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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Februar je kar poletel. Najprej usklajevanje bilanc skupine 

(določena naša podjetja imajo še vedno koledarska leta), 

na to  poročanja i n  s eda j  z a  f i n a l e  še  skupščina.  Vse 

uspešno zaključeno. 

Razvoj: poliramo release, ki bo v nekaj dneh. Poizkušamo 

pohitr it i  nalaganje obrazcev. In ugotavljamo kaj še 

pospešiti host. Arhitektura ki smo jo izbrali mora spletne 

apl ikac i je h i trostno »povoziti«,  s p l oh  p r i  r e sne jših 

podatkovnih obsegih. Dodati nekaj kontrol na indekse. 

Spraviti avtotestni sistem na višje obrate. Stotine malih 

stvari. 

Usersite skupnost raste. In se razvija. In včasih ugrizne. To 

razumemo kot spodbudo. Hvala vsem, ki prispevate. 
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Graf prikazuje š tevilo dnevno uspešno zagnanih avtotestov. Sedaj smo na pribl. 2/3. 

 

Dobičkonosno poslovanje vam želim 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Obiščite nas na CeBitu 

Na letošnjem sejmu CeBit bomo predstavil i poslovni programski paket PANTHEON Farm 

Accounting, ki ga razvijamo za vodenje poslovnih procesov na kmetijah. Gre za celovito 

informacijsko rešitev za kmetije, ki omogoča poročanje FADN, vodenje rejskih knjig, evidence za 

kmetijsko-okoljske programe, spremljanje kmetijskih in številnih drugih operacij za lažje delo z 

dokumentacijo. 

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite predstavitve omenjenega programa v času od 6. do 10. 

marca 2012 na sejmu CeBit v Hannovru na slovenskem nacionalnem paviljonu. 

Za več  informacij in potrditev obiska na razstavnem prostoru in za podrobne informacije o 

programu PANTHEON Farm Accounting se obrnite na go. Klavdijo Kopač Zagožen ali na g. Gašperja 

Petelina. 

Nazaj na kazalo 

Maja Fujan

Andrej Mertelj v oddaji Prava ideja 

Naš direktor je bil povabljen v oddajo Prava ideja na RTV Slovenija. 

 

Če vas zanima kako je bilo predstavljeno podjetje Datalab in direktorjeva pestra in zanimiva 

poslovna pot od začetkov do danes, si oddajo lahko ogledate na spletu. 

Nazaj na kazalo 

Nina Orel

Iščete skener za vaše podjetje? 

Nazaj na kazalo 

V sodelovanju s podjetjem ADD smo vam za potrebe

skeniranja dokumentov v vašem podjetju pripravili

posebno ponudbo Fujitsujevih skenerjev: prenosni

model za skeniranje na terenu, osnovni model za

pisarniško skeniranje in dva naprednejša modela za

oddelčne potrebe. 

Oglejte si ponudbo na naši  spletni strani, kjer lahko

oddate tudi povpraševanje. 

 

Približevanje ZEUS-a uporabnikom 

V razvoju smo zaznali potrebo po tesnejšem približevanju poslovne analitike ZEUS uporabnikom. V 

ta namen smo se odloči l i, da del časa naše razvojne ekipe damo na voljo uporabnikom, ki 

potrebujejo pomoč.  Če na primer potrebujete pomoč  pri izdelavi nadzorne plošče, pomoč  pri 

vzpostavitvi delovanja ZEUS-a, nasvet glede uporabe ali imate kakršnekoli težave, vam bomo z 

veseljem priskočili na pomoč.  Podpora poteka na ustaljen način DataLab Service Deska, pišete 

nam lahko tudi na elektronski naslov borutp@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

Borut Puklavec

Spremenjen način izplačila za poslovodne osebe 
enoosebnih družb 

Obveščamo vas ,  da  smo v  sk ladu s  spremenjenim načinom izplačila za poslovodne osebe 

enoosebnih družb v navodila za uporabo PANTHEON-a dodali primera za obračun prispevkov – 
zavarovalna osnova 040 in nagrade za poslovodenje. Omenjena primera si oglejte na naslednjih 

povezavah: 

1.  obračun prispevkov – zavarovalna osnova 040 

2.  in obračun nagrade za poslovodenje. 

Nazaj na kazalo 

Janja Kern

Spremembe na Help Desku 

Na Help Desku je nekaj sprememb. Zaradi potratnosti je bilo umaknjeno splošno iskanje in prikaz 

števila najdenih zapisov. Novost je tudi v prijavi novega dogodka s pošiljanjem e-pošte. Sedaj 

lahko prijavo na Help Desku kreirate tudi tako, da pošljete e-mail na pomoc@datalab.si in imate 

tako pregled nad vsemi odgovori in incidenti preko Uporabniških strani. 

Umaknjeno splošno iskanje: Splošno iskanje je bilo umaknjeno, ker je zelo potratno. Namesto 

tega lahko uporabimo GoTo ali iskanje po stolpcih. 

Umaknjen prikaz števila najdenih zapisov:  Če nas zanima število zapisov, kliknemo na 

ikonico za sumo najdenih zapisov. 

Še nekaj sprememb je pri kreiranju prijave s pošiljanjem e-pošte na pomoc@datalab.si. 

Popravljen je mehanizem, ki upošteva prejemnika (To): 

  From: mario @ ventex.hr 
  To: jennifer @ datalab.hr; pomoc @ datalab.si 
  Prijava na DL.HR support center 

  From: xyz @ preduzece.hr 
  To: mario @ ventex.hr 
  Cc: pomoc @ datalab.si; jenniferd @ datalab.hr 
  Prijava na Ventex support center 

Iskanje vedno deluje od leve proti desni: 

  From: xyz @ preduzece.hr 
  To: Jennifer @ datalab.hr; mario @ ventex.hr 
  cc: pomoc @ datalab.si 
  Prijava na DL.HR support center, ker je Jennifer prva napisana. 

  From: xyz @ preduzece.hr 
  To: mario @ ventex.hr; jennifer @ datalab.hr 
  cc: pomoc @ datalab.si 
  Prijava na Ventex support center, ker je Mario prvi napisan. 

Če prejemnik ni vpisan (ali vpisan naslov ni najden), dela kot do sedaj: 

  From: xyz @ preduzece.hr 
  To: pomoc @ datalab.si 
  Prijava na Ventex support center 

  From: mario @ ventex.hr 
  To: pomoc @ datalab.si 
  Prijava na DL.HR support center 

Če je isti naslov vpisan pri več subjektih: 

  Če je tip 'SIS%', upošteva tega in prijava gre na partnerjev support center. 

  Če je tip 'SUB%', upošteva tega in prijava gre na subov support center. 

  Če je končni uporabnik, gre prijava na partnerjev support center. 

Več o tem tudi v pomoči:  
https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=208222 

Nazaj na kazalo 

Priprava datoteke z množičnimi plačili 
O množičnih plačilih v navodilih 

Ukinitev plačevanja preko Zbirnega centra (direktne odobritve) je s 1.1.2012 nadomestilo 

plačevanje preko množičnih plači l  SEPA.Primarno se množična p lači la SEPA uporablja za 

nakazovanje plačil osebnih dohodkov, možno pa je v datoteko vključiti tudi druge naloge, npr. 

plačila računov dobaviteljem itd. Pomembno je, da gredo plačila z istega računa. 

Množična kreditna plačila: 

PANTHEON omogoča odpiranje več  različnih likvidatur in kreiranje datotek za plačilni promet iz 

vsake likvidature posebej. Ta modul pa omogoča kreiranje ene datoteke iz več  različnih 

likvidatur naenkrat. 

Odprete ga s klikom na Denar | Plačilni promet | Priprava datoteke z množičnimi plačili. 

 

 

Osnovni elementi modula 

Kako pripravimo datoteko z množičnimi plačili? 

Edini namen modula je kreiranje datoteke s plačilnimi nalogi iz različnih likvidatur v eno datoteko. 

Zato so prikazani samo plačilni nalogi, ki imajo status V plačilu (se na posameznih likvidaturah 

nahajajo na zavihku PN v plačilu). To pomeni, da se postopek priprave plačilnih nalogov 

do same priprave datoteke s plačili v ničemer ne spreminja. 

Na posameznih likvidaturah izbrane naloge prestavimo v plačilo. 

 

 

Vsi ti nalogi s statusom za plačilo se prikažejo v pripravi datoteke z množičnimi plačili. 

 

Izbiramo lahko med različnimi likvidaturami in računi, za katere imamo kreirane naloge. Izvoženi 

bodo samo prikazani nalogi. 

Izberemo ustrezno pot in ime datoteke za shranjevanje, vrsto izvoza in kliknemo gumb Izvoz 

SEPA. Kreirano datoteko uvozimo kot datoteko oz. paket v bančni program. 

Ob uspešnem izvozu se posamezni plačilni nalogi v posameznih likvidaturah dobijo status 

Odposlani. Prestavijo se na zavihek Odposlani PN.  Če  želite ponovno kreirati datoteko za vse 

naloge, jih morate po posameznih likvidaturah ponovno prestaviti v plačilo (PN v plačilu). 

Na zavihku Napake se prikažejo napake na posameznih plačilnih nalogih ob kreiraju datoteke. 

Datoteka je vseeno kreirana. Seznam napak pa vam je lahko v pomoč,  če datoteke ne morete 

uvoziti v svoj bančni program. 

Nazaj na kazalo 

– nadomeščajo plačilni instrument direktna odobritev, ki se uporablja za plačila plač,  pokojnin,

dividend itd. 

– lahko uporabljate tudi za vse druge plačilne transakcije v evrih v Sloveniji in v države članice

EU. 

Pot za shranjevanje Določimo ime shranjene datoteke XML.

Račun Izbiramo lahko med vsemi lastnimi računi.

Vrsta izvoza Izbiramo lahko med: 1. ISO SEPA XML in 2. ZbsXML

Saldo
Prikazan je saldo znesek, ki bo zapisan kot kontrolni znesek v datoteko 
XML.

Izvoz SEPA Ob kliku na ta gumb se kreira XML datoteka.

Vrsta dokumentov
Izbiramo lahko med različnimi likvidaturami. Prikazani in izvoženi bodo 
samo nalogi za izbrane likvidature.

Zavihka 
Podatki/Napake

Na zavihku Podatki so prikazani plačilni nalogi, ki ustrezajo našemu 
računu in izbranim likvidaturam. 
Na zavihku Napake se ob kreiranju datoteke izpišejo morebitne 
napake na plačilnih nalogih. Datoteka se vseeno kreira.

Zvone Jankovič

 

Č e želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaš i sodelavci, nam piš ite na marketing@datalab.si. 

Č e e-novic ne želite prejemati, odgovorite na to sporoč ilo. 
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