
6 Prenovljeni strežnik za razvijalce 
Poleg informacij za razvijalce novi strežnik vključu-
je tudi forume, bloge, prenovljene programerske 
priročnike in modul z rešitvami. Slednji omogoča 
razvijalcem vnos njihovih rešitev v bazo, do katere 
bo lahko preprosto dostopalo več kot 11.000 upo-
rabnikov PANTHEON-a.

      Več o DEV strežniku na strani 6.

9 Računovodja leta 2007
V organizaciji konference Računovodja 2007 je le-
tos prvič potekal izbor za računovodjo leta. Kipec in 
plaketo je prejela Kristinka Vukovič, ki je v podjetju 
Finea Nucleus, d. o. o., vodja računovodskega ser-
visa in davčnega svetovanja. Povabili smo jo na kra-
tek klepet o njeni karieri in poklicu, ki ga opravlja.

      Intervju z go. Vukovič objavljamo na strani 9.

11 E poslovanje v malih in srednjih podjetjih
Zavedamo se, da je proces uvajanja informacijske 
tehnologije za podjetja zahteven, zato smo pripra-
vili celovito ponudbo, ki vsakemu mikro, malemu 
in srednjemu podjetju omogoča, da informatizacijo 
poslovanja uvede postopoma, pregledno, prepros-
to in cenovno dostopno.

      Več o E poslovanju na strani 11.
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Napovedujemo četrto 
PANTHEON konferenco
PANTHEON konferenco želimo čim bolj približati vam, končnim uporabnikom in partnerjem, 
zato na letošnji pripravljamo številne vsebinske in organizacijske izboljšave.

Izboljšati želimo tudi način posredovanja znanja in dobrih praks, zato bo podporna ekipa organizirala vrsto delav-
nic. Na konferenci bo ves čas na voljo tudi za vaša vprašanja, ki jih boste lahko podkrepili s praktičnimi primeri.

 PANTHEON konferenca postaja vedno bolj mednarodna, saj smo prisotni v vedno več državah – do konca po-
letja bomo začeli poslovati v Bolgariji in Romuniji, do konca leta pa še na Češkem. Letošnjo konferenco prirejamo v 
Opatiji na Hrvaškem, ker želimo tako pritegniti več uporabnikov in partnerjev iz držav nekdanje Jugoslavije, izognemo 
pa se tudi pridobivanju vizumov za državljane nečlanic Evropske unije. Vabljeni!

Končno 
Datalab 
Akademija
Podjetje Datalab tehnologije, d. d., je skupaj 
z vami razvilo in razširilo uporabo PANTHE-
ON-a, tako da ga v tem trenutku uporablja 
več kot 12.000 uporabnikov v skoraj 4.000 
podjetjih v celotni regiji Alpe-Adria.

Zaradi vsesplošne rasti, ki jo zaznavamo pri upora-
bi PANTHEON-a s strani končnih uporabnikov, in temu 
primernega zaposlovanja novega podporno-svetoval-
skega kadra pri partnerskih podjetjih je nastala potreba 
po organiziranem vodenju in izvajanju izobraževalnih 
storitev za obe skupini. Zato ponujamo kakovostna in 
standardizirana usposabljanja, certificiranja ter učne 
materiale v okviru Datalab Akademije.

PANTHEON 5.5 
migracija
VSAKA SPREMEMBA JE TEŽKA, SAJ PRI-
NAŠA STVARI, KI JIH NE POZNAMO, IN 
SPREMINJA USTALJENE NAVADE. ZATO 
SPREMEMB VEČINOMA NE MARAMO IN 
SE JIM UPIRAMO. VENDAR PA SO NEKA-
TERE SPREMEMBE ENOSTAVNO NUJNE. 
ENA TAKIH JE PANTHEON 5.5. NOVA GE-
NERACIJA NAŠE PROGRAMSKE OPREME 
JE TU. TAKO NA ZNANI MICROSOFTOVI 
PLATFORMI KOT TUDI NA ORACLU.

      Več o migraciji na PANTHEON 5.5 na strani 2.

Več o 4. PANTHEON konferenci 
lahko preberete na strani 4.

Odpravite strah pred
migracijo in spoznajte 
PANTHEON 5.5
Uporabniki se pogosto otepamo novosti in vztrajamo pri starih utečenih navadah iz enega pre-
prostega razloga – ker menimo, da nam bodo novosti nakopale kup težav, še več dela in vnesle 
negotovost na področje, ki ga dobro poznamo in obvladujemo.

Vse to lahko odpravimo s preprosto rešitvijo – pri-
dobimo si ustrezno znanje! Na področju poslovnoinfor-
macijskega sistema PANTHEON vam podjetje Datalab 
tehnologije, d. d., ponuja enkratno priložnost, kjer lahko 
v prijetno hladnem okolju in po enkratni ugodni ceni 
spoznate funkcionalnosti PANTHEON 5.5, se udeležite 
našega seminarja in odpravite neupravičen strah, ki naj 
bi ga prinašala migracija PANTHEON-a na različico 5.5, 
in se naučite, kako z najmanjšimi napori in učinkovitimi 
metodami prehod tudi obvladovati.

V okviru štiriurnega usposabljanja vam bomo pred-
stavili delovanje nove različice sistema PANTHEON 5.5. 
Podrobno in na konkretnih primerih si bomo ogledali 

novosti, ki smo jih vključili v novo različico. Pogledali si 
bomo, kako lahko z nadzorno ploščo ali dashboardom 
pregledujemo katere koli podatke iz PANTHEON-a in kje 
te podatke nastavimo. Predstavili vam bomo uporabo 
in delovanje opravilnega seznama, kalkulatorja ter iska-
nje dokumentov na osnovni formi PANTHEON-a. 

V okviru seminarja si želimo tudi vašega sodelo-
vanja. Zato prosimo, da pripravite vprašanja, na katera 
vam bomo poskušali odgovoriti.

Kraj seminarja Kolosej Ljubljana, dvorana 1

Datum 23. avgust 2007

Predviden čas izvedbe od 10. do 14. ure

Splošne informacije o seminarju: 
Vanja Cigoj,
vodja Datalab Akademije
tel. 01 252 89 00
vanja.cigoj@datalab.si

UDELEŽITE 
SE NAŠEGA 
SEMINARJA 
PO ENKRATNI 
UGODNI CENI
83 EUR!
Normalna cena znaša 172 EUR.
Cena ne vključuje DDV.
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Zakaj migrirati na PANTHEON 5.5
Nova generacija naše programske opreme je tu. Na voljo je tako na Microsoftovi platformi kot tudi na Oraclu, kjer smo z izidom, 12. julija, uspeš-
no zaključili delo v razvoju. Pravzaprav le del razvoja, ki se je pričel marca lani, ko smo postavili temelje nadaljnjemu delu, najtežji del razvoja 
vsake generacije PANTHEON-a. 

Zakaj najtežji? Najprej zato, ker moramo hkrati vzdr-
ževati tako staro kot novo generacijo, kar tako pri raz-
vojnikih kot tudi pri produktnih vodjih povzroča stres 
zaradi vedno premajhnih virov – vedno premalo ljudi in 
vedno premalo časa, hkrati pa neprestane, vedno nove 
težave z infrastrukturo, ki PANTHEON uporablja. Drugič 
zaradi dejstva, da radi razvijamo nove funkcionalnosti in 
izboljšave, ki nam jih predlagate uporabniki in partnerji. 
To je najlepši del naše službe. Ustvarjalni del razvoja. 
Nastajajo rešitve, ki so uporabne in prinašajo zadovolj-
stvo vsem. Med menjavo generacij pa izboljševanje 
večinoma zamre, saj je treba najprej postaviti temelje, 
na katerih lahko gradimo naprej. Ker pa so temelji težko 
opazni, se medtem zunanjemu opazovalcu zdi, da je 
razvoj zamrl. Tretjič je to stanje zoprno, ker enostavno 
težko napovemo, kdaj bo določena izboljšava narejena. 
Navadno namreč vsak predlog za izboljšavo zabeleži-
mo in mu določimo rok izvedbe. Med menjavo gene-
racij pa predloge samo beležimo, roka pa ne moremo 
postaviti.

To obdobje je sedaj zaključeno, in razvoj se utirja na-
zaj v znani način delovanja, kjer v rednih ciklusih izdaja-
mo nove »builde« (nove različice), v katerih vsak prinaša 
povprečno več kot sto izboljšav in dodanih funkcionalno-
sti. V naslednjih devetih mesecih bo naše delo še vedno 
rahlo oteženo z zakonskimi popravki za generacijo 5.0, 
kar pomeni omejeno dvojno programiranje – zakonsko 
spremembo moramo izvesti na programski kodi za 
PANTHEON 5.5 in seveda tudi za PANTHEON 5.0. To 
obdobje dvojnega dela upočasnjuje izboljšave, zato ga 
poskušamo čim bolj skrajšati. Dodatnega dela na PANT-
HEON 5.0 se otepamo, ne zaradi svojih kapric, ampak 
zato, ker ne prinaša dolgoročne dodane vrednosti.

Je PANTHEON 5.5 zrel za uporabo?
PANTHEON 5.5 je najbolj preizkušena generacija, ki 

smo jo izdali v svoji zgodovini. Graf napak jasno kaže 
obseg dela in preizkušanja, ki ga je naredila razvojna 
ekipa.

Zanimivo je pogledati, kako se je gibala dinamika 
javljanja in odpravljanja napak. V softverski industriji ve-
lja, da produkt doseže prvo stopnjo zrelosti takrat, ko je 
odpravljenih napak več kot prijavljenih, kar smo dosegli 
v sredini junija. Pri povprečno 7 napakah, ki jih odpra-
vimo dnevno, lahko predvidevamo, da bo PANTHEON 
5.5 dosegel polno stabilnost v sredini avgusta.

Prvič smo imeli testni načrt. Naši postopki so vse 
bolj urejeni, kar priznava tudi uspešno opravljena CISA, 
revizija razvojnega procesa. Tudi organizacija razvoja se 
je v zadnjem letu precej spremenila. Skoraj podvojena 
razvojna ekipa je našla svoj ritem in organizacijo. Vse z 
namenom, da je PANTHEON stabilnejši, bolj predvidljiv 
in manj stresen.

Naša programska koda je naš uspeh. Datalab smo 
zgradili do tega, kar je danes, z nenehnim izboljševanjem 
edinega proizvoda, ne z marketingom. Osredotočeni in 
predani smo svojemu poklicu, zato želimo ustvarjati naj-
boljši poslovno-informacijski sistem za mala in srednja 
podjetja. Z njim pridobimo vsi: uporabniki, partnerji in mi.

Pri tem nam lahko pomagate. Čim hitrejši prehod na 
P55 nam bo omogočil fokusiranje razvojnih virov. Spo-
ročanje napak in predlogov (z večjo razvojno ekipo jih 
lahko hitreje materializiramo) nam bo pomagalo preiz-
kusiti medsebojno delovanje tisoč možnih uporab, ki jih 
v laboratorijskem okolju razvoja enostavno ne moremo 
predvideti. Morebitne napake bomo popravljali takoj in 
sproti.

Ko smo analizirali napake, ki ste nam jih javljali, smo 
ugotovili, da smo imeli precejšnjo zmedo na naših strež-
nikih in da ni bilo enovite informacije, kje je demo in kje 
migracijski program. Ker program dnevno razvijamo in 
stabiliziramo, je pomembno tudi, da uporabljate vedno 
najnovejšo verzijo (tako demo kot migrator), zato pri-
poročamo, da si pred vsako migracijo ali namestitvijo 
preizkusne variante osvežite programe s ponovnim pre-
nosom z interneta. 

V naslednjih treh mesecih bomo rešili tudi podporo 
za MS Visto. PANTHEON na njej že deluje kot uporabni-
ška postaja, vendar je zaenkrat potrebno še nekaj trikov 
pri nastavitvah (glej help.datalab.si/p55/default.
asp?URL=007599.html), ne dela pa še instalacija po-
datkovne baze (enouporabniška ali strežniška različica).

Dodatna nova sprememba je tudi koncept nad-
zorne plošče. Do nedavnega je bilo nujno, da imate za 
nadzorno ploščo nameščen OLAP-strežnik, saj je bilo 
pridobivanje podatkov enako kot za ZEUS (ME & MF 
licence). Sedaj smo določene preglede izvedli z nepo-
srednimi poizvedbami na podatkovni bazi, tako da bo 
osnovni pregled nadzorne plošče omogočen tudi v LT- 
in SE-verziji, za naprednejšo uporabo pa še naprej osta-
ja licenčna shema ME/MF. Predvidevamo, da bomo 
osnove novega koncept nadzorne plošče integrirali do 
septembra 2007.

Hvala za vašo pomoč!
Za vaše dosedanje pripombe in sporočila se vam 

najtopleje zahvaljujemo. Brez njih PANTHEON ne bi bil 
tako dober, kot je. Zaradi njih pa ne raste samo PANT-
HEON, ampak tudi podporni mehanizmi. Tako smo 
predelali spletna navodila za uporabo, ki sedaj še bolje 
podajajo znanje in s pomočjo ikonic tudi omogočajo 
povezavo na druge informacijske vire. Ter jasno uporab-
niški strežnik, ki smo ga naredili še bolj uporabnega.

Ne bojte se sprememb! Te, ki jih prinaša PANTHE-
ON 5.5, so spremembe na bolje. Če pa pri spremem-
bah naletite na težave, nam to hitro sporočite, da le-te 
odpravimo. Sliši se preprosto. In preprosti koncepti de-
lujejo najbolje. Na dosedanjih generacijskih prehodih 
(Hermes 1.0 in 3.0, PANTHEON 4.0, 4.5 in 5.0) smo 
se že precej naučili. Predvsem tega, kako organizirati 
delo, da neizogibne pomanjkljivosti ne povzročijo za-
stojev in čakanja.

V Datalabu smo pripravljeni. Pa vi? Ne oklevajte!

Napake v PANTHEON-u 5.5

Dinamika prijavljanja in odpravljanja napak v PANTHEON-u 5.5

Novi PANTHEON

Andrej Mertelj,
predsednik uprave Datalab, d. d.
andrej.mertelj@datalab.si

Podporo za PANTHEON 5.0 (od-
prava večjih napak ter zakonske 
prilagoditve) bomo podaljšali do 
31. 3. 2008, tako da boste lahko 
bilance za leto 2007 zaključili še 
na stari verziji!

Doslej so bile rešitve IP telefonije dostopne
predvsem srednjim in velikim podjetjem;
Ciscova platforma Unified Communications
500 pa omogoča uporabo najsodobnejših
tehnologij tudi najmanjšim.

UC 500 vključuje popolno
prenovo komunikacijske infra-
strukture v majhnih podjetjih
(od 8 do 18 uporabnikov).

V sodelovanju z SKB Leasing in Cisco
System smo pripravili tudi ugodne
možnosti financiranja.

Omogoča usmerjanje, preklapljanje,
brezžično povezavo in predstavlja
odlično rešitev za IP telefonijo. Nova
komunikacijska platforma vam bo pomagala
zmanjšati stroške in bo rasla skupaj z vami.

www.ip-telefonija.info
www.4secnet.com
Telefon: 01/ 600 10 12

Za dodatne informacije nas obiščite na spletni strani:

Kje najdete datoteke za 
PANTHEON 5.5?

Demo verzija: ftp.datalab.si/demo/si

Datoteka PANTHEON55_MS.exe vsebuje vse po-

trebno za namestitev P55, delujočega na MS 

SQL podatkovni bazi.

Datoteka PANTHEON55_ORA.exe vsebuje vse po-

trebno za namestitev P55, delujočega na Oracle 

podatkovni bazi.

Migratorja: ftp.datalab.si/programi

Uporabite datoteko dlMigration55.exe, ki naj-

prej avtomatsko naloži datoteke zadnje verzije 

P55 in vas vodi čez celoten postopek migracije.

Program MgrSQL2ORA.zip je program za migra-

cijo P55 iz MS SQL na Oracle verzijo podatkov-

ne baze.

Navodila za uporabo:

help.datalab.si/p55

Podatkovne baze: 

ftp://ftp.datalab.si/databases/55

Za lažje testiranje in nameščanje smo pripravili 

tudi prototipne podatkovne baze (enake, kot jih 

najdete pri instalaciji v setupu). Baze, ki se konča-

jo na demo, vsebujejo testne podatke, tiste brez 

končnice demo pa so prazne baze, namenjene 

takojšnji uporabi.

1400

1200

1000

800

600

400

200

0
marec april maj junij julij 2007

120

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
marec april maj junij julij 2007

Javljene napake

Odpravljene napake

Javljene napake

Odpravljene napake

Preostale napake



3

PANTHEON NOVICE | AKTUALNO

Vsa izobraževanja/certificiranja 
se izvajajo na sedežu podjetja 
Datalab tehnologije, d. d., Kopr-
ska 92, Ljubljana.
*Izobraževalni program za prido-
bitev naziva PANTHEON Certified 
Trainer Professional bo potekal v 
sklopu štirih predavanj (od 4. 9. 
do 5. 9.2007 in od 11. 9. do 12. 
9.2007) po šest ur (od 8.30 do 
15.30) na dan.
**Seminar o migraciji na PANTHE-
ON 5.5. za končne uporabnike bo 
v Koloseju Ljubljana, dvorana 1.

Pomembno! Datalab tehnologije, d. 
d., si pridržuje pravico do spremem-
be terminov ali odpovedi izvedbe 
posameznega usposabljanja, če ne 
bi bilo zagotovljenih pogojev za nje-
govo kakovostno izvedbo.

Za splošne informacije o izob-
raževanjih in certificiranjih vas 
prosimo, da se obrnete na vodjo 
Akademije, go. Vanjo Cigoj.
vanja.cigoj@datalab.si
tel. 01 252 89 00

Datalab Akademija
Brez znanja in obvladovanja tehnologije ter številnih odličnih možnosti, ki jih ponuja PANTHEON, bomo svoje delo vedno težje in slabo 
opravljali, saj že star bolivijski pregovor pravi, da je polovično znanje nevarnejše od neznanja. 

Za uporabnike in partnerje

Cilji delovanja Datalab Akademije stremijo k zapol-
nitvi vrzeli, ki so nastajale zaradi nezadostnega pozna-
vanja in razumevanja PANTHEON-a, z zagotovitvijo ka-
kovostnih usposabljanj in učnih materialov za poznejše 
samostojno delo.

Usposabljanja in certificiranja bodo zaenkrat name-
njena partnerjem – specialistom in izkušenim končnim 
uporabnikom PANTHEON-a. V bližnji prihodnosti pa si 
bomo prizadevali urediti tudi izobraževanje za manj iz-
kušene uporabnike ali začetnike. Smo namreč v pripravi 
franšiznega sistema izobraževanja in certificiranja, ki bo 
izključno namenjeno končnim uporabnikom in bo v do-
meni partnerskih in ostalih izobraževalnih podjetij.

Sodobna družba pričakuje nenehno družbeno in 
tehnološko rast ter izpopolnjevanje znanja vseh, ki želijo 
slediti njenemu hitremu toku. Že John M. Templeton je 
lepo zapisal: »Če mislimo, da že vse vemo, se gotovo ne 
bomo naučili ničesar novega.«

Novosti pa so tisto, kar nas žene, da dosegamo 
vedno več in postajamo vedno boljši. Podjetje Datalab 
tehnologije, d. d., vedno znova preseneča s svežimi pro-
izvodi in zamislimi, vi, spoštovani uporabniki PANTHE-
ON-a, pa nam morate samo dovoliti, da vam nova zna-
nja predamo. Pridružite se nam in osvojite nova znanja 
ali jih izpopolnite v okviru Datalab Akademije.

Tečaji in certificiranja
Datalab Akademija bo vsem partnerjem in njihovim 

zaposlenim ter končnim uporabnikom nudila celostno 
oblikovana izobraževanja, ki jih bodo izvajali naši najbolj-
ši strokovnjaki s posameznega področja. Izobraževalne 
vsebine bodo pripravljene na podlagi vnaprej priprav-
ljenih učnih načrtov ter podprte z novooblikovanimi 
učnimi gradivi. Vsi, ki bodo želeli svoja znanja ovredno-
titi, pa bodo imeli možnost preverjanja znanja v obliki 
certificiranj.

Tečaji
Tečaji bodo potekali v obliki 2 do 6-urnih usposab-

ljanj v enem ali več delovnih dneh. Med učenjem bodo 
udeleženci imeli možnost krajših odmorov, v okviru ka-
terih bo poskrbljeno za počitek in osvežilne napitke, pri 
daljših tečajih pa vam bomo nudili tudi možnost kosila. 

Dolžino in vsebino tečajev bomo prilagajali razvoju 
in izjemnim naročnikovim zahtevam. Delo na tečajih 
(kjer to zahteva narava tečaja) bo potekalo na osebnih 
računalnikih, na praktičnih primerih in s predavateljem. 
Po končanem tečaju bodo udeleženci prejeli potrdila o 
šolanju.

Usposabljanje bo izvedeno, le če bomo prejeli do-
volj prijav za posamezno usposabljanje (najmanj 3 ude-
leženci). 

Individualni tečaji
V primeru nezadostnega števila prijav (eden ali 

dva udeleženca) in/ali individualne želje posameznika 
(skupine z dvema udeležencema) lahko organiziramo 
usposabljanja v obliki individualnega tečaja – inštrukcij. 
Usposabljanje ostane tematsko, časovno in snovno v 
enakem obsegu, vendar boste imeli udeleženci med 
samim delom več možnosti za individualna vprašanja 
in izmenjavo mnenj s predavateljem.

Cene individualnega tečaja – inštrukcij se oblikujejo 
z ustreznim faktorjem: en udeleženec = faktor 3, dva 
udeleženca = faktor 1,5.

Certificiranja
Certificiranja bodo v obliki eno- do dveurnega pre-

izkusa znanja, in sicer vsak četrtek (razen praznikov in 
izrednih dogodkov) med 8.30 in 12.30. Kandidati se 
boste tako lahko prijavili za katero koli področje, za kate-
rega boste želeli opravljati preizkus znanja. 

Preizkusi znanja se bodo opravljali v pisni obliki ali 
v obliki oddaje predpisanega izdelka in pod nadzorom 
predavateljev ali za to usposobljenih izpraševalcev. Meja 
za doseganje uspešnega rezultata bo 75 odstotkov za 
partnerje – profesionalce in 51 odstotkov za uporab-

nike. V primeru uspešno opravljenega preizkusa bodo 
kandidati prejeli certifikat za posamezno področje, za 
katerega so opravljali preverjanje znanja. 

Certifikat bo veljal 24 mesecev od datuma uspeš-
no opravljenega preizkusa znanja, razen za program 
PANTHEON Certified Trainer Professional, katerega ve-
ljavnost certifikata je neomejena.

Redno certificiranje bo izvedeno, le če bomo pre-
jeli dovolj prijav za posamezno certificiranje (najmanj 2 
udeleženca).

Prijave
Tako partnerji kot naši končni uporabniki bodo pra-

vočasno obveščeni o dogajanjih na področju izobraže-
vanja in certificiranja, saj bomo terminski razpored red-
no objavljali na naši spletni strani www.datalab.si.

Na usposabljanja in certificiranja certificiranja v ok-
viru Datalab Akademije se lahko prijavljajo partnerji in 
izkušeni uporabniki PANTHEON-a. Prijave sprejemamo 
ves čas do zadnjega roka za prijavo na posamezno 
usposabljanje ali certificiranje. 

Prijava za partnerje je mogoča na spletnem strežni-
ku https://sis.datalab.si. Ob prijavi in navedbi upo-
rabniškega imena in gesla izberite zavihek Team DL ter 
v rubriki Knowledge/DL Academy povezavo Enroll.

Prijavo na tečaj ali certificiranje vsem uporabnikom 
PANTHEON-a omogoča uporabniški spletni strežnik 
usersite.datalab.si v področju Pomoč | Datalab 
Akademija. V kolikor še niste uporabnik PANTHEON-a, 
pa lahko pošljete svoje povpraševanje na elektronski 
naslov: vanja.cigoj@datalab.si. 

Zadnji rok za prijavo bo 5 dni pred predvidenim 
usposabljanjem in 2 dneva pred predvidenim certifici-
ranjem. Po tem roku se bo izjemoma mogoče prijaviti 
z oddajo povpraševanja po elektronski pošti vanja.cigoj 
@datalab.si ali po telefonu 01 252 89 00. 

Časovni razpored Ur Avgust September Oktober November

Osnove PANTHEON-a 4 ure 20. avgust 
9:00–13:00

6. november
8:30–12:30

Naročila 4 ure 21. avgust 
9:00–13:00

7. november
8:30–12:30

Blago 4 ure 28. avgust
9:00–13:00

9. november
8:30–12:30

DDV 4 ure 31. avgust 
9:00–13:00

13. november
8:30–12:30

Kadri in potni nalogi 4 ure 29. avgust
9:00–13:00

19. november
8:30–12:30

Plače 6 ur 27. avgust
9:00–16:00

21. november
8:30–15:30

Računovodstvo 4 ure 22. avgust
9:00–13:00

14. november
8:30–12:30

Finance 4 ure 24. avgust 
9:00–13:00

20. november
8:30–12:30

Osnovna sredstva 2 uri 28. avgust
13:30–15:30

16. november
8:30–10:30

Prodaja za PANTHEON 5,5 ure 14. september
9:30–16:00

30. november
9:30–16:00

HF0 (proizvodnja SE, ME) 3 ure 15. oktober
9:00–12:00

HF1 (proizvodnja MF) 3 ure 15. oktober
13:00–16:00

HF2 (proizvodnja MF) 6 ur 16. oktober
9:00–16:00

HF3 (proizvodnja MF) 6 ur 17. oktober
9:00–16:00

Poslovna inteligenca Zeus 6 ur 28. november
8:30–15:30

Ares 12 ur 26.–27. 11. 
9:00–16:00

PANTHEON Certified Trainer Professional* 24 ur 4.–12. 09.
8:30–15:30

Seminar o migraciji na PANTHEON 5.5  
za končne uporabnike** 4 ure 23. avgust

10:00–14:00

Delavnica o migraciji na PANTHEON 5.5  
za partnerje 4 ure 22. avgust

9:00–13:00

Certificiranja 1-2 uri

23. avgust
30. avgust

9:00–13:00

6. september
13. september
20. september
27. september

8:30–12:30

11. oktober
18. oktober
25. oktober

8:30–12:30

8. november
15. november
22. november
29. november

8:30–12:30

Vodja Datalab Akademije:
Vanja Cigoj

Svojo poklicno pot v izobraževa-
nju je začela kot organizatorka 
izobraževanj in predavateljica za 
programski paket MS Office in 
projektno vodenje v priznanem 
slovenskem izobraževalnem 
podjetju ISA.IT, d. o. o. Sodelo-
vala je pri uresničevanju projekta 
ECDL (Evropsko računalniško 
spričevalo) in si pri tem pridobila 
številne certifikate, med drugim 
tudi mednarodni certifikat iz od-
ličnosti vodenja in izvajanja izob-
raževanj »The Certified Trainer 
Professional«. Datalabovi ekipi 
se je pridružila maja 2007, ko je 
prevzela vodenje in organizacijo 
Datalab Akademije.

Možnosti in pogoji odjave
Če se želite odjaviti, vas prosimo, da to storite naj-

pozneje 5 dni pred načrtovanim in razpisanim tečajem. 
Če želite preklicati svojo prijavo na certificiranje, pa to 
storite najpozneje 2 dneva pred predvidenim datumom 
certificiranja. 

V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe na 
tečaju/certificiranju vam bomo žal morali zaračunati 
100 odstotkov vrednosti kotizacije. 

Predavanja: izjemoma se predavanja lahko udeleži 
druga oseba.

Cerificiranja: izjemoma se lahko udeležite prvega na-
slednjega razpisanega termina.

Cenik in pogoji plačila

Redni tečaji 43,00 EUR/uro

Certificiranje 71,50 EUR/uro

Seminar migracija – KONČNI UPORABNIKI 83,00 EUR

PANTHEON Certified Trainer Professional 480,00 EUR

Vse cene so navedene brez DDV.

V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe na 
tečaju/certificiranju vam bomo žal morali zaračunati 
100 odstotkov vrednosti kotizacije. 

Popusti in ugodnosti
Popust za tečaje: 4 za 3 – Če se iz istega podjet-

ja na isto usposabljanje prijavijo 4 udeleženci, se plača 
polno ceno za 3 udeležence, tako da je udeležba četr-
tega udeleženca brezplačna.

Popust za certificiranja: V primeru neuspešno 
opravljenega preizkusa znanja in ob prijavi istega kan-
didata na naslednji rok za certificiranje nudimo 10-od-
stotni popust na ceno certificiranja.
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4. PANTHEON konferenca 2007
Datalabov dogodek leta za uporabnike in partnerje – PANTHEON konferenca 2007 bo tokrat v GH Adriatik v Opatiji, od 6. do 8. oktobra 2007. 

Pridružite se desettisočim uporabnikom

PANTHEON konferenca je postala pomemben in 
pričakovani dogodek, na katerem se nas zbere vsako 
leto več. Je dogodek, kjer predstavimo smernice pod-
jetniške informatike in svoje cilje za prihodnje leto. 

Ker je za nas pomembno, da ugodimo vašim željam, 
smo v programski svet tokrat povabili tudi predstavni-
ke uporabnikov in partnerskih podjetij. V letošnjem 
programskem svetu so: Andrej Mertelj – CEO Datala-
ba, Matjaž Viher – CMO Datalaba, Mark Stemberger 
– Žima, predstavnik uporabnikov, Marcel Škerjanec 
– Stroka produkt in Marko Požarnik – Jamada, ki sta 
predstavnika partnerskih podjetij Datalaba.

Programski svet je pregledal vse pripombe in želje 
udeležencev prejšnjih konferenc in se na podlagi ugo-
tovitev odločil, da bomo program letošnje konference 
nekoliko spremenili. Tako bomo letos prva dva dneva 
namenili uporabnikom PANTHEON-a, tretji dan pa po-
globitvi znanj vseh tistih, ki se s PANTHEON-om pro-
fesionalno ukvarjate.

In kaj smo za vas pripravili tokrat?
Na letošnji konferenci boste deležni znanj, izkušenj 

in informacij strokovnjakov iz Datalaba in strokovnjakov 
njegovih partnerskih podjetij. Poleg klasičnih predavanj 
bodo vse dni tudi praktične delavnice, ki jih bodo vodili 
Datalabovi strokovnjaki in ki bodo priložnost za odgovo-
re na vprašanja, ki se vam zastavljajo pri vašem delu. Za 
vas bomo pripravili učilnico, kjer bo imel vsak sodelujoči 
na voljo računalnik, na katerem bo lahko preizkušal vse, 
kar bo tema delavnice. Seveda lahko s seboj prinesete 
tudi svoje prenosnike, vendar poskrbite, da bo na njih 
najnovejša različica PANTHEON 5.5. 

Poudarki letošnje konference bodo praktično delo s 
PANTHEON-om 5.5, poslovna inteligenca, E-poslova-
nje, proizvodnja, računovodstvo, pa tudi osnove dela s 
PANTHEON-om. Pripravili bomo še nekaj splošnih pre-
davanj na temo poslovnih priložnosti v regiji Adriatic.

Vsa predavanja, ki jih pripravljamo, vam bodo poma-
gala, da boste polno izkoristili svojo programsko opre-
mo ter zato delali bolje in uspešneje.

Na razstavnih prostorih partnerskih podjetij se boste 
lahko srečali z njihovimi predstavniki, ki vam bodo na 
voljo za pogovor ali pa vam bodo ponudili razne rešitve, 
ki temeljijo na platformi PANTHEON.

Vsekakor nismo pozabili tudi na spremljevalni pro-

S prijavo na PANTHEON konfe-
renco ‘07 do 31. avgusta 2007 si 
zagotovite posebno ceno kotiza-
cije. Prijavo na konferenco lahko 
izvedete na spletni strani družbe 
Datalab. Kotizacija za letošnjo 
konferenco vključuje konferenč-
no gradivo, okrepčila med od-
mori, kosili, večerjo in družabne 
dogodke. V ceno kotizacije 190 
evrov ni vštet 20-odstotni DDV.

gram. Kot vam bi lahko povedali udeleženci prejšnjih 
konferenc, je prav to neformalno druženje med upo-
rabniki in strokovnjaki priložnost ne samo za nova prija-
teljstva, temveč tudi za rešitev marsikaterega problema. 
Velikokrat se porodijo tudi nove zamisli za še boljšo upo-
rabo PANTHEON-a in (boljše) nove načine organizacije 
poslovanja.

Komu je konferenca namenjena? 
Konferenca je namenjena vsem, ki PANTHEON že 

uporabljajo, in tistim, ki boste PANTHEON šele začeli 
uporabljati. Vsem tistim, ki se s PANTHEON-om tudi 
profesionalno ukvarjate. Pa tudi tistim, ki se šele odlo-
čate za vpeljavo informacijskega sistema. Namenjena 
je torej vsem, ki vedo, da zaradi razvoja PANTHEON-a 
morajo razvijati in nadgrajevati svoje znanje, saj bodo le 
tako (naj)bolje izkoristili programsko opremo. Tistim, ki 
bi se želeli srečati s predstavniki različnih podjetih regije 
Adriatic, si z njimi deliti svoje izkušnje in izvedeti, kate-
re so najboljše prakse. Konferenca je namenjena tako 
vodstvenim delavcem kakor tistim, ki delate v kadrovski 
službi, računovodstvu ali finančni službi, informatikom, 
vzdrževalcem sistema ter drugim.

Ker je PANTHEON v regiji Adriatic vse bolj prisoten, 
smo se odločili, da konferenco prestavimo v Opatijo. S 
tem želimo olajšati prihod vsem tistim, ki prihajajo iz dr-
žav, ki za vstop v Slovenijo potrebujejo vizo. Še vedno 
pa smo upoštevali vašo željo, da je konferenca na morju.

Prijave
Kotizacija za PANTHEON konferenco 2007 znaša 

240 evrov za dva dneva oziroma 320 evrov za tri dni 
(v ceno ni vštet DDV). Kakor prejšnja leta lahko pri splet-
ni prijavi rezervirate tudi sobo v hotelu konference. Na-
mestitev namreč v kotizacijo ni vključena. Prijavite lahko 
še spremljevalno osebo, kotizacija zanjo pa znaša 160 
evrov za tri dni in 120 evrov za dva dneva. Vključuje vse 
gostinske storitve in udeležbo na večernih dogodkih.

Vsem, ki boste pohiteli s prijavo, nudimo enkratno 
priložnost, saj smo za vas pripravili posebno promocij-
sko ceno. Tako se lahko udeležite konference že za 190 
evrov (v ceno ni vključen DDV). Vendar ponudba velja 
le do 31. avgusta 2007, zato pohitite s prijavo.

Upamo, da smo vas uspeli navdušiti. Izkoristite torej 
popust za hitro prijavo in se nam pridružite v Opatiji od 
6. do 8. oktobra.

Vabimo vas, da nam na naslov 
PanCon07@datalab.si pišete, 
katere teme bi želeli slišati na 
konferenci. Če bo le mogoče, 
bomo upoštevali vaše želje.

Teme 4. PANTHEON konference

PanCon
•    Key note predavanja: PANTHEON 5.5 & DataLab 2.0 (na-

črti, IPO, razvoj naprej) –Pantheon 5.5 delavnice (“v živo”) 
•    Business Inteligence (Zeus) 
•    Splošna predavanja (npr. Business opurtunities in adriatic 

region) 
•    Oracle – več kot podatkovna baza 
•    E-poslovanje 
•    Računovodstvo in finance v PANTHEONu (kontrole, pro-

duktivnost, načrtovanje) 
•    Proizvodni management in novosti v Hefaistu 

PanConPro 
•    Praktične teme vsakdanjika 
•    Zaključevanje: posla, implementacije, projektov. 
•    Poprodajne aktivnosti 
•    Krizni management projektov 
•    Planiranje prodaje in marketinških aktivnosti - mesečno, 

kvartalno, letno 
•    Kadrovanje, nagrajevanje in motivacija zaposlenih v sveto-

valnih podjetjih 
•    Imaš vizijo, imaš cilj, kako zagotavljati sledljivost, da to tudi 

dosežeš 

PanConDEV 
•    Ares 
•    Delavnice kako se naredi prehod iz 5 na 5.5 
•    Oblikovanje izpisov in uporaba generatorja izpisov 
•    XML: kako in zakaj 
•    Oracle tehnologija: kako razvijati z »drugimi« orodji 
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Spletna organizacija dogodkov
V podjetju Omega IC, d. o. o., se ukvarjamo z razvojem specifičnih poslovnih rešitev (glede na želje strank). Ena takih, sedaj že uveljavljenih 
rešitev je aplikacija Colibri, ki jo uporablja Albatros Bled, eden največjih organizatorjev dogodkov v Sloveniji. Naša rešitev pa je dobrodošla tudi 
za Datalab – najprej za prijavo na PANTHEON konference, sedaj pa še za vse druge dogodke, ki jih podjetje organizira.

Shire – sistem za vodenje in urejanje dogodkov

PANTHEON NOVICE | RAZVOJ IN VERTIKALE

Gre za namizno aplikacijo, namenjeno vsem podjet-
jem, ki se ukvarjajo s pripravo različnih dogodkov (kon-
gresi, predavanja, tečaji, rezervacije sob ...) s preprosto 
ali zahtevno organizacijo ter spremljanjem in vodenjem 
udeležencev. Aplikacija poleg ažuriranja vseh podatkov 
omogoča možnost izpisa raznih seznamov, potrebnih 
za enostavnejše organiziranje dogodkov, izvoz poda-
tkov v druge podatkovne oblike (excel, html ...), poši-
ljanje izpisov po elektronski pošti ter možnost izdelave 
računa tako za podjetja kot fizične osebe. 

S poznejšim razvojem spletne aplikacije Rivendell 
smo delo organizatorjev skušali še dodatno olajšati tako, 
da se prijave na dogodek zbirajo preko spleta, nato pa 
se za nadaljnjo obdelavo prenašajo v Colibri. Podatki v 
spletni aplikaciji Rivendell so za vsak dogodek posebej 
nastavljeni tudi v Colibriju.

Spletna aplikacija Shire
Pod razvojnim imenom Shire razvijamo naslednjo 

različico sistema za vodenje in urejanje dogodkov, s 
katerim želimo iti še korak dlje. Celotna funkcionalnost 
programov Colibri in Rivendell bo omogočena v eno-
tni spletni aplikaciji Shire. Storitve te aplikacije bo lahko 
uporabljal vsak, ki se bo preprosto prijavil na spletni stra-
ni, kar je že prva velika prednost v primerjavi s prejšnjo 
aplikacijo Rivendell. Različni paketi aplikacije bodo omo-
gočali različne možnosti uporabe.

Za manj zahtevne uporabnike, ki bodo želeli organi-
zirati nekoliko večjo novoletno zabavo ali na primer po-
roko in ki bodo želeli dobiti informacije, kdo se je prijavil 
na njihov dogodek, bo na voljo brezplačen paket. Če 
bo organizator v okviru svojega dogodka želel ponuja-
ti še dodatne storitve, transferje, rezervacije sob in ob 
prijavi udeleženca od njega za te storitve zahteval tudi 
plačilo, potem bo izbral enega od plačljivih paketov, ki 
bo ustrezal udeleženčevim željam. Organizator bo ceno 
paketa, ki ga je izbral, moral obvezno poravnati, preden 
bo želel objaviti dogodek. Vendar pa bo pred plačilom 
paketa lahko že v celoti nastavil vse potrebno za izbrani 
dogodek.

Primer dogodka
V nadaljevanju je opisan enostaven primer postop-

ka od kreiranja dogodka, objave dogodka, zbiranja pri-
jav na dogodek do izvoza podatkov v PANTHEON za 
nadaljnjo obdelavo podatkov za potrebe financ in knji-
govodstva:

1. Organizator se prijavi (registrira).

2. Izbere tip paketa.

3. Odpre in nastavi nov dogodek.

4. Nastavi možne kotizacije.

5.  Nastavi možne transferje (npr. prevoze z letališča do kraja 
dogodka in obratno).

6.  Nastavi možne dodatne storitve (npr. večerne dogodke, iz-
lete, dodatna plačljiva predavanja ...).

7. Nastavi hotele in zakupi sobe.

8.  Določi vrstni red naštetih storitev (od 4 do 7) za udeležence, 
ki se bodo prijavili na izbrani dogodek.

9. Plačilo paketa in objava dogodka

10.  Zbiranje in urejanje prijav udeležencev na dogodek

11. Obveščanje uporabnikov po različnih seznamih

12.  Izvoz podatkov v PANTHEON za izdelavo računov in podo-
bno

Seveda bo tu organizatorju omogočeno še veliko 
več, kot smo zapisali. Večjezičnost spletne aplikacije 
na primer bo organizatorju omogočala, da bo lahko za 
vsak dogodek določil, v katerih jezikih si bo spletni upo-
rabnik lahko ogledoval opise in možnosti, ki jih dogodek 
ponuja. Spletni uporabnik bo lahko poljubno izbral jezik, 
v katerem želi, da se mu prikazujejo podatki. Druga od 
teh možnosti je tudi plačevanje preko varnih spletnih 
servisov, ki bo omogočeno tako za organizatorje kot za 
udeležence. Organizator bo lahko vnaprej nastavil, pre-
ko katerih varnih spletnih servisov bodo lahko udeležen-
ci plačevali storitve. Pri izboru paketa se bo lahko tudi 
odločil, ali bo želel, da je vsak dogodek na svoji spletni 
strani ali na skupni strani za vse dogodke. To mu bo 

Andraž Krohne, dipl. ing. inf.
OMEGA IC, d. o. o.

Slika »Person Registration« 
prikazuje prijavo (registracijo) 
udeleženca v sistem.

Slika »Fee Selection« prika-
zuje enega od korakov v po-
stopku prijave (registracije) 
udeleženca na dogodek.

omogočalo, da bo poleg vseh stvari, povezanih z do-
godkom, urejal in nadzoroval celotno stran dogodka. Na 
tej strani bo lahko dodajal novice, objave, bloge, komen-
tarje uporabnikov itn.

Novi moduli
V prihodnje bomo postopoma v Shire vključevali 

tudi nove module, za katere menimo, da bodo še bolj 
pripomogli k uporabnosti spletne aplikacije Shire. Glav-
ni med njimi so:
1. rezervacije dvoran ali drugih prostorov,
2.  rezervacije predavateljske opreme (projektorji, slu-

šalke za prevajalce, mikrofoni ...),
3. možnost sestave dnevnih urnikov,
4.  sestava anket in analiza le-teh ter pošiljanje rezulta-

tov posameznih anket po elektronski pošti,
5.  za predavatelje bo omogočeno tudi oddajanje nji-

hovih prezentacij ali drugih dokumentov v okviru 
njihovih predavanj.

Ob izidu beta različice jeseni načrtujemo tudi ne-
kaj dogodkov, kjer vam bomo podrobneje predstavili 
omenjeno spletno aplikacijo. Spletni naslov za omenje-
no spletno aplikacijo, kjer boste lahko preizkusili njeno 
delovanje, bo www.klikninadogodek.com ali za tujce 
www.clickonevent.com.

SIGMA SISTEMI d.o.o.
Loka 36, Tržič
t. 04 598 01 00
sigma@sigma-e.si
www.sigma-e.si

HELP DESK d.o.o.
Motnica 9, Trzin
t. 01 589 56 52
info@helpdesk.si
www.helpdesk.si

S V E T O V A N J E  I N  P O D P O R A  K O N Č N I M  U P O R A B N I K O M  P A N T H E O N - a
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V zadnjem obdobju se srečujemo s povečanim ob-
segom e-poslovanja. Tako podjetja v veliki meri že upo-
rabljajo e-poslovanje pri poslovanju z bankami in držav-
nimi institucijami (npr. e-Davki), medtem ko na področju 
internih delovnih procesov ter na področju izmenjave 
poslovne dokumentacije s poslovnimi partnerji večino 
poslovne korespondence še vedno predstavlja papir. 
Naglemu razvoju e-poslovanja sledi tudi zakonodaja, saj 
ZEPEP in ZVDAGA izenačujeta dokument v elektronski 
obliki s klasičnim papirnim dokumentom.

Uvedba e-poslovanja v interne delovne procese 
prinaša številne prednosti, od katerih sta najpomemb-
nejši prihranek časa in znižanje stroškov poslovanja. V 
primeru elektronskega poslovanja prihaja do manjšega 
števila napak kot pri klasični ročni obdelavi dokumen-
tov in prepisovanju podatkov iz papirnih dokumentov 
v interne informacijske sisteme (npr. Datalab PANTHE-
ON). V podjetju ZRCALO, d. o. o., smo na podlagi več-
letnih izkušenj, pridobljenih pri razvoju storitev sistema 
elektronskega plačilnega prometa EPP, razvili sistem 
ZRCALO e-dokumenti, ki podjetjem ob upoštevanju 
vseh varnostnih in zakonskih določil, povezanih z e-po-
slovanjem, omogoča postopen prehod s klasičnega 
papirnega poslovanja na e-poslovanje. 

Uporaba dokumentnega sistema ZRCALO e-do-
kumenti MANAGER poleg revizijsko varne dolgoročne 
hrambe dokumentov omogoča: 
• celovit pregled nad dokumenti;
• hiter dostop do posameznih dokumentov;
•  več uporabnikov lahko, glede na nivo uporabniških 

pravic, hkrati dostopa do istega dokumenta;

ZRCALO e-dokumenti MANAGER
Porabite veliko časa z iskanjem dokumentov v »zaprašenih« fasciklih? Si želite poenostaviti in poceniti poslovanje? Želite varen in hiter dostop 
do dokumentov tudi z oddaljenih lokacij?

E poslovanje

•  prilagoditev posameznih tipov dokumentov delo-
vnemu procesu (možna poljubna nastavitev upo-
rabniških akcij in poljubna izbira meta podatkov pri 
posameznemu tipu dokumentov);

•  možnost izmenjave podatkov z PANTHEON-om;
•  vpogled v dokumente neposredno iz PANTHEON-a;
•  uporabo 24 ur dnevno in 365 dni letno ne glede na 

lokacijo, na kateri se nahaja uporabnik; 
•  uporabo digitalnih potrdil in čitalcev, ki jih uporabniki 

že imajo in jih uporabljajo za poslovanje z elektron-
skimi bankami, e-Upravo, e-Davki; 

•  uporabnikom je zagotovljena telefonska podpora 
ZRCALO HELPDESK; 

•  ZRCALO, d. o. o., redno skrbi za posodabljanje ZR-
CALO e-dokumenti MANAGER, in to z uporabo 
novih informacijskih tehnologij, ter za prilagajanje 
zakonskim spremembam.

Prenovljeni strežnik za razvijalce 
Junija je začel delovati nov strežnik za razvijalce na naslovu https://developer.datalab.eu. Poleg informacij za razvijalce novi strežnik vključuje 
tudi forume, bloge, prenovljene programerske priročnike in modul z rešitvami. Slednji omogoča razvijalcem vnos njihovih rešitev v bazo, do 
katere bo lahko preprosto dostopalo več kot 11.000 uporabnikov PANTHEON-a.

Novosti za razvijalce

Vsaka rešitev ima svoj forum, ki ga moderirajo pred-
stavniki razvijalcev, namenjen pa je komunikaciji o re-
šitvi z uporabniki PANTHEON-a in njihovimi podporniki. 
Do konca tega leta Datalab načrtuje tudi preprost na-
kup rešitev iz baze. Dostop do naprednih funkcij novega 
strežnika je dostopen samo uporabnikom PANTHEON-
a, vnešenim v bazo, SIS in DEV partnerjem in registri-
ranim uporabnikom, ki so izpolnili in poslali dokument 
s podatki o sebi in podjetju. S tem smo uporabnikom 
PANTHEON-a zagotovili višji nivo varnosti in omogočili 
razvojnim partnerjem natančnejše fokusiranje na njiho-
ve potrebe.

K prenovljenemu programu za razvijalce, ki se je 
uradno začel s 1. julijem 2007, je že v prvih dveh tednih 
pristopilo sedem podjetij, ki bodo svoje rešitve integrirali 
tudi s PANTHEON-om. Podjetja Psilon, Niteo-Mladi pod-
jetnik, SimpleTech in SasIng so pridobila status BRON-
ZE Developer Partner, podjetja Nomen, ITS in 3R.TIM 
pa status SILVER Developer partner. Če sodelovanje v 
programu zanima tudi vas, vse informacije in naslove 
najdete na strežniku.

Jan Isakovič, vodja
partnerskega programa DEV
Datalab, d. d.
jan.isakovic@datalab.si

Tadej Drmaž,
direktor Zrcalo, d. o. o. 

V primeru, ko so strežniki nameščeni na računovod-
skem servisu, lahko vsi uporabniki storitev računovod-
skega servisa varno dostopajo do podatkov, dodajajo in 
obdelujejo dokumente. Tako npr. uporabniki na svojem 
PC-ju skenirajo dokumente, ki so v istem trenutku vidni 
tudi računovodskemu servisu. Pri posameznem doku-
mentu je možno dodati opombe, spreminjati statuse 
dokumentov, tako da lahko elektronsko pregledamo ali 
likvidiramo fakture. 

Prednosti uporabe ZRCALO e-dokumenti MANA-
GER v podjetju so vidne že na kratek rok. Začetna neza-
upljivost (včasih celo odpor) zaposlenih je v večini pri-
merov hitro nadomestilo za zadovoljstvo ob prednostih, 
ki jih prinaša uvedba e-poslovanja. Poleg finančnih pri-
hrankov uvedbe e-poslovanja, ki večinoma zanimajo po-
slovodje in lastnike, je za uporabnike največja prednost 
uvedbe e-poslovanja poenostavitev delovnih procesov.

Shema povezave med poslovno-
informacijskim sistemom in e-do-
kumenti MANAGER.

Slika desno: Prikaz možnosti ure-
janja dokumentov – faktur.



7

PANTHEON NOVICE | IZ PRAKSE

Katarina Primožič
marketing SI
katarina.primozic@datalab.si

Helena Banković
marketing HR
helenab@datalab.hr

Emina Mešanović
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PANTHEON v podjetju
V tem članku predstavljamo nabor podjetij, naših uporabnikov iz Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, ter njihove izkušnje z informacij-
sko podporo. Podjetja so se udeležila tudi naše mednarodne turneje PANTHEON 5.5, in sicer v okviru predstavitev primerov dobre prakse.

Podjetniki in PANTHEON v praksi

NIRO STEEL, proizvodnja prirobnic in 
elementov iz nerjavnih jekel, d. o. o.
Partnerja: E-pos rešitve, d. o. o., in Ourspace, d. o. o.

Podjetje se ukvarja s proizvodnjo izdelkov iz nerjav-
nih jekel, ki jih nabavlja v obliki jeklenih plošč. Plošče 
razrezuje v polizdelke za konkretna naročila, polizdelke 
za skladišče in ostanke plošč različnih dimenzij vrača v 
skladišče vložnih materialov. Vsak njihov končni izdelek 
je žigosan s podatki o sarži in kakovosti materiala, zato je 
potrebna stoodstotna sledljivost materiala. To je bil tudi 
glavni razlog za nakup programskega paketa PANTHE-
ON. Podjetje je prisotno na evropskih in ameriških trgih, 
nekoliko tudi na območju nekdanje Jugoslavije.

Položaj pred uvedbo PANTHEON-a
•  uporaba prilagojenega DOS-ovega programa, ki ni v 

celoti pokrival vseh poslovnih procesov podjetja
•  brez ustrezne poslovnoinformacijske podpore po-

slovnemu procesu
• zmanjšanje proizvodnih serij
•  približno 85 % izdelkov je unikatnih (zgolj enkratna 

pojavitev)
• povečan obseg proizvodnje ob manjših serijah
• povečanje zalog polizdelkov
•  hitro povišanje cen materiala in porušitev razmerja 

med delom in materialom v strukturi prodajne cene
•  povečano število kupcev in potreba po različnih pri-

stopih oblikovanja cenikov
•  zahteva po spremljanju materiala od vhoda do izho-

da (ISO 9001:2000, pooblastilo za žigosanje TÜV 
Bayern Sachsen 1996)

Zahteve naročnika
Podjetje Niro Steel je iskalo poslovno rešitev, ki za-

jema celovit paket:
•  prenova poslovnih procesov in vzpostavitev opti-

malnega procesa
•  ustrezna informacijska podpora poslovnemu proce-

su
• kakovostna podpora po zaključku uvedbe izdelka

Položaj po uvedbi PANTHEON-a
•  prilagoditev podjetja zahtevam kupca: odzivnost, 

dobavni rok in cena (kalkulacija lastne cene izdelka, 
obvladovanje prodajnih cen oz. prikaz deleža mate-
riala v strukturi prodajne cene v fazi prodaje)

•  zagotovitev možnosti hitrih sprememb cenikov in 
prilagajanje cenikov glede na kakovost materiala, 
legur materiala in dela

•  vpliv na obvladovanje neposrednih stroškov v pod-
jetju in nadzor spremenljivih stroškov s PIS

•  s preglednejšim materialnim poslovanjem se je po-
večal koeficient obračanja zalog materiala in zmanj-
šala vezava sredstev v polizdelkih (nadzor nad za-
logami materiala in polizdelki, spremljanje vgradnje 
materiala v izdelek ter povezava z atesti materiala 
dobaviteljev)

•  vodstvo podjetja po IT sistemu dobi informacije za 
poročanje in prave informacije za rast in razvoj pod-
jetja, s čimer zagotavlja konkurenčno prednost na 
trgu; možnost izdelave poročil za potrebe podjetja in 
zunanje partnerje (država, banka, lastniki itn.) 

•  zaposlenim je omogočeno ustvarjalno delo, imajo 
več časa za medsebojno sodelovanje

Izjava podjetja
Zdenko Čudn: »Na začetku smo prilagodili material-

ni del poslovanja, ki nam omogoča popolno sledljivost 
materiala, pregled nad zalogami in rezervacije materi-
ala. V treh letih smo prilagodili program, tako da zdaj 
obvladujemo tako rekoč vse procese – od kalkulacij, 

ponudb, naročil, izpisa delovne dokumentacije, materi-
alnega poslovanja, fakturiranja in finančega poslovanja 
ter kadrov – in si brez tega ne moremo predstavljati na-
šega poslovanja. Posledično je v t. i. režiji zaposlenih mi-
nimalno število delavcev, predvsem pa je omogočeno 
optimalno spremljanje materialnih tokov, zaradi česar 
so se zaloge zmanjšale vsaj za 20 %. Ob tem naj še 
pripomnim, da smo imeli avdit s strani zahtevnejšega 
kupca iz Nemčije, ki stalno nadzira svoje dobavitelje. Po 
predstavitvi programa PANTHEON so predstavniki tega 
podjetja izjavili, da je to eden boljših programov, ki so jih 
videli (materialni del).«

REGENERACIJA nakup, predelava, 
prodaja, d. o. o.
Partner: Sigma Sistemi, d. o. o.

Regeneracija, d. o. o., se ukvarja s proizvodnjo pla-
stičnih mas in premazov, prodajo plastike, premazov in 
parketa ter drugega blaga. Podjetje je bilo ustanovljeno 
leta 1989. Prelomnico je doživelo leta 2000, ko je se-
lilo sedež, nastopilo na tujih trgih, povečala se je proiz-
vodnja, dejavneje pa se je usmerilo v trženje. Iz podjetja 
s sedmimi zaposlenimi je do danes nastalo podjetje s 
96 zaposlenimi, prihodek podjetja, ki je na začetku zna-
šal približno 60.000 evrov, je narasel na 2,5 milijona 
evrov. Podjetje se nenehno razvija, širi, ima jasno vizijo 
in široko mrežo strokovnjakov.

Položaj pred uvedbo PANTHEON-a
•  uporaba programa v DOS u, ki ga je ponudil in uve-

del izbrani samostojni podjetnik
•  ročni obračuni rezultatov, nepovezani podatki in 

podvojeno delo 
•  sistem ne sledi povečanemu obsegu dela; potreba 

po programu, ki lahko ponudi več informacij o pod-
jetju, omogoča ustrezno opredelitev in količino stro-
škovnih nosilcev

Zahteve naročnika
• celovita programska rešitev
• sodobna zasnova programa
• povezljivost v druge sisteme (programi, internet ...)
• nadgradnja programa in funkcionalnosti
• organizirana struktura razvoja in podpornikov

Položaj po uvedbi PANTHEON-a
•  vpeljava celotne proizvodnje na PANTHEON (pet-

najst licenc PANTHEON MF)
• enoten enkratni vnos podatkov 
•  večji nadzor nad delovanjem podjetja in povezanih 

podjetij ter obdelava več hčerinskih podjetij – kon-
solidacije

• pregledni rezultati med procesom samega dela
• samodejni izpisi obračunov rezultatov
•  samodejna obdelava prometa in provizije trgovskih 

potnikov
• analize podatkov
•  elektronsko poslovanje s poslovnimi partnerji (eS-

log)
•  možnost optimizacije (zalog, poslovnih procesov, 

finančnih transakcij) na podlagi podatkov v PANT-
HEON-u

Izjava podjetja
Nataša Strupi, analizni oddelek: »Poslovni rezultati 

so se z uvedbo PANTHEON-a pomembno izboljšali, in 
sicer v računovodstvu za približno 50 %, v prodajni in-
formaciji za 70 % ter v logistiki za 39 %. V prihodnosti 
nameravamo uvesti modul proizvodnja, čim prej pa tudi 
analize ZEUS, saj imamo več hčerinskih podjetij, zato bi 
nam te analize res olajšale delo oz. omogočile stvarnejši 
pregled nad celotnim poslovanjem.«

OTOS, ortopedska tehnika, d. o. o.
Otos, d. o. o., je hitro rastoče podjetje iz Hrvaške, ki 

združuje šest maloprodajnih lokacij. Ukvarja se s proiz-
vodnjo in prodajo ortopedskih pripomočkov.

Položaj pred uvedbo PANTHEON-a
•  interno razvita aplikacija, ki ni mogla slediti poveča-

nemu obsegu dela in poslovanja
•  nepovezano in neusklajeno delovanje med lokacijami
• slaba komunikacija
•  slab pretok informacij (podatki o zalogah, materialih)

Zahteve naročnika
•  integracija poslovnoinformacijskega sistema na 

vseh lokacijah
• povezava poslovanja vseh lokacij
• omogočiti povezano delovanje
• omogočiti spletno komunikacijo
• optimizacija in podpora proizvodnji
• optimizacija in podpora materialnem poslovanju

Položaj po uvedbi PANTHEON-a
• povezano in usklajeno delovanje med lokacijami
• izboljšana spletna komunikacija med lokacijami
• optimizacija procesov na vseh ravneh

Izjava podjetja
Željka Getoš: Hiter razvoj naše družbe je zahte-

val spremembe. S PANTHEON-om smo povezali vse 
maloprodajne lokacije na Hrvaškem. Omogočena sta 
bila spletna komunikacija in pretok podatkov med po-
sameznimi lokacijami, zaradi česar se je poslovanje 
optimiziralo (enkratni vnosi, unificirani postopki, avto-
matizirano poslovanje ipd.).«

Bartula, d. o. o., Sokolac, BiH
Jadranka Bartula, direktorica: »S prehodom na 

poslovnoinformacijski sistem PANTHEON smo dosegli 
znatno večjo učinkovitost poslovanja na vseh ravneh 
poslovnih procesov. Avtomatizirali smo procese, vnos 
podatkov in centralizirali samo bazo podatkov. To je 
omogočilo hitrejšo in mnogo bolj kakovostno komuni-
kacijo med povezanimi družbami, partnerji, podružni-
cami in zaposlenimi. PANTHEON omogoča natančno 
upravljanje z zalogami, hitro pripravo poročil in analiz 
poslovanja, kar omogoča kakovostno poslovno odloča-
nje. Posebno pomembno za nas je, da smo povezali 
delovne procese (proizvodnja, materiali, finance). Vsem 
podjetjem iskreno priporočamo PANTHEON za uspeš-
no vodenje in upravljanje poslovanja.«

Tomašević, d. o. o., Lukavica, BiH
Gordana Tomašević, direktorica: »Pred imple-

mentacijo PANTHEON-a smo uporabljali aplikacijo 
Windows, ki je sprva zadovoljevala potrebe poslova-
nja našega podjetja, zaradi širitve poslovanja in razvoja 
podjetja pa smo se odločili za PANTHEON. PANTHEON 
odgovarja potrebam naše družbe, spremlja njen razvoj 
in se mu prilagaja. Omogoča kakovostne materialne in 
finančne analize ter nadzor na vseh ravneh poslovanja.«

Hercegovinapromet, d. o. o., Mostar, BiH
Salko Frenjo, direktor: »Z uvedbo poslovnoinfor-

macijskega sistema PANTHEON nam je uspelo uspeš-
no povezati vse svoje podružnice z upravo na čelu. 
Omogočeno nam je skupno in povezano delo, sprem-
ljanje poslovanja v vseh enotah ter nadzorovanje vseh 
poslovnih procesov.«
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Zakaj uporabljamo PANTHEON v 
računovodskem servisu
Kaj o PANTHEON-u pravijo računovodje in svetovalci, ki ga dnevno uporabljajo pri svojem delu?

Računovodje in PANTHEON v praksi

VLAMAT, d. o. o.
Andreja Jevšenak: »Smo računovodski servis s 

sedežem v Žalcu, poslovno enoto imamo tudi v Ljub-
ljani. Delamo približno za 170 strank, kar pomeni, da 
imamo v PANTHEON u odprtih 170 baz. Eno največjih 
prednosti programa vidim v nenehnem dopolnjevanju, 
spreminjanju, dograjevanju, in sicer glede na želje upo-
rabnikov in zakonske spremembe. Nekatere rešitve v 
programu so nam tudi skrajšale čas vnosa podatkov, 
na primer uvoz bančnih izpiskov. S posebnimi postopki 
je omogočen uvoz podatkov iz drugih programov, kar 
spet skrajša čas vnosa podatkov. PANTHEON je zelo 
dober program z veliko različnimi rešitvami in možnost-
jo prilagoditve željam uporabnikov programa in željam 
naših strank.«

PIRMA, d. o. o.
Silva Pirš Kern: »Smo družinsko podjetje. Naši glav-

ni dejavnosti sta računovodstvo in davčno svetovanje. 
Poleg tega izvajamo zaključna dela v gradbeništvu in 
vzdrževalna dela na strojih. Ukvarjamo se še s prodajo 
(uvoz, izvoz) pohištva, tako domačega kot tujega.

PANTHEON zadovoljuje potrebe vseh naših dejavno-
sti. Omogoča hitre in preproste nastavitve izpisov vseh 
vrst, ki jih v računovodskem servisu nujno potrebujemo. 
Zelo smo zadovoljni, ker program izpisuje obrazce, ki 
so po obliki enaki tistim, ki smo jih morali prej kupovati, 
tako da so se stroški zmanjšali. Opažamo tudi, da s po-
večanjem obsega dela ne potrebujemo nujno tudi več 
delovne sile, saj program ob zadostnih nastavitvah ve-
liko zahtevnih podatkov ob vnosu pretvori samodejno. 
Kot podporni servis bi izpostavili podjetje SIGMA, d. o. 
o., ker pri njem dobimo ažurne in zadovoljive odgovore, 
kadar koli jih potrebujemo. Pohvalno.«

FINEA HOLDING, d. o. o.
Matjaž Mikuž, namestnik direktorja: »Finea hol-

ding je krovna družba skupini podjetij, ki predvsem 
malim in srednje velikim podjetjem ponujajo številne 
storitve na področju financ, računovodstva, davčnega 
in poslovnega svetovanja ter informatike. PANTHEON 
uporabljamo predvsem v računovodstvu. Njegova bi-
stvena prednost je v velikem zmanjšanju stroškov in 
olajšanju celotnega poslovanja naše družbe.«

FIRMAG Gruber Borosav, s. p.
Borosav Gruber: »Smo računovodski servis, oprav-

ljamo pa tudi davčno svetovanje. Zaradi PANTHEON-a 
je obdelava podatkov v našem okolju kakovostnejša in 
hitrejša. Pred leti je bilo treba nekatere stvari obdelovati 
ročno, z uporabo PANTHEON-a pa so ti časi minili. Pri-
hranek časa je očiten, delovni procesi so se bistveno 
skrajšali, saj je mogoče v enakem času narediti veliko 
več kot prej. Obseg dela se je z avtomatizacijo delovnih 
procesov zmanjšal (ocenjujem, da najmanj za 30 od-
stotkov), zaradi česar se je zmanjšalo število zaposlenih 
za enak obseg dela. Najbolj smo navdušeni nad nad-
gradnjami programa. Za nas so najpomembnejše in 
najuporabnejše predvsem tiste, ki se prilagajajo zakon-
skim spremembam na našem področju dela. PANT-
HEON je, kar zadeva kakovost, prav gotovo vrhunski 
izdelek. Je odličen program, ki se ga je treba le naučiti 
uporabljati. S trudom, trdno voljo in dobrim uvajanjem 
je to mogoče doseči.«

BIRO BONUS, d. o. o.
Drago Bučar, direktor, predsednik Združenja 

računovodskih servisov Dolenjske in Bele krajine: 
»PANTHEON je uporabniku prijazen, saj podjetniki lah-
ko sami vnašajo in evidentirajo dokumente. Vsak tre-
nutek si lahko prvo analizo izdelajo brez računovodje. 
V našem podjetju uporabljamo terminalski način dela 
– računovodja se priklopi na bazo našega komitenta 
in začne delati. PANTHEON uporabljamo za naše delo 
tudi, kadar ga stranka ne uporablja. Tudi tu se kažejo 

prednosti, saj je vnos v informacijski sistem preprost in 
samo eden, v sistemu DOS knjiženja pa so se vsi po-
datki vnašali posebej. Mesečno so zaposleni z DOS om 
povprečno morali delati deset nadur, da so popolnoma 
zadovoljili potrebe in pričakovanja strank. Veliko več je 
bilo potrebno kontrole vnosov in preverjanj. Kontrola je 
pomenila 10–20 odstotkov lastnega dela. V zvezi do-
kument–oko–roka so se dogajale človeške napake, na 
katere nismo mogli vplivati. Z uvedbo PANTHEON-a so 
človeške napake zmanjšane za 80 odstotkov, saj gre 
samo za vnos ključnega podatka. Z enkratnim vnosom 
so evidentirani podatki na vseh ravneh računovodenja. 
Pred uvedbo novega informacijskega sistema smo po-
rabili veliko časa za interne analize za potrebe bank. Zdaj 
pa lahko te analize izdelamo takoj. Velika racionalizacija 
časa se kaže tudi pri preračunih valut. Delo s PANTHE-
ON-om vpliva na zadovoljstvo zaposlenih, saj lažje do-
segajo rezultate in so pri svojem delu uspešni.«

ELAMI, d. o. o., BiH
Elvir Hadžić, direktor: »Svojim strankam lahko z 

enim samim klikom priskrbimo raznovrstna poročila 
in analize, ki so rezultat različnih poslovnih dogodkov. 
Bilanco stanja ali bilanco uspeha jim lahko kadar koli 
pošljemo v elektronski obliki. Tako zadovoljimo potrebe 
svojih strank s pravočasnimi kakovostnimi poročili, obe-
nem pa jim ponudimo naprednejše svetovalne storitve. 

Izjemno dober sistem avtorizacij našim strankam omo-
goča, da se prek terminalskega strežnika prijavijo v našo 
bazo, sami vnašajo, kontrolirajo in pregledujejo vneseno 
dokumentacijo. To nam je prihranilo veliko časa, ki ga 
lahko uporabimo za samo računovodenje, kontroling in 
bilance.«

Confidental provider, d. o. o., BiH
Ljiljana Rajić, direktorica: »PANTHEON je poeno-

stavil naše delo. Omogočil je hitrejšo in preprostejšo pot 
do podatkov, analiz in poročil. Vsem, ki se še niso od-
ločili za PANTHEON, naj iz svojih izkušenj povem, da je 
uporaba zelo preprosta, program pa jasen, pregleden 
in prilagodljiv. PANTHEON lahko prilagodite sebi in svo-
jim potrebam, v samo delo lahko vključujete poljubno 
število strank, in tako kar najbolj prihranite čas. Z enim 
samim vnosom rešite vse ravni knjigovodenja, bazo za 
vsako posamezno stranko lahko uredite do popolnosti.«

BDM, d. o. o., Hrvaška
Karmen Cunjac, direktorica: »V primerjavi z drugi-

mi programi na trgu PANTHEON omogoča uporabniku 
prijazne rešitve. Ni treba, da ste računovodski guru, da 
bi lahko za stranke vodili poslovne knjige. Kakovostno 
postavljeni parametri na začetku uporabe omogočajo 
poznejšo zelo preprosto in konsistentno uporabo. S tem 
prihranimo čas – čas pa je denar.«
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Hiša računovodskih in davčnih rešitev - 
ključ do vašega uspeha.
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Kmalu tudi PE KOPER!
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Računovodja leta 2007
V organizaciji konference Računovodja 2007 je letos prvič potekal izbor za računovodjo leta 2007. Kipec in plaketo je prejela Kristinka Vukovič, 
ki je v podjetju Finea Nucleus, d. o. o., vodja računovodskega servisa in davčnega svetovanja. Povabili smo jo na kratek klepet o njeni karieri in 
poklicu, ki ga opravlja.

Intervju s Kristinko Vukovič

Maja Sinkar
Datalab, d. d.
maja.sinkar@datalab.si

Kakšna je vaša računovodska kariera in kaj 
vam prinaša računovodski posel? 

Poleg tega, da računovodstvo daje našemu servisu 
in meni kruh, mi zapolnjuje tudi precejšnji del prostega 
časa, ki ga namenjam študiju novosti, pisanju člankov, 
priročnikov in podobno. To je področje, kjer je vedno 
kaj novega, kjer je vedno dovolj izzivov za nove raziska-
ve in delo, to je področje, kjer se počutim doma in na 
katerem je mogoče uporabljati analitični in logični način 
razmišljanja. Vse skupaj se je začelo kmalu po zaključku 
študija, ko sem se kot pripravnica zaposlila v računovod-
skem servisu. Pozneje sem sodelovala pri raznih projek-
tih – vrednotenju podjetij v času privatizacije, nakupih in 
prodajah podjetij, analizah in organizaciji računovodske 
funkcije v podjetju, vodenja računovodstva za velike 
družbe … Naneslo je tudi, da sem opravljala prakso v 
Höchstu na oddelku kontrolinga, kjer sem videla, čemu 
vse lahko služijo računovodski podatki in da je to zelo 
pomemben del podjetja. Tako sem se začela vedno več 
ukvarjati z nemškogovorečimi strankami, ki jih na Štajer-
skem ne manjka. Vmes sem naredila izpit za potrjenega 
vodjo računovodskega servisa pri ZRS in izpit za davč-
nega svetovalca DDSS, se vključila v delo Združenja 
računovodskih servisov in še kaj bi se našlo.

Kako sprejemate prejem prestižnega naziva 
»računovodja leta 2007«?

Sprejemam ga kot priznanje za večletno vsestran-
sko delo in kot potrditev pomembnosti poklica. Ne-
malokrat kdo misli, da je računovodja tisti, ki »porihta« 
papirje, toda s tem se nikakor ne strinjam. To je le ena 
od nalog računovodij … Računovodja je za podjetje veli-
ko pomembnejši in začetek podeljevanja tega naziva je 
korak k ozaveščanju drugih o tem, kdo je računovodja, 
ter k zavedanju računovodij samih o pomembnosti nji-
hovega poklica in poslanstva v svetovalni dejavnosti.

Dober računovodja mora uspešno upošte-
vati interese podjetja, hkrati pa zadostiti ra-
čunovodskim predpisom in davčni zakonodaji. 
Kako vam uspeva usklajevati vse troje in se po-
leg tega še dejavno udejstvovati v Združenju 
računovodskih servisov?

Združenje računovodskih servisov je posebno vese-
lje, ker so upravni odbor vsa leta sestavljali ljudje, ki so 

tudi sicer strokovnjaki na svojem področju, in ker tukaj 
poteka del poti k ureditvi dejavnosti računovodskih ser-
visov in dvigu kakovosti storitev servisov. Tu sem našla 
tudi del spodbude za opravljanje svojega poklica, saj je 
treba energijo sprostiti še kje, ne le na delovnem mestu. 
Sicer pa tudi mene vodijo različni kodeksi ter načela ra-
čunovodskega strokovnjaka, kar med drugim pomeni 
spoštovanje zaupnosti, primerne usposobljenosti, kako-
vosti dela. Če delaš v skladu s temi načeli, usklajevanje 
sploh ni težko, namreč zakonodajo in predpise je treba 
spoštovati, podjetje pa obveščati o tem, kaj načrtovane 
ali izvedene odločitve pomenijo zanj z računovodskega 
in davčnega vidika. Odločitve vedno sprejema pod-
jetnik oz. ustrezni organi in službe v podjetju, naloga 
računovodje je le pravilno obveščati pred sprejemom 
odločitve, po njenem sprejemu pa to pravilno zapisati 
v poslovne in davčne knjige ter posledično obračunati 
pravilno davčno obveznost.

Kakšen je vaš pogled na slovensko zakono-
dajo na področju računovodstva in davkov?

Ta zakonodaja je mlada, pravzaprav vedno mlajša, 
saj so bile zadnja leta reforme prav vsako leto. Tako 
moram zgodovinsko gledano že prav dobro pomisliti, 
kaj je veljalo katero leto. Računovodjem – pa tudi infor-
matikom, prodajnikom in še komu – bi bilo veliko lažje, 

če bi te spremembe končno veljale nekoliko dlje. Sicer 
pa se področje davkov in računovodstva tudi v svetu 
nenehno razvija in dopolnjuje z novimi spoznanji, ki jih 
moramo prenašati v svojo prakso. Po svoje smo lahko 
ponosni na slovenske računovodske standarde – so ve-
liko preglednejši in prijaznejši za branje kot mednarodni, 
kar je prav tako ena od poenostavitev za mala podjetja 
in podjetnike.

Kako in v kateri smeri vidite prihodnji razvoj 
računovodske dejavnosti?

Že nekaj časa je čutiti vpliv razvoja tehnike tudi v 
računovodstvu – gre za novo obdobje, ki se mu ver-
jetno reče elektronsko računovodstvo. Od elektronske-
ga izdajanja računov, samodejnega knjiženja značilnih 
poslovnih dogodkov, enkratnega vnosa podatkov in 
samodejne obdelave na vseh ravneh do elektronskega 
arhiviranja. Vse to je neizogibno tudi v računovodstvu. 
Tako sicer odpade kar nekaj operativnega dela, vendar 
bo računovodski strokovnjak še vedno nepogrešljiv, ker 
nekdo mora znati vso to maso tudi upravljati, brati in 
usmerjati v razvojne odločitve podjetja.

Kakšna mora biti programska oprema za 
računovodjo? V čem vidite prednosti program-
ske opreme (PANTHEON), ki jo uporablja vaša 
ekipa?

Programska oprema je bila zame vedno delovni 
pripomoček, orodje, ki mi mora omogočati opravljanje 
poklica. Jaz vem, kakšen mora biti rezultat obdelave 
knjigovodskih listin, programska oprema pa mi mora 
to opraviti pravilno, pri čemer mora biti mojega fizične-
ga dela in posegov čim manj. Za PANTHEON smo se 
odločili že leta 2001, ko je ena naših največjih strank 
potrebovala dober program za podporo v trgovinski 
dejavnosti, kalkulacije nabavnih in prodajnih cen zaradi 
specifike v svojem prodajnem programu ter za razne 
analize in sodelovanje s tujim distributerjem. Vse to je 
PANTHEON obvladal že takrat in s temi prednostmi je 
prepričal tudi naš računovodski servis. Še danes ga radi 
uporabljamo predvsem zaradi veliko analitičnih sposo-
bnosti in zato, ker imamo veliko strank z lastništvom iz 
Nemčije in Avstrije, program pa nam omogoča izvaža-
nje podatkov za potrebe koncernskega poročanja ter 
izdelavo raznih statistik, ki jih zahtevajo tujci.

Joža Ajdič, s. p.
Joža Ajdič se z računovodstvom ukvarja že petindvajset let. Zaposlena je bila v računalniškem podjetju, kjer so razvijali programsko opremo za 
računovodje. Sodelovala je pri razvoju, zadolžena je bila za standardizacijo podatkov. Pozneje se je odločila za svojo pot, tako da je samostojna 
že od leta 1999.

Primer dobre prakse

Pravi, da uživa v svojem delu, pri delu z ljudmi, pred-
vsem pa so ji ljube številke. Vedno najde še tako skrite 
napake. Kot samostojni podjetnik v eni osebi opravlja 
dela komercialista, zaposlenega, delodajalca in strokov-
njaka. Kot strokovnjakinja mora imeti vse pod nadzo-
rom, da lahko zastopa interese podjetja, hkrati pa zado-
sti računovodskim predpisom in davčni zakonodaji.

Meni, da se slovenska zakonodaja vedno bolj pribli-
žuje evropski: »Kar je prav, saj smo njeni člani. Težavo 
vidim v tem, da včasih dobre ustaljene rešitve menjajo s 
slabšimi, kvazievropskimi. Država je vedno zahtevnejša. 
Če pogledamo samo olajšave pri dohodnini, ki jih drugo 
leto ne bo več! Lahko bi na primer zmanjšali prispevke 
na bruto plače ali pa jih ukinili, lahko bi povečali – in se 
približali Evropi – minimalno plačo in tako naprej.« 

Podjetna računovodkinja ima veliko ambicij. Razširiti 
namerava poslovanje, najprej s pomočjo sina, ki se ji bo 
pridružil pri vodenju računovodskega servisa.

Dober računovodja mora biti po njenem mnenju 
strokoven, komunikativen in mora imeti dobro orodje. 

Vse te tri bistvene lastnosti morajo biti združene v eni 
osebi: »Strokovnost si gradiš sproti. Še posebno pri nas, 
kjer se zakoni zelo hitro spreminjajo. Nikoli ne znaš vse-
ga, vedno je kaj novega. Komuniciranja se prav tako lah-

ko naučiš. Dobro orodje je tisto, ki ti prihrani veliko časa 
in živcev. Enak rezultat na primer dobimo, če delamo 
šestnajst ur s starim računovodskim programom ali pa 
petnajst minut s PANTHEON-om. Toda razlika v porab-
ljenem času je več kot očitna!« 

Na PANTHEON je Ajdičeva prešla s programa DOS. 
Pravi, da je bila bruto bilanca včasih dolga več kot pet 
strani formata A3 in se je dokument tiskal tudi pol ure. 
Na zaslonu sploh ni bilo izpisa, o izvozu v excel ni bilo 
mogoče govoriti. 

»Pri PANTHEON-u strankam poleg suhoparnih šte-
vilk pripišem opombe, kar je zanje bolj razumljivo. Ker 
pri nekaterih strankah opravljam računovodske storitve 
na njihovih programskih orodjih, vidim, kakšne razlike so 
med njimi, zato jih lahko primerjam. Lahko rečem, da je 
PANTHEON dober program. Ker PANTHEON (preverje-
no!) sledi računovodskim standardom in zakonodaji, je 
zaupanje toliko večje.«

Po njenem mnenju je zelo pomembno, da se lahko 
računovodja zanese na program, s katerim dela.

Kaja Prevc
marketing Datalab, d. d.
kaja.prevc@datalab.si

Slika: ga. Kristinka Vuković na iz-
boru za računovodjo leta 2007 s 
prestižnim kipcem v rokah.
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Katarina Primožič
marketing Datalab, d. d.
katarina.primozic@datalab.si

Primerjamo zadovoljstvo uporabnikov 
v Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH
Opravili smo anketo o zadovoljstvu uporabnikov – CSI (Customer Satisfaction Index) – za prvo polovico leta 2007. Na domačih tleh smo anketi-
rali 373 uporabnikov, na Hrvaškem 96 in v Bosni 306 uporabnikov programske opreme PANTHEON.

Podpora in zadovoljstvo

Raziskava vključuje 34 vprašanj, razdeljenih v pet 
sklopov; zadovoljstvo s programsko opremo, vprašanja 
v zvezi s trženjem in marketingom, pomoč in podpora, 
dokumentacija ter partnerska podpora. V nadaljevanju 
predstavljamo nekaj rezultatov. Zaradi organizacijskih in 
operativnih sprememb v Srbiji in Makedoniji CSI v tem 
obdobju ni bila izvedena. 

Zadovoljstvo uporabnikov merimo s pomočjo nji-
hovih odgovorov na vprašanje: »Kako bi ocenili zado-
voljstvo s programsko opremo PANTHEON?« Pri tem 
je vnaprej danih 6 možnih odgovorov, ki so ustrezno 
ponderirani (0 = ne morem oceniti, 1 = sploh nisem 
zadovoljen, 2 = nisem zadovoljen, 3 = delno sem za-
dovoljen, 4 = zadovoljen sem, 5 = izredno sem zado-
voljen). Na podlagi odgovorov se s pomočjo ponderjev 
izračuna njihova povprečna vrednost. Povprečna ocena 
zadovoljstva uporabnikov s programsko opremo PANT-
HEON na lestvici ocenjevanja od ena (1) do pet (5) je 
tako v prvi polovici leta 3,74. V Bosni in Hercegovini 
smo izmerili povprečno oceno zadovoljstva uporabni-
kov 4,24, najboljše rezultate pa smo imeli na Hrvaškem, 
kjer je bila ocena 4,38. 

Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov s programsko opremo 
(podatki za Q1, Q2, leto 2007)

Na vprašanje: »Ali program izpolnjuje tiste funkci-
je, katere ste od njega pričakovali?« je 77 odstotkov 
vprašanih v Sloveniji odgovorilo pritrdilno. PANTHEON 
izpolnjuje pričakovanja in ima pričakovane funkcije po 
navedbah 94 odstotkov anketiranih v Bosni, kar 100 
odstotkov pa na Hrvaškem.

Odstotki uporabnikov, katerih pričakovanja glede programske opre-
me so izpolnjena (podatki za Q1, Q2, leto 2007)

Kar 84 odstotkov anketirancev v Sloveniji (za 4 od-
stotke več kot v zadnji raziskavi) bi PANTHEON priporo-
čilo svojim poslovnim partnerjem in predvsem svojim 
prijateljem. Na Hrvaškem so na vprašanje: »Ali bi pri-
poročili PANTHEON svojim partnerjem in prijateljem?« 
pritrdilno odgovorili vsi, ki so sodelovali v raziskavi. V 
Bosni bi programsko opremo priporočilo 94 odstotkov 
anketiranih. V primerjavi s predhodno raziskavo je to 
3 odstotke več. 

Odstotki uporabnikov, ki bi programsko opremo priporočili svojim 
poslovnim partnerjem in prijateljem (primerjava med Q3, Q4, leto 
2006, in Q1, Q2, leto 2007)

Iz raziskave je razvidno, da se izboljšuje tudi zado-
voljstvo s partnersko podporo. Zadovoljstvo uporabni-
kov s podporo partnerja merimo s pomočjo odgovorov 
na vprašanje: »Kako ste bili zadovoljni s podporo, ki jo 
vrši vaš podpornik – Datalab partner?« Vnaprej je bilo 
danih 6 možnih odgovorov, ki so ustrezno ponderirani 
(0 = ne morem oceniti, 1 = sploh nisem zadovoljen, 

2 = nisem zadovoljen, 3 = delno sem zadovoljen, 4 
= zadovoljen sem, 5 = izredno sem zadovoljen). Pov-
prečna ocena ocenjevanja zadovoljstva uporabnikov s 
partnersko podporo PANTHEON-u na lestvici od ena 
(1) do pet (5) v Sloveniji je 3,66, kar je za 0,25 točke 
več, kot kažejo rezultati zadnje raziskave. Na Hrvaškem 
je ocena partnerske podpore malce manjša, in sicer 
3,43. Zelo visoko ocenjena pa je bila podpora v Bosni, 
kjer je izračun pokazal oceno 4,2, kar je še za 0,04 toč-
ke več od njihove zadnje raziskave.

Povprečna ocena zadovoljstva uporabnikov s partnersko podporo 
(podatki za Q3, Q4, leto 2006, in Q1, Q2, leto 2007)

V Sloveniji sta prehod na evro in kopica zakonsko 
nedorečenih pravil povzročila različne interpretacije za-
kona, katerih vse permutacije ni bilo mogoče vključiti v 
prehodne čarovnike. S tehničnega vidika so čarovniki 
za evro sicer omogočali nemoten prehod, vendar zara-
di nedorečene vsebine temu ni bilo tako. Pričakovanja 
naših uporabnikov so bila spričo zaupanja v čarovnike 
visoka. Izkazalo se je tudi, da kljub številnim testiranjem 
v praksi s strani naših partnerjev, slednjih ni bilo dovolj. 
Obenem so se iz naslova povečanih aktivnosti v raz-
voj 5.5 različice izboljšave in nadgradnje za PANTHE-
ON 5.0 počasi ustavile. Zato smo se v prvem kvartalu 
2007 soočali z visoko stopnjo nezadovoljstva uporab-
nikov, ki menijo, da mora PANTHEON znati obdelati vse. 
Kljub težavam, s katerimi smo se soočali, pa so rezultati 
zelo dobri.

Svetovalec Partnersko podjetje Zahtevkov Povp. ocena  
zadovoljstva

Povp. ocena  
profesional. Rešeno Točk

KIM ZELIČ SasIng s.p. 124 4,32 3,7 64,52 % 80,17

Katja Prosen SasIng s.p. 88 4,6 3,61 65,91 % 78,51

Ksenija Milić PREVEM PLUS d.o.o. 82 4,99 4,93 51,22 % 87,4

Marjan Košuta E-POS REŠITVE d.o.o. 74 4,35 3,78 56,76 % 74,95

Aleksandar Blašković INTELIGENTNA POSLOVNA RJEŠENJA 64 4,94 4,55 90,63 % 90,39

Sašo Prosen SasIng s.p. 51 4,65 3,49 64,71 % 73,96

Danko Butorac DEMO INFORMATICA d.o.o. 47 4,91 3,57 91,49 % 81,43

Janja Kern E-POS REŠITVE d.o.o. 33 4,73 4,58 72,73 % 82,12

Danko Butorac ALPHA SCORE d.o.o. 30 5 4,5 100,00 % 89,5

MARIO KREŠEVIĆ Tehning d.o.o. 29 4,9 4,66 79,31 % 83,86

Matjaž Brezar SIGMA Sistemi d.o.o. 19 4,89 4,89 73,68 % 83,53

Tomaž Kravcar E-POS REŠITVE d.o.o. 18 4,89 4,5 77,78 % 81,72

Uroš Štajner TrendNET d.o.o. 17 3,47 3,47 47,06 % 58,59

Vladimir Paunović ICTT DOO 16 5 4,69 87,50 % 85,81

Boštjan Lipnikar MEGA M d.o.o. 16 4,94 4,63 87,50 % 84,94

Andreja Klepej JAMADA d.o.o. 16 5 3,69 75,00 % 76,81

Dušan Ćirić E-POS REŠITVE d.o.o. 15 4,8 4,8 93,33 % 86,2

Senka Salešević SIGMA Sistemi d.o.o. 13 5 4,92 76,92 % 85,46

Alenka Gros SIGMA Sistemi d.o.o. 11 4,82 4,73 100,00 % 87,82

Sašo Levpušček MEGA M d.o.o. 11 4,91 4,45 81,82 % 82,55

Slavica Šimić ICTT DOO 11 5 4,55 72,73 % 81,82

Dragana Krstec Medić ASIST IT d.o.o. Beograd 11 4,82 1,82 90,91 % 65,45

Predrag Milovanović PREVEM PLUS d.o.o. 10 4,7 4,7 10,00 % 68,8

Iztok Peciga SIGMA Sistemi d.o.o. 9 5 4,33 88,89 % 82,33

Damjan Napast JAMADA d.o.o. 8 4,88 4,75 100,00 % 87,38

Najboljši RDS-podporniki
V nadaljevanju objavljamo seznam najboljših podpornikov preko RDS za obdobje od 1. 1. do  
30. 6. 2007. Posebej izpostavljamo Kima Zeliča, ki ima največ podpornih zahtevkov.
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Elektronsko poslovanje v 
malih in srednjih podjetjih
Elektronsko poslovanje (E poslovanje) v očeh malih in srednjih podjetij (MSP) vse prevečkrat 
vzbuja strahospoštovanje. Zakaj? Morda menimo, da je E-poslovanje zgolj teoretična visoko-
tehnološka znanost, ki je praksi neizvedljiva oz. je v izključni domeni velikih podjetij? Nas o tem 
ne prepričajo izkušnje uporabnikov? Ali E-poslovanje malim in srednjim podjetjem sploh lahko 
koristi? Kakšen vložek je potreben, da podjetje lahko začne poslovati elektronsko? Ali sploh 
obstaja tehten razlog, da bi začeli razmišljati o elektronskem poslovanju?

Elektronsko poslovanje

Na ta in podobna vprašanja smo morali odgovoriti 
tudi sami, preden smo se lotili vpeljave E poslovanja v 
našem grozdu. Za naše podjetje je E poslovanje način 
uporabe sodobne tehnologije, ki zbiranje, analiziranje, 
planiranje in kontroliranje podatkov, transakcij in proce-
sov v podjetju pretvarja v našo korist oz. podatke dejan-
sko spreminja v dobiček.

Slovenska zakonodaja ureja osnovne okvire elektron-
skega poslovanja. V podjetjih večinoma že uporabljamo 
elektronske plačilne sisteme ter smo sprejeli tehnična 
in vsebinska priporočila za elektronsko izmenjavo po-
datkov (prvi pogoj za uvedbo E poslovanja). Dejavnosti 
spodbujanja elektronskega poslovanja potekajo tudi na 
državni ravni po posameznih ukrepih in sprejetih strate-
gijah. Kljub temu elektronsko posluje le peščica večjih 
podjetij. Zakaj?

Velika podjetja so E poslovanje prepoznala kot pri-
ložnost za optimizacijo poslovanja in s tem priložnost 
za konkurenčno prednost na trgu. Naložbo so lahko 
upravičila večinoma že z vpeljavo v interno poslovanje 
in v poslovanje z nekaterimi večjimi dobavitelji, medtem 
ko na heterogeno okolje množice MSP E poslovanja še 
niso širila. Ravno v tem je nov izziv, ki prinaša bistvene 
spremembe in priložnosti za vsa podjetja. Velika podjet-
ja so ugotovila, da glavne koristi E poslovanja nastopijo 
šele, ko v proces vključijo MSP (množico malih dobavi-
teljev in kupcev). Oblikovali in uveljavili so se standardi 
za elektronsko izmenjavo podatkov na nacionalni in 
mednarodni ravni; priložnosti E poslovanja se vse bolj 

zaveda tudi država. Zaradi množice ponudnikov in spre-
menjenih poslovnih modelov so rešitve za E poslovanje 
v tem času postale dostopne tudi MSP. 

V Datalabu smo prepričani, da je čas, da se v igro 
vključimo tudi MSP in da Slovenija priložnost izkoristi 
kot konkurenčno prednost gospodarskega in javnega 
sektorja. V sodelovanju s podjetji ter državnimi ustano-
vami smo oblikovali pobudo »eSME Slovenija 2007«, 
s katero želimo pospešiti in spodbuditi E poslovanje 
MSP (med seboj, z velikimi podjetji, z državo). Da bi do-
segli hitre in vidne rezultate, smo oblikovali dokument 
– enoten akcijski načrt (www.datalab.si/iniciative), 
ki povezuje obstoječe dejavnosti, ukrepe, strategije na 
tem področju. V njegovo izvedbo smo uspešno privabili 
zadevna resorna ministrstva in ustanove. Predlaganim 
akcijam sledimo tudi v našemu podjetju.

Zavedamo se, da je proces uvajanja informacijske 
tehnologije za podjetja zahteven, zato smo pripravili 
celovito ponudbo, ki vsakemu mikro, malemu in sred-
njemu podjetju omogoča, da informatizacijo poslovanja 
uvede postopoma, pregledno, preprosto in cenovno 
dostopno.

Dodatne informacije o programu in možnostih E 
poslovanja, ki vam jih ponuja poslovnoinformacijski si-
stem PANTHEON, dobite pri vseh naših pooblaščenih 
partnerjih.

Matija Kariž, programi GOV & EDU, Datalab, d. d.
matija.kariz@datalab.si

Nekaj malega o nas ...

Razvojni oddelek
Razvoj ... Kaj je razvoj? Kdo so ti ljudje? Kaj delajo in kako so organizirani? Kakšna je njihova 
vloga v podjetju? To se o razvojnem oddelku Datalaba verjetno sprašuje večina ljudi.

Ko pridemo na Datalab, se znajdemo pred dvema 
vhodoma. Večina obiskovalcev vstopi skozi leva vrata, 
kjer je oddelek prodaje, podpore in marketinga ter fi-
nanc. Vrata desno pa so vhod v oddelek razvoja. Za 
njimi je kup ljudi, ki sedijo za svojimi računalniki in se 
vneto posvečajo svojemu delu, tako vneto, da največ-
krat niti ne vedo, kaj se dogaja okoli njih. To je oddelek, 
kjer se naš poslovnoinformacijski sistem PANTHEON 
dejansko razvija. 

Sam oddelek je razdeljen na več področij glede na 
področja v samem programu. Vsako področje sestavlja 
eden ali več programerjev in PM (Product manager) oz. 
produktni vodja, ki je odgovoren za pravilnost delovanja 
svojega področja. 

PM-i načeloma ne programiramo, ampak usmerja-
mo delo programerjev in skrbimo za pravilno delova-
nje programa ter izvajamo supersuport, tj. pomoč PSS 
(Product Support Service) za našo in ostale lokalizacije. 
Programerji pa naš program pravzaprav razvijajo. PANT-
HEON je rezultat njihovega dela. So dejansko najbolj 
zaslužni za to, da je PANTHEON danes eden najboljših 
poslovnoinformacijskih sistemov na našem in nekate-
rih tujih trgih. PM-i koordiniramo potek dela in skrbimo, 
da je delo čimprej in v čim večjem obsegu opravljeno.. 
Kakovostno, seveda. Konec dneva smo navsezadnje mi 
tisti, ki odločamo o tem, kaj, kako in kdaj se bo v progra-
mu razvijalo – in za svoje odločitve tudi odgovarjamo.

Celoten razvoj programa je torej za temi vrati. Ne le 
razvoj aplikacije za slovensko lokalizacijo, ampak tudi za 
vse ostale lokalizacije, kar pomeni nenehno sodelova-
nje s PSS-i vseh ostalih držav, v katerih se PANTHEON 
uporablja v praksi.

Obiskovalci se le redkokdaj, največkrat po pomoti, 
znajdejo v našem oddelku. Če vas pot zanese v naše 
prostore, se ne ustrašite, ampak izkoristite priložnost in 
si oglejte razvoj programa, ki ga vsi uporabljamo pri svo-
jem vsakdanjem delu.

Mateja Korelc, produktni vodja, Datalab, d. d.
mateja.korelc@datalab.si
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Vavčersko svetovanje
Mikro-, mala in srednja podjetja, samostojni podjet-

niki posamezniki in potencialni podjetniki lahko koristite 
pomoč v obliki subvencij za stroške podjetniškega sve-
tovanja v okviru programa vavčerskega svetovanja. 

Vavčersko svetovanje je program spodbud, ki ga 
vodi Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije 
ter financira Ministrstvo za gospodarstvo. 

Namen programa vavčerskega svetovanja je spod-
buditi podjetnike h koriščenju zunanjih strokovnjakov 
– podjetniških svetovalcev, s katerimi lahko pridobijo 
dodatna znanja in sposobnost samostojnega reševanja 
problemov ali koriščenja podjetniških priložnosti.

Več informacij o možnostih vključitve v program 
vavčerskega svetovanja najdete na spletni strani www.
podjetniski-portal.si ali na spletnem naslovu na-
šega podjetja www.datalab.si/vavcersko, kjer se 
nahaja seznam naših partnerskih podjetij, ki so vključe-
na v program. (M.K.)

Mednarodna promocijska turneja 
PANTHEON 5.5

Ob izidu nove različice poslovnoinformacijskega si-
stema PANTHEON 5.5 smo na predstavitveni turneji, 
tudi v državah naših hčerinskih družb, predstavili zmož-
nosti in prednosti prenovljenega programskega paketa. 
Zvrstilo se je 26 predstavitev, katerih se je udeležilo več 
kot 1500 udeležencev. Koncept predstavitev je obse-
gal prikaze konkretnih in celovitih rešitev s strani naših 
partnerjev, njihovo povezanost s poslovnimi procesi, 
povečanje učinkovitosti poslovanja in storilnosti zapo-
slenih ter zmanjšanje stroškov poslovanja. (K.P.)

Konferenca OTS 2007
V Mariboru je 13. in 14. junija 2007 potekala 12. 

konferenca sodobnih tehnologij in storitev, na kateri je 
kot sponzor sodelovala tudi družba Datalab. Predsednik 
uprave Andrej Mertelj je imel prispevek o oblikovanju si-
stema SME, zunanji sodelavec Marko Kokol pa je pred-
stavil PANTHEON PLAZMO – platformo za storitve na 

mobilnih napravah (predstavljena v prejšnjih Novicah). 
Na okrogli mizi je Matija Kariž skupaj z Borisom Kunilo 
iz podjetja JAPTI predstavil delovno skupino za E-poslo-
vanje in nagrado za najboljše E-podjetje. Na prizorišču 
sta bili tudi hostesi, ki sta v sodelovanju s SiMobilom 
predstavljali blackberryje, na katerih bo možna uporaba 
programa PANTHEON. Programu je sledilo še družab-
no srečanje z glasbenim gostom. (Kj.P.)

Datalabovo izobraževanje v Egiptu
Za uspešno zaključen razvoj nove različice PANTHE-

ON-a 5.5 in v skladu z strategijo razvoja kadrov naše 
družbe, se je vodstvo Datalaba odločilo, da bo letošnje 
izobraževanje zaposlenih v družbi nekaj posebnega. 
Združili smo prijetno s koristnim ter se odpravili na izob-
raževanje v tople kraje – v Egipt.

Dopoldan smo si z odkrivanjem skrivnosti piramid in 
puščave, globin Rdečega morja ali pa s poležavanjem 
na sanjski peščeni plaži nabirali moči za popoldanska 
izobraževanja. Spočiti možgančki so tako lažje in hitreje 

sprejemali tisto, kar nam je vodstvo predstavilo. Ker je 
od konca leta 2006 Datalab nezadržno rasel, marsiko-
mu ni bilo več jasno, kako in kaj delajo drugi oddelki. 
Zato so nam člani uprave najprej predstavili, kaj spada 
pod njihovo okrilje, kaj sploh delajo posamezni oddelki 
ter tudi kaj in kako delajo Datalabova hčerinska podjetja 
na Balkanu. Predstavljeni so bili tudi plani za prihodnost, 
kje naj bi Datalab bil do leta 2012. (M.O.)

Jamada praznuje sedmi rojstni dan
30. junija smo dopolnili sedem let delovanja pod-

jetja, obdobje, v katerem smo prerasli mladostniško za-
letavost in vihravost. Postali smo zrelo podjetje z jasno 
vizijo prihodnosti. Izkušnje, pridobljene v preteklih letih, 
in novi poslovnoinformacijski sistemi ter procesi so te-
meljnica na naši poti. V tem obdobju nam je na območ-
ju Slovenije, Hrvaške, BiH in Srbije zaupalo in nam še 
zaupa kar 295 podjetij, ki pri svojem delu uporabljajo 
poslovnoinformacijski sistem PANTHEON.

Ob sedmem rojstnem dnevu podjetja smo se od-
ločili, da obletnico poslovanja tokrat proslavimo skupaj s 
svojimi strankami in poslovnimi partnerji. Tako smo se v 
petek, 22. 6. 2007, zbrali v Gortini pri Muti, pri koroških 
splavarjih, kjer so nas najprej sprejeli v pristanu s po-
zdravnim nagovorom kormoniša ter s kruhom in soljo. 
Ob izplutju iz pristana nas je spremljala frajtonarica in 
dobra volja se je kmalu razlezla po vseh prisotnih. Dvo-
inpolurna vožnja je minila, kot bi mignil – ob pravi flosar-
ski malici (golaž, polenta in ocvirki) smo se razgovorili in 
mimogrede rešili še kateri uporabniški problem. 

Druženje se je zavleklo do zgodnjih večernih ur in 
verjamemo, da bodo taka srečanja postala tradicional-
na. Ob tej priložnosti se vsem zahvaljujemo za čestit-
ke ob rojstnem dnevu in udeležbo. Verjamemo, da bo 
naše sodelovanje zdaj, ko nas poznate tudi v živo, še 
boljše kot doslej. Se vidimo prihodnje leto!

(Andreja Klepej, Jamada, d. o. o.)

Datalab omogočil odpravo v 
Patagonijo, Argentina

Sedim v knjižnici in listam po neznani reviji. Pogled 
se mi ustavi ob slikah Patagonije, sanje vsakega alpini-
sta. Imam jo pred očmi, pa vendar ne morem tja.

Nekaj let zatem sedim v baznem taboru pod temi 
gorami in čakam na izboljšanje vremena. Letos nam 
vreme res ni prizaneslo. Cerro Torre, orjaška igla, daleč 
najbolj markanten vrh Chaltenskega pogorja, se nama 
vse bolj izmika. Trije poskusi, ves mesec v bazi, pa še 
vedno se s soplezalcem nisva dotaknila vrha. Več kot 
dvajset alpinistov v bazi je v enakem položaju. Potrpež-
ljivost v teh gorah je res ključnega pomena. Prijatelja, ki 
sta prišla sem malo pred nama, odhajata čez nekaj dni, 
brez uspeha, brez osvojenega vsaj enega od majhnih 
vrhov v pogorju Torre.

Kljub slabim razmeram za plezanje nama s sople-
zalcem le uspe v manjšem vrhu, imenovanem Torre 
Media Luna. Smer je dolga približno 500 metrov. Vrh 
nama prinese veliko zadovoljstvo in neizmeren nasmeh 
na usta. Po opravljenem vzponu nama vreme nikakor ni 
naklonjeno. Čakanje, čakanje, čakanje … Poletna sezona 
na skrajnem jugu Argentine se počasi preveša v zimo. 
Noči so vse bolj mrzle in dolge. Po tehtnem premisle-
ku in pogovoru se odločiva, da se premakneva 1500 
kilometrov bolj na sever, v Bariloche, kjer je tudi dokaj 
znano plezalsko območje Cathedral.

Dva dneva vožnje z avtobusom in že sva v prijaz-
nejšem okolju Bariloch. Nakupiva nekaj hrane in se od-
praviva v gore. Načrt je prebiti deset dni v laguni Tonček 
in preplezati čim več kratkih smeri. Po prihodu v laguno 
sledita ogled območja in preučitev ciljev za naslednje 
dni. Zvečer priprava instant večerje in topla spalna vre-
ča. Naslednje jutro pa start v prvo plezalno smer, kjer 
naju na vrhu namesto sonca pričaka dež. Vrnitev v šotor 
in spet čakanje na izboljšanje. V naslednjih dneh nama 
je tako uspelo preplezati le še eno smer, sicer pa so bili 
najini stalni spremljevalci šah, spomin in pisanje dnev-
nika. Tako sva se po nič kaj plezalskem obisku Bariloch 
dva dneva pred povratnim letom v Slovenijo nastanila 
še v Buenos Airesu. Deset odstotkov velemesta sva 
spoznala v enem dnevu, nato pa sva se usedla na letalo 
in odletela domov.

Če sklenem, je to kljub nedoseženim ciljem zame 
uspešna odprava, saj sem sam in s pomočjo sponzor-
jev izpeljal organizacijsko kar zahteven projekt. HVALA.

(Ambrož Bajde)
Več o odpravi:
www.sd-tuhinj.net/vsebina.php?type=1&ID=47

Vabljeni na Datalabov 
dogodek leta za 
uporabnike in partnerje!

Prijavite se lahko na spletni 
strani www.datalab.si, 
pokličite na telefonsko 
številko 01 252 89 00 
ali pošljite e-sporočilo na 
PanCon07@datalab.si.

4. - 6. oktober 2007, GH Adriatic, Opatija


