z omejenim okoljem 
spletnega brkljalnika. 

Storitev hostinga je posebaj primerna za računovodske servise in podjetja, ki imajo zunanje 
računovodstvo, kar pomeni, da imata računovodski servis in stranka omogočen hkraten dostop 
do iste baze. 

 

Pripravili smo način “Pay-as-you-grow“, ki omogoča, da podjetje dejansko plača le toliko 
licenc, kolikor jih potrebuje in izbere tiste funkcionalnosti, ki so trenutno potrebne za poslovanje. 
Glede na rast podjetja in spremembo števila zaposlenih pa lahko povečate ali zmanjšate število 
PANTHEON licenc, ki jih uporabljate preko hostinga. 
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Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-
racunovodstvo@datalab.si ali na telefonu 01 25 28 936 
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ASISTENT ONE  
Poslovni procesi so danes izpostavljeni hitrim spremembam in nalogam, zato so 
potrebne hitre odločitve in za njih tudi dobre spoznavne podlage. To narekuje tudi 
nujnost skladnosti informacijskih sistemov z dinamiko ostalih procesov v podjetju. 
Informacija je koristne le, če je tudi pravočasna. Osnova uspeha poslovanja podjetja v 
sodobnem svetu sta pravočasnost in točnost informacije. 

Poslovni informacijski sistem mora biti urejen tako, da daje vse relevantne informacije, ki jih 
potrebuje management pri vodenju podjetja. Učinkovito usmerjanje in uravnavanje poslovanja 
zahteva formaliziran notranji informacijski sistem. Zagotavljati mora vse potrebne informacije za 
poslovno odločanje. 

Programski applet / dodatek Asistent ONE za Microsoft Outlook je integriran s poslovno informa-
cijskim sistemom DataLab PANTHEON 5.5 (deluje tudi na verziji 5.0). Predpogoj je pravilno 
nameščen Microsoft Outlook od verzije 2003 naprej, podporne datoteke in ustrezna dovoljenja za 
dostopanje do podatkov, ki se nastavljajo neposredno v DataLab PANTHEON-u. 

Asistent ONE je produkt podjetja Asistent d.o.o., ki povezuje znano okolje Microsoft Office s 
poslovno-informacijskim sistemom Datalab Pantheon ter omogoča dostopnost relevantnih 
informacij iz stemom Datalab Pantheon ter omogoča dostopnost relevantnih informacij iz 
podatkovne baze, ne da bi uporabnik sploh zapustili Microsoft Outlook (poslovni kontakti, 
poslovni dokumenti, odprte postavke in struktura odprtih postavk v časovnem obdobju, analiza 
izdanih računov, pregled knjižb, zgodovina izterjave, bančni računi, plačilni promet - prikaz na 
koledarju za prejete in izdane račune za prejete in izdane račune itd.). 

Asistent ONE izboljšuje proces odločanja managerjev in zaposlenih s preprostimi, hitro 
dosegljivimi in pomembnimi poslovnimi informacijami. Prav tako združuje poslovne procese s 
poslovno logiko, izboljšuje proces odločanja v podjetju, povečuje produktivnost in znižuje 
stroške.  
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Želite spremeniti datke v dobiček? Želite zanesljivo rešitev? Začnite sprejemati boljše 
in hitrejše poslovne odločitve na podlagi hitro dostopnih, relevantnih informacij in 
izboljšajte svoje poslovne rezultate, nadgradite procese z enostavno dostopnimi 
pravimi informacijami, pravim ljudem, v pravem trenutku.  

 

 
 
 
 
 



 8 

Prednosti programa Asistent ONE  

• Popolna integracija z Microsoft Outlook odjemalcem  

• Pregled in urejanje poslovnih partnerjev in njihovih kontaktov  

• Napredno iskanje  

• Pregled nad poslovno dokumentacijo in finančnimi podatki  

• Urejanje in nastavljanje predlog za izpis  

• Večuporabniški vmesnik (XML-I z jeziki)  

• Lokalizacija vmesnika (slovensko, angleško, nemško, hrvaško, srbsko,…)  

• Omogoča izvoz podatkov v CSV, MS Excel, …  

• Nadzor s pomočjo Pantheon avtorizacij  

• Nadzor nad prijavljenimi uporabniki in zagotavljanje PA licenčne sheme  

• Kontrola izterjave in koledarji odlivov in prilivov (cash flow)  

• Koledar delovnih nalogov po datumu in statusih  

• Koledar naročil/ponudb po datumu in statusih  

• Desktop aplikacija in speltni vmesnik  

• Možnost dodatnih informacije iz baze podatkov v pregledu partnerjev  

 
NOVO  

• Integracija IP TELEFONIJE ( avtomatsko odpiranje okna kličoče stranke, klic s klikom na 
številko, … )  

• CRM modul aktivnosti  

 

 
info@asistent.si 
www.asistent.si  

ASISTENT d.o.o. 
Ulica Vita Kraigherja 10 
2000 Maribor 
t: +386 2 234 01 65 

Za dodatne informacije in ponudbo jim lahko napišete povpraševanje na 

elektronski naslov info@asistent.si ali pa jih pokličite na telefonsko številko 

02/234 01 65. Obiščete pa jih lahko v centru Maribora na ulici Vita Kraigherja 10, 

imajo pa tudi poslovne enote v Ljubljani, Zadru in Beogradu.  
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Novosti iz razvoja 
Čeprav je PANTHEON 5.5 v uporabi pri nekaterih podjetjih že več kot 16 mesecev, naš 
razvoj še zdaleč ni zaključen. Smo v fazi poliranja rešitve. In to poliranje od verzije do 
verzije (builda) prinaša bolj čisto kodo in boljšo uporabniško izkušnjo. 

V aprilski verziji bo izšel exe, ki je za celih 5MB manjši od prejšnjih in se tudi bistveno hitreje 
izvaja (odpiranje obrazcev je vidno hitrejše – še posebaj na starejših PC-jih). Uredili smo 
neprijetne napake (npr. vnos številk je javljal napako pri popravljanju negativnih številk ali pri 
številkah z ločilom tisočic) ter jih integrirali v zaledne sisteme. Sedaj z enim klikom sporočite 
napako podporniku kar bistveno skrajša čas rešitve težav. 

 
Dokončno zaključujemo razvoj e-poslovanja. Odpravljamo zahtevo po vmesnem shranjevanju 
datoteke pri poročanju na e-Davke (sedaj oddate zahtevan dokument neposredno iz PANTHEON-
a). Paket »BST Info« katerega lahko vsi uporabniki brezplačno uporabljate do 15.6.2009 bomo 
dopolnili še s postopki ob blokadi/stečaju dolžnika (avtomatska opozorila in postopki, ko gre 
poslovni partner, ki ima odprte postavke, v blokado ali stečaj). Predelali smo tudi pošiljanje 
e-mailov iz PANTHEON-a tako da je sedaj bolj ergonomično. 

 
V zadnjih 12 mesecih smo v razvoj PANTHEON-a vložili preko 1,4M€. Rezultati počasi postajajo 
vidni. Zato vam še bolj kot doslej priporočamo, da sklenete osveževalno pogodbo in ste deležni 
novosti in boljše produktivnosti čim prej. Da zmanjšan strošek podpore niti ne omenjamo.  

Andrej Mertelj 

Sprememba izdajanja računov 
S 15.4.09 smo spremenili način izdajanja računov. Banke, ki nas financirajo, so namreč 
kot dodatne garancije za kredite, ki jih imamo najete, zahtevale, da naš običajen 
postopek (mi izdamo račun partnerju, partner pa vam) spremenimo tako, da Datalab 
neposredno izdaja račune in sprejema plačila. 

Vaš partner vam bo na našem partnerskem spletnem strežniku kreiral predračun za licence, 
osveževalne pogodbe, naročnine in drugo. Predračun bo izpisal in vam ga poslal. Vi ga prosim 
plačajte na enega od naših bančnih računov. Takoj po prejemu plačila bomo naročeno dobavili 
(oziroma aktivirali) neposredno vam ter obvestili partnerja o izdobavi. 

 
Za vsa nadaljna pojasnila vam je na voljo naša prodajna služba na elektronskem naslovu 
prodaja@datalab.si 
 
Za razumevanje se zahvaljujemo! 

Andrej Mertelj 
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Kaj je danes bistveno pri poslovanju? 
V podjetjih so bile vedno bistvene iste stvari in so tudi danes. Le da jim moramo danes 
nameniti več pozornosti. 

Kako obdržati stranke?  

• Kako pridobiti nove stranke?  

• Kako znižati notranje stroške?  

• Kako uspešneje voditi projekte?  

• Kako povečati produktivnost v podjetju?  

Na ta vprašanja si lahko odgovorimo preprosto:  

• Manj prelagati papirje in manj časa porabiti za delegiranje in spremljanje nalog.  

• Biti v stalnem kontaktu s strankami in aktivno pridobivati nove stranke.  

• Dnevno spremljati in držati projekte v časovnih in finančnih okvirih.  

Ali bi lahko vse to rešili na en mah? 

Podjetja, ki jim je to uspelo rešiti, si pomagajo z več različnimi programskimi orodji. Še 
preprosteje je, če si pomagamo samo z enim programom, ki omogoča, da: 
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Kako program Manto Insight pomaga reševati zgoraj navedena vprašanja si lahko podrobneje 
preberete tukaj. 

Ali je to primerna rešitev tudi za vas? 

Uspešna podjetja kot so Lineal, Dodoma, Urbis, Gradis, skupina G in drugi si že vrsto let 
pomagajo pri boljšem poslovanju ravno s programom Manto Insight. V njem smo zbrali večletne 
izkušnje in potrebe podjetij z različnih področij. 

• Preprost za uporabo in uvedbo 
(preprosto so ga uvedla tudi podjetja s 45 uporabniki)  

• Povezan s programom PANTHEON 
(preprosto ga vključite v vaš informacijski sistem)  

• Cenovno ugoden 
(uporabljajo ga tudi mikro podjetja s samo 4 uporabniki)  

Vse navedeno nujno ne zagotavlja, da je program Manto Insight primeren tudi za vas, vendar 
obstaja velika verjetnost, da vam bo zelo pomagal, kot že vrsto let pomaga drugim. 
 
Zato nas pokličite ali nam pošljite e-pošto in skupaj poiščemo možnosti, kako bi tudi pri vas bolje 
obvladovali najpomembnejše stvari.  

Veselimo se srečanja z vami! 

 
Marko Bezjak, direktor  

 

P.S. 
Podjetja, ki uporabljajo program Manto Insight, pravijo, da si ne znajo več predstavljati svojega 
poslovanja brez njega. 
Spoznajte, kako lahko izboljša tudi vaše poslovanje  
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Peticija za zaustavitev patentov programske 
opreme v Evropi 
V premislek in ukrepanje vam posredujemo informacijo o peticiji, katere namen je združiti 
glasove zaskrbljenih Evropejcev, združenj in podjetij ter pozvati naše evropske politike k 
ustavitvi patentov za programsko opremo z razjasnitvijo zakonodaje. 

 
Patentni sistem se zlorablja za preprečevanje konkurence za doseganje ekonomske koristi 
manjšine, a ne uspe vzpodbujati inovacij. Okolje in trg programske opreme bolje uspevata brez 
kakršnihkoli patentov. Zdrava konkurenca namreč sili igralce na tem področju v inovacije.
 
Poziv k podpisu peticije na http://stopsoftwarepatents.eu/SI/.  

HydraWarehouse – logistična rešitev kot orožje v 
spopadu s konkurenco 
 

HydraWarehouse je sistem za učinkovito podporo logistiki. Urejeno skladišče, točne 
dobave, nadzor nad blagom, dobava proizvodnji »just in time«, kvaliteta poslovanja in 
ažurni podatki v poslovno informacijskem sistemu so značilnost vsakega odličnega 
podjetja.  

 

»Sedaj ni pravi čas za investiranje v optimizacijo poslovnih procesov«. Ali res?? Urejeni logistični 
procesi so ključni za večino uspešnih podjetij. Ali so v skladišču izdelki s pretečenim rokom? Ali je 
dovolj prostora za dobavo? Koliko časa bo poslovanje moteno zaradi inventure? Ali je dobava v 
proizvodnjo optimalna? Zakaj so nam zavrnili dobavo, čeprav je bilo samo nekaj črtnih kod 
neberljivih? Kje so naša vozila? Kateri del je bil vgrajen pri servisiranju? Kako se je lahko zgodilo, 
da smo dobavili premalo? Vse to so vprašanja, ki jih zastavljajo vodstva podjetij.  

 
 
Urejena informacijsko podprta logistika loči uspešna podjetja od ostalih, ker:  
 

• Avtomatizira vnos podatkov iz prevzemnic, izdajnic, delovnih nalogov, prevoznih 
nalogov, tehtalnih listov  

• Zmanjšuje zaloge  

• Omogoči boljši nadzor in optimizacijo poslovanje v nabavi, prodaji, skladišču in 
proizvodnji  

• Zmanjšuje napake in povečuje odličnost poslovanja  

• Zmanjšuje število reklamacij  

• Omogoča sledenje blagu do praga kupca  
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• Izboljša knjigovodstvo  

• Zmanjšuje stroške delovne sile  

• Izboljša poslovne procese v logistiki  

• Uvede logistično nalepko, lokacijsko vodenje  

• Kontroliran izpis črtne kode  

HydraWarehouse prinaša v vaše podjetje: 

• enovit sistem v povezavi z Datalab Pantheon za podporo procesom v logistiki 

• enostaven prevzem, uskladiščenje in izdaja blaga 

• sledenje lotom – šaržam 

• nadzor nad datumi poteka in rokom uporabe  

• večji izkoristek prostora v skladišču z opcijskim lokacijskim vodenjem skladišča  

• izpis logističnih nalepk (kot jih zahtevajo Spar, Mercator, Tuš) 

• integrirano tiskanje črtnih kod 

• hitro izvajanje inventur z minimalnimi prekinitvami poslovanja 

• avtomatiziran vnos podatkov s pomočjo črtne kode 

• enostavno in hitro implementacija 

• poslovanje v različnih državah 

HydraWarehouse ja sistem za podporo logistiki in centralni dela sistema HydraLogis. 
HydraWarehouse v svoji najbolj enostavni verziji NANO omogoča izvedbo osnovnih funkcij pri 
prevzemu in izdaji blaga v skladišču. V najbolj zmogljivi različici HydraWarehouse SMB je to 
celovit WMS (Warehouse Management System, sistem za upravljanje skladišča) za mala in 
srednja podjetja, ki podpira vso funkcionalnost skladišča: vodenje po lokacijah, lokacijsko 
nalepko, SSCC nalepke, vodenje in sledenje blaga po različnih parametrih, optimizirano izdajo, 
optimizirano komisioniranje, sestavljanje (kitting), prelaganje (cross docking). 
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HydraWarehouse je prilagojena za različne panoge: živilska industrija, gradbeništvo, komunala, 
kovinsko predelovalna industrija, farmacija, vinogradništvo, transport in servisna dejavnost. 
Vizualni nadzor nad logističnimi procesi je temelj za dobro poslovanje. Večjezični uporabniški 
vmesnik omogoča enostavno in hitro postavitev sistema v vseh deželah kjer podjetje posluje. 
Odličen sistem za razpoznavanje črtne kode na blagu omogoča enostavno identifikacijo ne glede 
na to kakšne oznake zahteva proces poslovanja. Dodatni moduli sistema HydraLogis so 
namenjeni za : naročanje na terenu, inventuro osnovnih sredstev, podporo samopostrežnim 
avtomatom. Sistem pokriva vse segmente v preskrbovalni verigi kjer nastopa avtomatska 
identifikacija (črtna koda, RFID) in mobilno računalništvo. Sistem je v celoti, vključno z 
implementacijo in podporo, prilagojen srednjim in malim podjetjem, ter odlično povezan z
Datalab Pantheon in deluje s Pantheon-om kot enovit sistem. Stroški so znani vnaprej. 
Financiranje je prilagojeno željam kupca. 

 

Ekipa 3R.TIM združuje izkušene inovativne strokovnjake na področju informatike v logistiki. S 
sedežem v tehnološkem parku Ljubljana in povezavo z inovativnimi podjetji v EU imajo močno in 
sposobno jedro razvojne ekipe. V mreži partnerskih podjetji črpamo specialna znanja in izkušnje 
na širokem področju logistike. Zato lahko v sodelovanju s partnerji izvedejo celovite logistične 
rešitve: od postavitve lahkih montažnih objektov , informacijske podpore , dobave opreme in 
optimizacije procesov. Zaradi dobrega poznavanja Datalab Pantheon-a in logističnih 
izzivov različnih podjetij so rešitve optimalne za vaše podjetje. 

 

Več o rešitvi si lahko preberete na naslovu www.3rtim.si/hydrawarehouse. V primeru, 
da potrebujete dodatne informacije, imate izzive in vas zanimajo predlogi rešitev, 
pišete na elektronski naslov info@3rtim.si ali pa pokličite na telefonsko številko +386 
015161620. Obiščete pa jih lahko v Tehnološkem parku Ljubljana na naslovu 
Tehnološki park 21, stavba D v Ljubljani, v neposredni soseščini hotela Mons. V 
Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem imajo svoje zastopnike. 
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Novosti in nasveti 

1. Migracija na PANTHEON 5.5. 

Vprašanje: 
Po migraciji uporabnikove baze na PANTHEON 5.5 program dela počasi. Pri povratnici za blago 
(npr. storno dokumenta 172) je potrebno čakati več kot minuto, da program obdela eno 
postavko. Pri 7-8 postavkah to pomeni 7-8 minut. Preračun prometov z obnovitvijo zaloge traja 
35 minut. V PANTHEON-u 5.0 je to bilo hitreje. 

Odgovor: 
 
To je bolj stvar sistema kot PANTHEON-a. Možni vzroki so: 

• fragmentiranost pogona, na katerem je baza (.mdf in .ldf datoteke); dober trik za 
preprečevanje fragmentacije je, da pogon defragmentiramo, zagotovimo neprekinjen 
prostor in bazo razširimo na dvojno velikost - tako si bo baza "rezervirala" neprekinjen 
prostor in bo nekaj časa mir pred fragmentacijo;  

• vsi indeksi niso kreirani;  

• baza ima napake (poženi DBCC CHECKDB);  

• baza ima prevelik transakcijski dnevnik (ne delajo se varnostne kopije baze ali se pa 
delajo nepravilno brez skrajšanja dnevnika (truncate log));  

• baza nima pravilno nastavljen auto-grow (10%).  

2. Novosti za M4 

Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih prijav podatkov o 
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, 
zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Ur.l. 75/2008) se 
od1.1.2009 podatki na M4 za leto 2008 poročajo izključno v elektronski obliki preko 
spletne aplikacija ZPIZ -a. 
 
Vsa navodila v zvezi z novim poročanjem M4 v Pantheonu najdete na naslednji povezavi: 

• za 5.0: http://help.datalab.si/p50/default.asp?tocId=7001&URL=007793.html  

• za 5.5: http://help.datalab.si/p55/default.asp?tocId=9260&URL=008712.html  
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Da vas ob prihodnji oddaji bilance ne bo bolela 
glava – Hitri preventivni računovodski pregledi  
Pripravili smo nekaj nasvetov, ki jih morata direktor podjetja in računovodja poznati, 
da ob koncu leta ne bo težav z oddajo bilance. Napotke si lahko ogledate v priponki, 
sicer pa vam naš partner, podjetje APO Vizija d.o.o., računovodska hiša in davčno 
svetovanje, ponuja hitre preventivne računovodske preglede. 

 

 
 

Delo na dnevni ravni: 
 

• sprotno knijženje prejetih in izdanih računov ter priprava plačilnih nalogov 
      ali blagajniških prejekov, izdatkov in blagajniškega dnevnika       
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1467&URL=001146.html 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1467&URL=001146.html 

 
• uvoz ali knjiženje bančnih izpiskov 

Kaj morate kot direktor podjetja oz. kot računovodja vedeti, 
da vas ob prihodnji oddaji bilance ne bo bolela glava? 
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http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=5415&URL=004703.html 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=5415&URL=004703.html 

 
• zapiranje terjatev in obveznosti zaradi pravilnega prikaza stanja odprtih 

postavk (za namene izterjave kupcev in plačil dobaviteljem) 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1531&URL=001195.html 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1531&URL=001195.html 

 
 
 

Delo na mesečno ravni: 
 

� Obračun plač in ostalih osebnih prejemkov, oddaja rek obrazcev in 
knjiženje 

� Knjiženje porabe materiala, nabavne vrednosti prodanega trgovskega blaga 
� Pregled in evidentiranje potrjenih dobropisov davčnim zavezancem 
� Obračun DDV (pregled davčnih evidenc, knjiženje obračuna in kontrola 

knjižb z obračunom , oddaja obračuna), 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1156&URL=000900.html 

     http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1156&URL=000900.html 
 

� Amortizacija (aktiviranje nabavljenih osnovnih sredstev, knjiženje AM,  
kontrola registra in GK) 

http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=2132&URL=001671.html> 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=2132&URL=001671.html 
 

� Poročanje BS  -  SKV 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1678&URL=001313.html> 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1678&URL=001313.html 
 
 
 

� Poročanje vodstvu in lastnikom (bilance) - poslovni izid, stanje  
premoženja in obveznosti, denarni tok, primerjava s planom in preteklim 
letom, ugotavljanje poslovnega izida po enotah, projektih in stroškovnih 
nosilcih  

http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1621&URL=001269.html> 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=1621&URL=001269.html 
 
 
 

Delo na četrtletni ravni 
 

� Statistika finančnih računov  
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=8067 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=8067&URL=007593.html 
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Delo na letni ravni 
 

� Poročanje upravi in vodstvu (računovodska poročila) 
 

� Ajpes letna poročila ( v PA xml za tri poročila: BS, IPIZ, IBD/BI ) rok 
31.3.2009 (za zavode 28.2.2009) 

http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=6540 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=6540&URL=005805.html> 
 

� DURS (Kontrolni podatki za dohodnino) rok 31.1.2009 
 

� DURS (Obračun davka od dobička pravnih oseb) rok 31.3.2009 
 

� na poziv DURSa: IZPIS GLAVNE KNJIGE.TXT,  IZPIS ODBITKA DDV.TXT ,    
IZPIS OBRAČUNANEGA DDV.TXT ) 

http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=8269 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=8269&URL=007795.html 
 

� ZPIS (Podatki o ugotovljeni plači in zavarovlani dobi - M4) 
 

� Zaključevanje leta in otvoritev 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=9020 
http://help.datalab.si/p55/topic.asp?tocId=9020&URL=008476.html> 
 
 
 

Če želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaši sodelavci, izpolnite prijavni obrazec. V 

primeru da e-novic ne želite prejemati, odgovorite na to sporočilo. 
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