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Srečno 

Nihče ne ve zagotovo, kaj nam bo prinesla prihodnost. 

Vemo pa, da je za svojo srečo vedno potrebno nekaj 

narediti; sama od sebe le redkokdaj pride. Zato smo 

računovodske servise pred kratkim povabili v oblak, ki 

predstavlja prihodnost e-računovodstva tako zanje kot za 

n j i hove  s t ranke .  Ver jamemo,  da  j e  to  en  i zmed  

pomembnejših korakov, kar jih lahko naredite na svoji 

poti k uspehu. Saj veste, kako pravijo: vsak je svoje 

sreče kovač. 

KAZALO 

Dogodek PANTHEON 
eRačunovodstvo v oblaku 

PANTHEON Kmetija 2014 

Izid builda 55.63.00 

Spletne trgovine in 
PANTHEON™ 

PANTHEON izobraževanja v 
januarju 

Novosti in nasveti v 
PANTHEON-u 

E-novice v PDF obliki 

 

Nazaj na kazalo 

Dogodek PANTHEON eRačunovodstvo v oblaku 

V torek, 26.11.2013 se je v ljubljanskem Koloseju odvil dogodek, namenjen računovodskim 

servisom, pod naslovom »PANTHEON eRačunovodstvo v oblaku«. Predstavniki podjetja Datalab in 

Telekoma Slovenije so obiskovalce seznanili z novostmi v eRačunovodstvu in jih popeljali v 

»oblak« kot storitev. 

Med drugim je bil predstavljen tudi najsodobnejši  proces sodelovanja med računovodskim 

servisom in njegovo stranko, ki delujeta »v oblaku«.  Pionirji tovrstnega računovodstva, gospod 

Drago Bučar, gospa Daniela Roj in gospa Vanja Varl so v okviru diskusije predstavili svoje 

dolgoletne izkušnje  s  tega področja in marsikaterim računovodjem odgovorili na njihova 

vprašanja. Predstavljeno pa je bilo tudi sodelovanje Datalaba in Telekoma Slovenije. 

Na koncu dogodka smo izžrebali tudi srečno nagrajenko, ki bo odpotovala na Havaje. Čestitamo še 

enkrat! 

    

    

Več fotografij na Uporabniških straneh 

Nazaj na kazalo 

Ksenija Kaloper 

PANTHEON Kmetija 2014 

 

Za kmetovalce smo pripravili poseben paket PANTHEON Kmetija 2014, ki poleg programa 

PANTHEON FarmAccounting vsebuje vse, kar potrebujete na kmetiji od 1. 1. 2014. 

Ponudba velja do 31. 12. 2013 in vključuje: 

V januarju 2014 vabljeni na brezplačno predstavitev programa. 

Nazaj na kazalo 

9,90 € 
na 

mesec

32,63 € 
na 

mesec

49,90 € 
na 

mesec

osnovne funkcije programa 
FA Light: kmetijska opravila, FADN, prejeti računi, zaloge

podatkovni center Telekoma Slovenije 
vse, kar je potrebno za hranjenje in procesiranje vaših 
podatkov, ter dostop od kjerkoli

arhivske kopije zadnjih 7 dni, 4 tedne in 12 mesecev 
vaši podatki so varni, naj se zgodi karkoli 

vse funkcije programa 
osnovne funkcije + gnojilni načrt, kartice živali, DDV

mobilna aplikacija PANTHEON FarmAccounting 
za vodenje knjigovodstva na kmetijah

mobilni naročniški paket 2014 
2014 enot storitev, ki jih lahko porabite za pogovore, SMS/MMS 
sporočila, prenos podatkov

trpežen telefon CAT B15 
odporen na padce in druge poškodbe

Izid builda 55.63.00 

Izšel je build 55.63.00. Kratek pregled novosti sledi, vse pa si lahko ogledate v pregledu. 

Vabljeni tudi k ogledu videoposnetkov o novostih. 

Blago 

Na formo Pregleda serijskih številk dodan izpis: Pregled pretečenih serijskih številk: 

Izpišejo se serijske številke, ki imajo pretečen rok od tekočega datuma nazaj. Tu se izpišejo samo 

serijske številke, katerim se vodi Rok veljavnosti. 

Na formo zbirnega dodajanja dodani preklopniki: Ponovno poišči cene iz cenika: program 

ponovno poišče cene iz cenika in jih upošteva pri kreiranju dokumentov; Ponovno poišči cene iz 

pogodbenega cenika: program poišče cene iz pogodbenega cenika in jih upošteva pri kreiranju 

dokumentov; Ponovno poišči  davčne stopnje: program ponovno poišče davčne stopnje in jih 

upošteva pri kreiranju dokumentov. 

Kriterija Dan v tednu in Teden v letu na obračunih v modulu Servis, Blago in Naročila: 

Na obračunih v modulu Naročila, Blago in Servis dodana kriterija Dni v tednu in Tedni v letu, po 

katerih lahko filtriramo obračune. 

Na formo Obračun servisa dodan datumski kriterij rešene reklamacije: 

Na formo Obračun servisa dodan datumski kriterij rešene reklamacije, s katerim lahko filtriramo 

obračune glede na obdobje, ko so bile reklamacije rešene. 

V AK dodan preklopnik Avtomatsko polnjenje kraja na računu: 

Kraj se izpiše glede na kraj pošte na izdanem skladišču oz. če ga ni, kraj pošte iz AK oz. našega 

podjetja. 

Na formo dodajanja dodan multiselect dropdown za izbor statusov na dokumentih: 

Glede na izbrano VD se prikažejo statusi, ki jih lahko izberemo, s tem se izbor dokumentov omeji. 

Na formo Dodajanja dodan preklopnik: Prenesi tečaj: 

V tem primeru se na dokument, katerega kreiramo, prenese tečaj iz izvornega dokumenta. 

Blago – Novi POS 

Ceniki po skladiščih: 

Podpora cenikov po skladiščih. Cene po skladiščih so podprte tudi v kombinaciji Happy Hour cenika 

in cen določenih na Subjektu. V primeru da v enem trenutku veljata dve ceni velja cena ki je nižja 

za kupca. 

Denar 

Uvoz kontnih planov v različnih jezikih iz spletnega servisa (webservice): 

Preko webservica lahko v novem buildu prenesete prevoda enotnega kontnega plana v angleščini 

in nemščini 

Uvoz kontnega plana iz Excel datoteke: 

Uvoz je namenjen predvsem tistim, ki začenjajo delo s programom, da lahko iz starega programa 

enostavno izvozijo in uvozijo kontni plan v Pantheon. 

Uvoz izpiskov kot vrsta dokumenta: 

Bančne izpiske je do sedaj bilo potrebno ponovno uvažati, torej iskati datoteko in jo uvoziti. Sedaj 

lahko enkrat uvozite izpisek, ga shranite in potem knjižite, pobrišete knjižbe in ponovno knjižite. 

Ker podatki ostanejo shranjeni, smo dodali tudi izpise za pregled uvoženih izpiskov, npr. 

manjkajočih izpiskov ipd. 

Pohitritev računovodskega vnosa računov: 

Odstranili smo nepotrebno odpiranje različnih form, npr. blagajne, avtomatskega knjiženja, 

plačilnih nalogov. Če ni napak pri kreiranju blagajniškega dokumenta, avtomatskem knjiženju, 

kreiranju plačilnih nalogov, program vse naredi v ozadju. 

Kadri 

Čarovnik za razmnoževanje zdravstvenega pregleda 

Čarovnik za razmnoževanje funkcionalnega znanja 

Prenos v obračunu 

Čarovnik Dodajanje novega delovnega mesta 

Sprememba REK 1.1.2014: 

Skladno s spremembo pravilnika je usklajena oblika obrazca REK-2, iREK, dodane vrste dohodkov, 

panel nepremičnine in vozila v personalni mapi, usklajene strukture xml. Poročanje potnih nalogov, 

ki niso izplačana v okviru plače bo na voljo v formi izvoza REK obrazca v prvem patchu 30.12.2013 

(trenutno je gumb potni nalog in preklopnik osivljen). 

Čarovnik za usklajevanje tipa zaslužka: 

V  šifrantu vrst zaslužkov je dodan tip iREK zaslužka, ki služi poročanju na spremenjenem obrazcu 

iREK po 1.1.2014 - velja za tipe zaslužkov B01 do B17, čarovnik avtomatsko napolni in predlaga tip 

iREK zaslužka glede na izbran tip zaslužka REK, vrste izplačil za primer GE licence in celo naziva 

(npr prevoz, prehrana), vendar je potrebno preveriti in potrditi nastavitve. 

Polnjenje davčne številke na virmanih: 

V kolikor je na Subjekt/Občina v polju Žiro 3 vpisana DŠ namesto cele davčne številke podjetja se 

na virmanih avtomatsko polni davčna številka iz subjekta kateri je izbran v AK/Podjetje /Osnovni 

podatki/ Naše podjetje. 

157. člen sprememba kontrola predhodnih zaposlitev: 

Kontrola ni vezana več  na eno in edino zaposlitev v delovni knjižici, ostaja le kontrola več 
zaporednih zaposlitev za nedoločen čas, potrebna večja pozornost za pravilnost izbire torej glede 

na predhodne zaposlitve. 

Obrazec Potrdilo o višni plače ZRSZ 

Splošno 

Možnost določitve obveznih dodatnih polj pri vnosu identov: 

Dodatna možnost omogoča, da lahko določimo, katera polja so obvezna za vnos pri dodajanju 

novega identa. Kontrola zajema vpisane podatke iz osnovnih tabel identov. Podobna funkcionalnost 

je že na voljo pri dodajanju subjektov. 

Prednastavljene polične etikete (nalepke) na neskončni papir za idente: 

Na voljo je novi izpis za prednastavljene polične etikete (nalepke) identov na neskončni papir 

termalnega tiskalnika. Izpis je namenjen predvsem trgovcem, ki izpisujejo polične etikete 

prodajnih artiklov. 

Uvoz izpisov v več baz za posamezno podjetje: 

Nova možnost uvoza izpisov v več  izbranih baz, če ima podjetje ali računovodski servis več 
podatkovnih baz. Na takšen način se lahko hitreje uvozi izdelan uporabnišk i  i zp is i  v  več 
podatkovnih baz hkrati. 

Seznam e-mailov kontaktnih oseb subjektov za izpis in nadaljnjo uporabo: 

Na voljo je nov izpis v subjektih, ki vsebuje e-mail naslove subjektov in pripadajočih kontaktnih 

oseb. Izpis omogoča tudi neposredno elektronsko pošiljanje na naslove iz seznama (mailing lista), 

saj se naslovi iz izpisa prenesejo v Bcc polje forme za pošiljanje elektronske pošte. 

ZEUS 

Avtorizacije Branje na Ad-hoc analizah: 

Na Ad-hoc analizah smo dodali možnost izbire avtorizacije tipa branje. Ta avtorizacija je primerna 

za uporabnike, ki analize samo uporabljajo in jih ne bodo nastavljali. V tem primeru uporabnik ne 

vidi zavihka za nastavitve in je takoj po prihodu v Ad-hoc analize postavljan na vrtilno tabelo, 

pripravljeno za uporabo. Uporabnik tudi ne more shraniti nobenih sprememb, ki jih naredi. 

Možnost avtomatskega izvoza analize na planiranju: 

Analiza iz planiranja se v poročilo nadzorne plošče doda kot excelova priponka. 

ZE Načrtovanje: Možnost izbire identov s pomočjo nadrejenih klasifikacij: 

V generatorju načrta je sedaj mogoče izbirati idente tudi s pomočjo nadrejenih klasifikacij.  

Nova dimenzija Poljubno polje identa: Administratorska konzola: 

Uvedba dimenzije poljubno polje identa. Smiselno je dodana v večino kock oziroma področij, na 

primer prodajo, nabavo, zaloge. Uporabnik v administratorski konzoli izbere, katero izmed 

poljubnih polj identa želi uporabljati v analizah in poročilih, dimenzijo tudi izbere in po naslednjem 

procesiranju bo nova dimenzija na voljo. 

Nova dimenzija Poljubno polje subjekta: Administratorska konzola: 

Uvedba dimenzije poljubno polje subjekta. Smiselno je dodana v večino kock oziroma področij, na 

primer prodajo, nabavo, zaloge, bruto bilanco itd. Uporabnik v administratorski konzoli izbere, 

katero izmed poljubnih polj subjekta želi uporabljati v analizah in poročilih, dimenzijo tudi izbere in 

po naslednjem procesiranju bo nova dimenzija na voljo. 

Nazaj na kazalo 

 

Spletne trgovine in PANTHEON™ 

V današnjih časih, še posebej v recesiji, ni pomembno le, da imamo dober izdelek, odlično ekipo 

sodelavcev, dobro lokacijo in pravo ceno temveč tudi, da izberemo pravo pot do kupca. 

Imeti lastno trgovino je želja mnogih podjetij vendar to ni niti enostavno niti poceni. Trgovci, ki 

že imajo vpeljane prodajne poti pa zato, da bi naš  izdelek vključili v svoj prodajni program, 

zahtevajo visoke rabate, super rabate za marketing in podobne reči tako, da na koncu za nas 

ostane, če smo uspešni, le še toliko da poslujemo s t.i. pozitivno ničlo. 

Tudi sam sem spremljal podobno življenjsko pot domačega podjetja, ki je v nekem trenutku 

pripeljala tako daleč, da smo imeli odličen produkt z zelo visoko dodano vrednostjo, patentom in 

trgom, ki je produkt iskal a klasičnih prodajnih poti nismo mogli uporabiti. Preostali sta nam samo 

dve možnosti, ali TV prodaja, kjer so ocenili da je penetracija trga zaradi naših preteklih tržnih 

aktivnosti že prevelika, ali spletna prodaja. 

Pa smo pričeli z iskanjem rešitev za spletno prodajo. Najenostavnejša je prodaja preko spletnih 

oglasnikov a ta pogosto ne zadane pravega segmenta kupcev. Bolj učinkovita je lahko spletna 

trgovina v kombinaciji z ustreznim oglaševanjem, kjer je vaš trg lahko cel svet. Oglaševanje samo 

je možno zakupiti že za zelo malo denarja in ga lahko zelo natančno usmerite na ustrezen ciljni 

trg, skupino, vrsto kupcev. Kaj pa strošek spletne trgovine? 

Pred nekaj leti, ne dolgo pred recesijo, sem sam stal pred tem vprašanjem. Odgovor je bil 

preprost, spletno trgovino z osnovnim grafičnim oblikovanjem in minimalno integracijo s poslovno 

informacijskim sistemom v Sloveniji ni bilo mogoče naročiti za manj kot 5.000 EUR. 

Danes je drugače, izdelava spletnih trgovin se je pocenila. V PanLab-u sledimo novim trendom in 

vam celoten paket (postavitev spletne trgovine skupaj s PANTHEON™ integracijo in 
sinrhonizacijo) izvedemo že za 119,99 EUR/mesec,  če  želite samo sinhronizacijo pa že od 

33,75€/mesec. Vam ostane le izbira pravih oglaševalskih poti in jasno trženje pravih produktov 

in storitev. 

Obiščite nas na www.PanLab.si ali nam piši te na info@panlab.si. Z veseljem se bomo z vami 

pogovorili in vam svetovali. 

Nazaj na kazalo 

 

Gaber Cerle 

Tomaž Kravcar 

e-pošta: info@panlab.si 

gsm: +386 (0)70 726 522 

www: www.panlab.si 

PANTHEON izobraževanja v januarju 

Za vas smo pripravili program aktualnih in rednih izobraževanj. 

Prijave in informacije: 

Spletna prijavnica: www.datalab.si/podpora/izobrazevanja-in-tecaji/prijava 

email: mirjam.koroman@datalab.si 

telefon: 01 252 89 52 ali 040 196 109 

Popusti: 

2 = 1 + ½ (druga oseba plača polovično kotizacijo) 

3 = 2 (plačate 2 kotizaciji, tretji udeleženec gratis) 

Nazaj na kazalo 

Naziv Datum in cena

Začnimo s PANTHEON-om SE/GE/ME/MF

13.1.2014 ob 9:00 
(3h) Ljubljana 
 
brezplačno

Začnimo s PANTHEON-om – Predstavitev programa

17.1.2014 ob 9:00 
(3h) Ljubljana 
 
brezplačno

Začnimo s PANTHEON-om LX/LT/RE/RT

20.1.2014 ob 9:00 
(3h) Ljubljana 
 
brezplačno

Predstavitev PANTHEON FarmAccounting

8.1.2014 ob 9:00 
(3h) ali ob 13:00 
(3h) – računovodje 
15.1.2014 ob 9:00 
(4h) – kmetovalci 
 
brezplačno 
Prijava

Kadri in plače v PANTHEON-u  
 
Vse v enem dnevu: zaposlitev delavca, različne vrste obračuna in 
pripadajoči obrazci ter izpisi; personalna mapa in šifrant delovnih mest; 
povezani šifranti; administratorska konzola; vrste dokumentov; obračun 
plač. 
 
Predznanje: primerno za vse vas, ki ste obiskali tečaj Začnimo s 
PANTHEON-om (ali ste samouki) ter želite pridobiti in izpopolniti svoje 
znanje o obračunu plač v PANTHEON-u.  
 
Predavateljica: ga. Darja Merkač, izkušena svetovalka za PANTHEON, 
partner podjetja DataLab SI d.o.o.

9.1.2014 ob 9:00 
(5h) Ljubljana 
 
69 € + DDV/osebo

Nabava/Prodaja in zaloge v PANTHEON-u – PRAKTIČNO skozi 
prodajo/nabavo (osnove) 
 
Vsebina: Podjetje; blago; dokumenti; Nabava (kreiranje računa, vrste 
dokumentov in nabave); Prodaja (kreiranje računa, rabati, interni in zbirni 
dokument, dobropisi..); Inventura (nastavitve, kreiranje dokumenta, 
izpisi); Zaloge (vrednotenje, pregledi, vrednost blaga, preračun 
prometov..) 
 
Predznanje: Tečaj je namenjen uporabnikom, ki že uporabljajo program 
– osnove blagovno-materialnega poslovanja. Poudarek bo na vrednotenju 
in vodenju zalog in pravilni uporabi nastavitev v programu. 
 
Predavateljica: ga. Darja Merkač, izkušena svetovalka za PANTHEON, 
partner podjetja DataLab SI d.o.o.

16.1.2014 ob 
12:30 (4h) Ljubljana 
 
69 € + DDV/osebo

Intenzivna linija za začetnike 
 
Vse v enem dnevu: osnove o šifrantih subjektov, identov, vrst 
dokumentov, osvnove blagovno-materialnega poslovanja, avtomatsko 
knjiženje prejetih in izdanih računov, personalne mape, potni nalogi. 
 
Predznanje: primerno za vse vas, ki ste obiskali tečaj Začnimo s 
PANTHEON-om (ali ste samouki) ter želite pridobiti in izpopolniti svoje 
znanje za vodenje poslovanja v PANTHEON-u. 
 
Predavateljica: ga. Darja Merkač, izkušena svetovalka za PANTHEON, 
partner podjetja DataLab SI d.o.o.

21.1.2014 ob 9:00 
(6h) Ljubljana 
 
69 € + DDV/osebo

Dvojček: 
 
Obračun DDPO za 2013 v povezavi z računovodskimi evidentiranji 
 
Namenjeno: vodjem računovodstev, računovodskim servisom, 
knjigovodjem, osebam, ki so v podjetju odgovorne za pravilnost DDPO. 
 
Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o. in 
Inštitut za poslovodno računovodstvo 
 
Napredno poročanje s PANTHEON-om 
 
V PANTHEON-u imamo vse podatke, ki jih potrebujemo. Kaj pa njihova 
predstavitev? Se mučite z »ročnim delom«, ko vedno znova sestavljate ista 
poročila v Wordu in bi si želeli to delo prepustiti PANTHEON-u?  
 
Pridite na tečaj in poglejte, kako se v poročilo doda graf, tabela, 
PANTHEON izpis, besedilo itd. Poročilo bomo postavili v avtomatiko, ki nam 
ga bo vsako jutro s svežimi podatki dostavila v željeni e-poštni nabiralnik. 
 
Predavatelj: g. Borut Puklavec, produktni vodja za modul ZEUS, Datalab 
Tehnologije d.d.

22.1.2014 ob 9:00 
(6h) Ljubljana 
 
129 € + 
DDV/osebo, prijava 
na oba sklopa 
 
89 € + DDV/osebo, 
prijava na 
posamezen sklop

Intenzivna linija za začetnike – računovodje 
 
Vsebina: Kontni plan in nastavitve; avtomatsko knjiženje in nastavitve; 
ročno knjiženje; register osnovnih sredstev in šifrant amortizacijskih 
stopenj; osnovne nastavitve modula Denar v administratorski konzoli; in še 
več. 
 
Predznanje: potrebno je poznavanje osnov PANTHEONa. Tečaj 
priporočamo slušateljem - bodočim računovodjem v PANTHEON-u, ki so 
obiskali tečaj Začnimo s PA ali samouke, ki bi znanje osnov PANTHEONa 
želeli nadgraditi in pričenjajo svoje delo s PANTHEON-om v računovodskem 
oddelku podjetja ali računovodskem servisu. 
 
Predavateljica: ga. Darja Merkač, izkušena svetovalka za PANTHEON, 
partner podjetja DataLab SI d.o.o.

28.1.2014 ob 9:00 
(6h) Ljubljana 
 
69 € + DDV/osebo

Novosti in nasveti 

Dodajanje novih vrst dokumentov za RE verzijo 

Glede na to, da tudi RE verzija vsebuje celoten blagovni meni, je v skladu s tem omogočeno tudi 

odpiranje oz. dodajanje vrst dokumentov, kot je to na voljo v drugih višjih verzijah programa. To 

se z uporabniškega vidika nanaša predvsem na omenjeno področje blagovnih dokumentov. 

Šifrant vrst dokumentov v navodilih 

Nova možnost – multiizbira kriterijev na obračunskih izpisih (build 56.30) 

Na strukturi odprtih postavk, saldolisti kupcev in dobaviteljev, pregledu plačil računov je dodana 

nova možnost multiizbire enega ali več kontov hkrati. Na dnevniku knjiženja in konto kartici pa je 

dodana multiizbira za oddelke in stroškovne nosilce. Na brutobilanci je dodana multiizbira za tip 

subjekta. Pregled knjižb bo zdaj hitrejši in lažji. 

 

Nova možnost – preknjiževanje po delilnih ključih (build 56.30) 

Čarovnik za preknjiževanje je dopolnjen s preknjiževanjem po delilnih ključih. V pregledu knjižb 

bo zdaj možno izbrati knjižbe z več temeljnic in jih preknjižiti po željenem delilnem ključu. 

 

Nova možnost – knjiženje po načinih plačila za določene VD (build 56.30) 

Do sedaj je v AK obstajala samo generalna nastavitev, kot opcija za knjiženje po načinih plačil. 
Možnost knjiženja je sedaj razširjena še na nastavitev za posamičen VD izdaje in prejema. 

 

Nova možnost – uvoz specifikacije plačil na temeljnici (build 56.30) 

Čarovniku za razdeljevanje knjižb je bila dodana opcija za uvoz iz datoteke. Zelo prikladna novost 

za tiste stranke, ki prejemajo plačilo več računov v enem znesku in potem naknadno prejmejo še 

datoteko o specifikaciji zapiranj dokumentov. 

Nova možnost – ločena nastavitev za konto terjatve za posamičen ident obresti 

kupcem (build 56.30) 

V VD obresti je možno nastaviti konto terjatve za ident obresti. Pri periodičnem fakturiranju je 

možno nastaviti avtomatično dodajanje potrjenih obresti k izdanim periodičnim računom. 

 

Program na podlagi nastavitve sam doda konto terjatve za posamičen ident. Konto terjatve je 

možno spreminjati tudi za druge pozicije izdanih računov. 

 

Nova možnost – uvoz kontnih planov v tujih jezikih preko spletnega servisa – 

Webservice (build 56.30) 

V spletni servis smo dodali določene prevode za kontni plan. Na podlagi ustrezne nastavitve za 

uporabnika s tujim jezikom so že možni določeni finančni pregledi z uvoženim prevodom kontnega 

plana. 

 

Nazaj na kazalo 

Boštjan Artnik 

Zvone Jankovič 
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