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Uvodnik 

Pozdravljeni 

V januarju je spet zrastlo število bugov – podobno kot 

vsako leto. Nismo zadovoljni – niti ob upoštevanju vseh 

zakonsk i h  sp rememb,  k i  s o  se  nab ra l e  ( j a sno  z  

nepopolnimi definicijami in manjkajočimi pravilniki) ob 

koncu leta. 

Pri analizi smo našli nekaj izboljšav v sistemu razvoja in 

avtotestiranja, ki jih lahko naredimo. Ker je bila večina 

napak na starih funkcionalnostih, ki smo se jih dotaknili z 

refaktorjem in pospešitvami, bomo precej naporov v 

obdobju februar-junij 2013 namenili izdelavi avtotestnih 

scenarijev za bele lise. 
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Ugotovili smo tudi, da je nespametno čakati na najavljen datum patcha (postavljen s ciljem 

napovedovanja skrajnega roka izida popravka), ampak da izdamo popravke takoj, ko se nabere 8 

napak ali kritična napaka in je do predvidenega izida več kot 5 dni. 

Nesprejemljivo je tudi podaljšan j e  časa nadgradnje, ko smo po bistvenem pospeševanju 

nadgradnje v obdobju febrauar-oktober 2012 le-to v zadnjih izidih zaradi dodatnih preverjan ter 

razširitve podatkov upočasnili. Cilj nam je, da pridemo pod minuto za nadgradnjo ene baze v 

podjetju in pod eno uro za nadgradnjo 100 baz pri računovodjih. Glede na napredek našega znanja 

v večnitnosti in SQL optimizaciji, ki so rezultat analiz zadnjega meseca, verjamem da nam bo 

uspelo. 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Iščemo 30.000. uporabnika PANTHEON-a 

 

Ste kupili PANTHEON licence med 1. 2. in 28.2.2013? 

Uganete, katera po vrsti prodana je bila vaša licenca? 

Osvojite nagrado! 

Tri podjetja v vsaki državi, ki bodo najhitreje in najbliže zadeli svojo številko, dobijo 30%, 20% ali 

10% vrednosti plačanega računa za PANTHEON licence, kupljene v februarju. 

V nagradni igri sodelujete na Uporabniških straneh. 

30.000. uporabnik PANTHEON-a dobi brezplačno licenco za PANTHEON 

in enoletno osveževanje zanjo! 

Nazaj na kazalo 

Ponovno smo se srečali z našimi uporabniki, 
partnerji 

V prostorih Datalaba smo pred dnevi uspešno zaključili letošnja UG srečanja, kjer smo ob 

pogovoru ob pici in pivu z veseljem prisluhnii izkušnjam, mnenjem uporabnikov PANTHEON-a. 

Dne 7.1.2013 je srečanje vodila ga. Mateja Korelc – Blago, Servis, DDV, Carinska skladišča itd.) 

Dne 8.1.2013 je srečanje vodila ga. Mateja Cejan – področje Kadri, Plače in Potni nalogi 

Dne 9.1.2013 je srečanje vodil g. Borut Puklavec – področje ZEUS (poslovna analitika) 

Dne 11.1.2013 je srečanje vodil g. Simon Klemen – področje DENAR (računovodstvo, finance, 

osnovna sredstva itd.) 

Dne 14.1.2013 je srečanje vodil g. Boštjan Artnik – področje PANTHEON splošno in Šifranti) 

 

Kaj so UG srečanja? 

To so srečanja, ki se dogajajo pri nas, na Datalabu (Koprska 92, Ljubljana) in so namenjena 

druženju vseh, ki jih zanima posamezno področje PANTHEON-a. Zberemo se razvijalci, podporniki 

in nenazadnje uporabniki posameznega področja ter debatiramo o svojem področju .  Čeprav 

srečanje praviloma vodi produktni vodja področja, ne gre za predavanje, temveč  za izmenjavo 

informacij, kjer so prav izkušnje in mnenja uporabnikov tista, katerim dajemo največji poudarek. 

Zadnji del srečanja, ki ga imenujemo PPP (pogovor ob pici in pivu), pa je še posebej namenjen 

sproščeni izmenjavi mnenj. 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste prispevali nov mozaik k razvoju PANTHEON-a. 

Se vidimo na naslednjem srečanju. 

Nazaj na kazalo 

natalija.rous@datalab.si 

ZEUS: Nadaljujemo s poliranjem in 
približevanjem uporabnikom 

V preteklem letu smo upočasnili razvoj poslovne analitike ZEUS in se posvetili poliranju obstoječih 

funkcionalnosti ter približevanju uporabnikom. Direktna podpora razvojne ekipe pri uporabnikih je 

prinesla marsikatero koristno informacijo za spremembe in dodelave in nenazadnje zadovoljne 

uporabnike. 

Tako smo v prejšnjem letu na pobudo uporabnikov dodali veliko novih parametrov (dimenzij in 

meritev) v ZEUS Analize in s tem močno povečali funkcionalnost. Pravtako na pobudo uporabnikov 

smo dodali nov zavihek Plan prilivov in odlivov v Načrtovanje in še bi lahko naštevali. 

Z direktno podporo bomo nadaljevali tudi v letošnjem letu, saj menimo, da ZEUS v praksi še 

vedno ni dovolj izkoriščen in da bi marsikomu lahko občutno pomagal pri vodenju podjetja in sicer 

konkretno pri zniževanju stroškov, prihrankih časa, mogoče koga s pravočasnimi informacijami 

lahko celo reši resnih težav... 

Če tudi vi želite našo pomoč  pri namestitvi, nastavitvah, prilagoditvah ali uporabi ZEUS-a, nas 

kontaktirajte na borutp@datalab.si. 

Poliranje in približevanje uporabnikom pa seveda ni edino, kar bomo počeli v tem letu. Kar nekaj 

časa nameravamo posvetiti razvoju Ad-hoc analitike, s katero zelo odpiramo analitične možnosti, 

saj Ad-hoc analize delujejo direktno nad SQL bazo, kar v praksi pomeni, da v vrtilno (pivot) tabelo 

lahko pripeljemo katerekoli podatke iz Pantheona. 

Ste mogoče gledali film Minority Report? Mi smo si ga ogledali in dobili ideje, ki jih nameravamo 

vpeljati v Pantheon. Tisti, ki film poznate, ste verjetno takoj ugotovili na kaj ciljamo. Za ostale 

namig: upravljanje s kretnjami oz. angleško gesture-control. 

Nazaj na kazalo 

borut.puklavec@datalab.si 

Mesečna premija za prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje višja za 300 odstotkov 

Te dni prejemajo vsi, ki so se na Zavodu za zdravstveno zavarovanje odločili za plačevanje 

prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, obvestila s strani Davčne uprave, da nov Zakon o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) povečuje znesek za plačilo prostovoljnega 

pokojninskega zavarovanja na 185,80 EUR mesečno. 

Gre za 300% podražitev premije, ki je do letos znašala 57,89 EUR, za tako imenovan ožji obseg 

prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Nov zakon ukinja pojma ožj i  i n  širši  obseg 

prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in določa enotno premijo v zgoraj navedenem znesku. 

Na naš  računovodski servis se je obrnilo kar nekaj podjetnikov, ki so od svojih računovodij 

želeli pojasnilo, kaj pomeni obvestilo davčne uprave. Med njimi je bilo največ  študentov-

podjetnikov, ki so si po registraciji podjetja uredili dodatno pokojninsko zavarovanje, da bi jim 

ob študiju in podjetniški aktivnosti, tekla tudi delovna doba. 

Nadaljevanje članka o mesečni premiji si preberite na:  

http://data.si/blog/2013/01/22/mesecna-premija-za-prostovoljno-pokojninsko-zavarovanje-visja-

za-300-odstotkov/ 

Nazaj na kazalo 

Avtorica: Bogdana Rejc 

Data d.o.o. 

Dunajska cesta 136 

1000 Ljubljana 

Točka VEM 

www.data.si 

PANTHEON Farm Accounting: Poljedeljstvo na 
delovnih nalogih 

Meni Poljedelstvo je namenjen vnosu poljedelskih opravil in porabi materiala na posameznem 

GERKU oz. Poljini. V tem oknu lahko vnašamo porabo materiala in delovnih ur za proizvodno 

posamezne poljščine in katerih lahko po zaključeni pridelavi izračunamo tudi lastno ceno. Razdelili 

smo ga na dva podmenija in sicer: 

•  Proizvodni cikel 

•  Dnevna opravila 

Proizvodni cikel 

Na proizvodnem ciklu odpremo nov cikel. Cikel odpremo tako, da ga vnesemo v Šifrant identov 

naziv cikla. Ob odpiranju posameznega cilka določimo planirano količino posameznega pridelka, 

datum pričetka, datum zaključka. Ob kreiranju cikla se nam istočasno kreira tudi delovni nalog na 

katerega bomo vezali posamezna opravila. Ko smo pobrali pridelek in ga zabeležili v nalog se nam 

Proizvodni cikel samodejno zaključi. 

 

Dnevna opravila 

Na dnevnih opravilih vnašamo na posamezen zavihek delo, material ter orodja (osnovno 

sredstvo), s katerim smo to delo opravili. Zavihki so razdeljeni tako, kot to predpisuje evidenca 

KOP (kmetijsko okoljski program). 

 

Več in bolj podrobno si o Poljedeljstvu v PANTHEON Farm Accouting lahko preberete v navodilih. 

Nazaj na kazalo 

Klavdija Kopač Zagožen 

Novosti in nasveti 

Preimenovanje Volksbank d.d. v Sberbank banka d.d. 

Novica na U-Site 

28.1.2013 se bo Volksbank d.d. preimenovala v Sberbanka d.d.. Edina sprememba poleg 

preimenovanja bo nova BIC (SWIFT) koda, ki bo po novem SABRSI2X. Nova BIC koda se bo 

uporabljala od 4.2.2013 dalje. 

Ker bodo od tega datuma zavrnjena vsa plačila, ki bodo vsebovala staro BIC kodo Volksbank d.d., 

boste morali za pravilno kreiranje datotek z nalogi narediti naslednje. 

1. Če boste dodali nov subjekt Sberbank banka d.d. poleg Volksbank d.d., boste morali nastaviti 

Oznako banke (30) in SWIFT/BIC kodo (SABRSI2X) pri subjektu Sberbank banka d.d. in pri 

subjektu Volksbank d.d. zbrisati vnešeno vrednost 30 v polju Oznaka banke. 

2. Če boste spremenili šifro subjekta iz Volksbank d.d. v SberBank banka d.d., pa boste morali 

spremenjenemu subjektu spremeniti BIC kodo v SABRSI2X.  

 

Plači lne naloge lahko sedaj normano pripravljate, tudi za plačila od 4.2.2013. Navedene 

spremembe naredite pred PRED tiskanjem ali kreiranjem datotek s plačilnimi nalogi od 4.2.2013 

dalje. BIC kode niso zapisane v plačilnih nalogih, ampak se polnijo iz navedenih nastavitev ob 

tiskanju ali kreiranju datotek s plačili. 

Možnost uporabe več kontnih načrtov v PANTHEON-u 

Več o tem v navodilih 

Slovenski inštitut za revizijo je 29. avgusta 2012 sprejel Enotni kontni okvir in Enotni priporočljivi 

kontni načrt. Objavljen je bil v uradnm listu št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012. Veljavnost novih 

kontnih okvirjev in načrtov je od 1.1.2013 dalje. 

Kar nekaj uporabnikov nam je po objavi te novice postavilo vprašanje, če bomo (končno) 

omogočili uporabo več  kontnih planov v programu Pantheon. Uporabniki so o možnosti uporabe 

več  kontnih planov spraševali že pred leti, ko so se prav tako dogajale spremembe kontnih 

načrtov. Res, da takrat tega v programu nismo omogočili, smo pa vsekakor premišljevali, kako bi 

to naredili čimbolj neboleče za nas in naše uporabnike. Po premisleku smo se odločili, da se tega 

lotimo. Rezultat, to je možnost uporabe več  kontnih načrtov je v programu Pantheon na voljo od 

builda 55.59.00 dalje. 

Za uporabnike, ki se te možnosti ne bodo poslužili, se v programu ne spremeni nič. Razen morda 

izgled kontnega plana, ki sedaj omogoča odpiranje novih kontnih planov. 

 

In pa morda novega polja , ki ga boste videli v bilancah, predlogah za 

avtomatsko knjiženje, delilnih ključih in matrikah za avtomatsko knjiženje 

 

Delo z več kontnimi plani 

Če pa se boste odločili odpreti nov kontni plan, boste v kontnem planu kliknili v zgornjem 

navigatorju gumb za nov zapis, vnesli naziv novega kontnega plana ter datum, od kdaj naprej bo 

veljal. Ob odpiranju boste lahko prenesli konte iz prejšnjega kontnega plana ali pa se boste odločili 
za prenos novega kontnega plana preko spletnega servisa 

Odpiranje novega kontnega plana bi bilo nesmiselno, če ne bi imeli tudi možnosti spreminjanja 

blagovnih in DDV kontov na matrikah knjiženja, bilanc, predlog za knjiženje in delilinih ključev, NE 

da bi spremenili nastavitve za kontni plan, ki je veljal pred novim kontnim planom. Zato lahko v 

matrikah knjiženja, bilancah, predlogah za avtomatsko knjiženje in delilnih ključih izbirate med 

nastavitvami za več  različne kontne plane. Nastavitve za kontni plan 1 (ki je veljal do sedaj) 

pustite pri miru in popravite samo nastavitve za novi kontni plan, to je nastavitev nove konte. Pri 

avtomatskem knjiženju računov bo program glede na datum obdobja temeljnice, ki bo kreirana ali 

h kateri bo priključeno knjiženje, uporabil nastavitve za takrat veljavni kontni plan. Enako velja za 

predloge avtomatskega knjiženja. Uporabljana bo predloga, ki je veljavna za obdobje knjiženja 

temeljnice, ki bo kreirana. 

Enako velja za izpise bilanc. Za obdobje veljavnosti novega kontnega lahko vnesete formulo z 

novimi konti, pri izpisu bilance pa bo pri izračunu posamezne pozicije upoštevana formula, ki velja 

za obdobje veljavnosti izpisa. Prav tako smo pri vseh izpisih, če so bili uporabljeni različni kontni 

plani, med kriterije dodali tudi izpis uporabljenih kontnih planov. 

Na nekaterih delih programa pa se pri prikazu kontov ne moremo nasloniti na neko datumsko 

obdobje, npr. pri vnosu kontov prihodkov in stroškov v šifrantu identov. Zato smo dodali možnost, 

da določen kontni plan označimo kot Aktiven kontni plan. To pomeni, da bodo na takšnih mestih 

prikazani konti, ki so v aktivnem kontnem planu. 

Uskladitev kontnih planov na več bazah 

Zavedamo se, da bo veliko časa uporabnikom vzelo že urejanje kontnega plana na eni bazi. 

Nesmiselno bi bilo to početi na vsaki bazi posebej, zato smo izvoz/uvoz kontnega plana v 

Administratorski konzoli razši r i l i  z  možnostjo uvoz/izvoza posameznega kontnega plana oz. 

prenosa posameznega kontnega plana iz ene baze na vse izbrane baze. Ob prenosu kontnega 

plana se avtomatsko na drugih bazah tudi odpre kontni plan, če na tej bazi še ne obstaja. 

 

Na samem kontnem planu pa smo omogočili prenos matrike uporabe novega konta glede na stari 

konto. 

 

To pomeni, da lahko za nastavitve knjiženja vnesete, kateri konto se je uporabljal prej in kateri 

naj se uporablja sedaj. Enako lahko naredite za zaključek leta, torej na katerem kontu naj se 

kreira otvoritveno stanje. Na zaključni temeljnici bo knjižba na starem, na otvoritveni pa na novem 

kontu. Uskladitev kontov lahko naredimo na eni bazi in nato nastavitve prenesemo in zaženemo na 

ostalih bazah. 

 

Možnost uporabe več kontnih planov NE pomeni, da jih morate odpirati vsako leto znova. Najbolj 

smiselna je takrat, ko se vsebinsko spremeni pomen določenih kontov. 

Nazaj na kazalo 

simon.klemen@datalab.si 

 

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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