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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Januar. Vsi delamo obračune preteklega leta. Eni take, 

drugi drugačne. 

V razvoju naredimo pregled preteklega letnega načrta in 

začrtanje novega. Komentarji in predlogi so dobrodošli. 

Kar nekaj mesecev smo rezervirali za interne izboljšave – 
načr tu jemo h i t re jše  i z p i s o v a n j e  v ečdesetstranskih 

dokumentov, pohitr itve (če  i m aš  odp r t e  oči ,  k o  

programiraš  opaziš  marsikaj, kar lahko narediš  bolje), 

podporo za unicode in boljše lokalizacije ipd. 

Zanimivo bo tudi v letu 2012. In PANTHEON bo konec leta 

boljši, uporabniška skupnost pa večja, bolje sodelujoča in 

bolje informirana. 

Drugače pa: ste že preizkusili mPN? Kaj pa Shake e-arhiv? 

F o r um  na  U-s i te  z  vese l j em ob jav i  vaš  komentar, 

priporočilo ali željo. In mogoče se boste lahko pohvalili, da 

je prav vaša ideja olajšala poslovanje toliko drugim. To je 

zelo zanimiv privilegij – nudite si ga! 
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Nova možnost v Obračunih – 
Zavarovanje terjatev 

E-novice v PDF obliki 

Dobičkonosno poslovanje vam želim 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Dokumentni sistem PANTHEON – Shake 

 

Uredite pisarno in se približajte brezpapirnemu poslovanju s paketom poslovnega 

programa, arhivsko-dokumentnega sistema in skenerja. 

Za enostavno vodenje in sledenje dokumentov, ki vsakodnevno prihajajo v vaše podjetje, smo 

razvili PANTHEON – Shake dokumentni sistem. Podatke iz vhodnih dokumentov vnesete v program 

PANTHEON, originale pa poskenirate in spravite v dokumentni sistem (DMS – Document 

Management System), pri čemer se povezava ohrani – iz podatkov, ki so vnešeni v program lahko 

prikličete originalni dokument. 

Izbirate lahko med številnimi kombinacijami poslovnega programa, dokumentnega sistema in 

skenerja. Dokumentni sistem lahko tudi brezplačno preizkusite. Kontaktirajte nas za pomoč  pri 

odločitvi na prodaja@datalab.si ali na 01 25 28 950. 

Več informacij na naši spletni strani. 

Nazaj na kazalo 

Dokumentni sistem 10 MB Prvih 500 MB Dodaten 1 GB

(cena na podjetje brez DDV, na mesec) brezplačno 4,99 € / mesec 4,99 € / mesec

 

Ste pogosto na službeni poti in v zaostanku z 
oddajo potnih nalogov? 

Mobilni potni nalog (mPN) je odlična rešitev za vas, saj omogoča, da sproti kreirate potne naloge 

na mobilnem telefonu, podatki pa se zavedejo v vašo bazo v programu PANTHEON. mPN so prva 

aplikacija iz družine mobilnih PANTHEON aplikacij, ki si jo uporabniki PANTHEON-a namestite na 

mobilnih telefonih (pogoj: Android ali Apple IOS).  

Brezplačno obdobje za aplikacijo Mobilni potni nalog traja 30 dni. V primeru, da storitve v tem obdobju ne 

odpoveste, se vam naročnina samodejno podaljša in boste mesečno prejemali račun v viš ini 5,99 €  + DDV na 

uporabnika mPN. Odjavo od naročnine sporoč ite na prodaja@datalab.si. 

Aplikacija mPN deluje na mobilnih telefonih z informacijskim sistemom Android ali Apple IOS. 

Nazaj na kazalo 

Zakaj morate imeti mobilni potni nalog? 

•  Enostavno upravljanje s kartami 

•  Enostavno upravljanje z vozili 

•  Urejanje potnega naloga na terenu 

•  Dodajanje stroškov na poti 

•  Dodajanje slik 

Mesečna naročnina za enega uporabnika znaša  

5,99 € + DDV. 

Za naročilo obiščite PANTHEON UserSite Tržnico, 

kliknite ikono NAMESTI in izkoristite  

30-dnevno brezplačno testno obdobje. 

Za pomoč pri odločitvi nas pokličite na 01 25 28 

950 ali pišite na prodaja@datalab.si. 

 

Nazaj na kazalo 

Dodatne funkcionalnosti v verzijah LX in LT 

V zadnjih mesečnih obdobjih so bile izdelane obsežnejše vsebinske in uporabniške novosti in 

dopolnitve za programe družine L. Poglavitna področja izdelanih spremembe in novosti so 

navedene v nadaljevanju. 

•  Posodobljeni nazivi menijev in dokumentov 

•  Avtorizacije na dokumentih 

•  Uvoz otvoritvenega stanja iz Excel datoteke 

•  Vodenje zalog po serijskih številkah 

•  Prodaja sestavljenih paketov 

 

•  Knjiženje izpiskov v TRR 

•  Odprte postavke kupcev in dobaviteljev – IOP obrazci 

 

•  Kartica terjatev in obveznosti - konto kartica 

•  Dvig in polog gotovine v povezavi z gotovinsko blagajno 

Navodila za PANTHEON LT, LX 

Podrobnejši opis uporabe posameznih programskih novosti verzij LT, LX objavljenih po mesečnih 

obdobjih, najdete na Uporabniških straneh. 

Nazaj na kazalo 

Boštjan Artnik

Zagotovite si brezplačen ekskluzivni dostop do 
plačljivih spletnih vsebin vseh večjih slovenskih 
medijev in sodelujte v NAGRADNI IGRI za HTC 
Sensation XL 

Našim zvestim uporabnikom bomo v sodelovanju z Računalniškimi novicami omogočili dostop do 

ekskluzivne vsebine vseh večjih slovenskih medijev kot so Delo, Dnevnik, Večer, Auto Bild in še 

8 ostalih... In seveda tudi Računalniške novice, ki bodo v prihodnosti pripravljene samo za vas. 

Če  želite biti o tem na tekočem in si zagotoviti med prvimi ekskluzivni dostop, kliknite na link 

http://www.racunalniske-novice.com/ekskluzivno-datalab/. 

Ko boste na strani http://www.racunalniske-novice.com/ekskluzivno-datalab/, vpišite svoj mail in 

sodelujte še v nagradni igri za trenutno največji hit, pametni telefon HTC Sensation XL! 

Omenjena ponudba je  časovno omejena,  tako da vam svetujemo,  da greste  na l ink 

http://www.racunalniske-novice.com/ekskluzivno-datalab/ še  d a n e s ,  k e r  j u t r i  j e  l a h k o  že 

prepozno... 

Nazaj na kazalo 

Nevtron & Company, d. o. o. 

Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana

www.racunalniske-novice.com 

UPN in SEPA v programu PANTHEON 
O UPN in SEPA v navodilih 

UPN in SEPA z začetkom letošnjega leta postajata vedno bolj aktualna. V spodnem sestavku so 

kratko in jedrnato opisana navodila za uporabo teh novosti v plačilnem prometu. 

Ali moram pred začetkom uporabe UPN, ISO SEPA XML in ZBSXML popraviti npr. 

vnešene številke računov pri subjektih? 

Ne. Nobenih vnešenih podatkov ni potrebno popravljati. Če predpona IBAN ni vnešena oz. je 

vnešena nepopolno (samo SI), program samodejno doda predpono SI56. Zaradi tega nikakor 

ne dodajajte predpone SI56 vnešenim transakcijskim računom! 

V programu so se mi po nadgradnji pojavili novi subjekti. Zakaj? 

Z nadgradnjo na verzijo 55.54.30 se v program samodejno dodajo novi subjekti, to so banke, ki 

delujejo v Sloveniji. Dodajo se samo tiste banke, ki jih še nimate vnešenih. Če  že imate vnešeno 

banko in pri njej njeno pravilno SWIFT/BIC kodo, se nov zapis ne doda. Vsem subjektom, bankam, 

se na zavihku doda tudi nov zapis v polje oznaka banke. Ta oznaka banke predstavlja prvi dve 

številki transakcijskega računa in na podlagi te oznake program najde pravilno BIC kodo pri 

kreiranju datoteke s plačilnimi nalogi. 

 

Kako vklopim uporabo obrazcev UPN? 

Izpis na obrazce UPN vklopite v Administratorski konzoli (Nastavitve | Parametri programa | Denar 

| Plačilni nalogi | Privzete vrednosti in izpis), kjer nastavitev Vrsta obrazca prestavite na Obrazec 

UPN. 

 

Ko vklopite to možnost, se na zavihkih za kreiranje plačilnih nalogov namesto polja Šifra vir. 

pojavi polje koda namena (Koda) in novo polje referenca (Ref). 

 

Referenca in koda namena plačila sta obvezna podatka na obrazcih UPN. Vse obstoječe kode 

namena plačila so v program dodane samodejno. Vse kode si lahko ogledate in urejate v šifrantu 

kod namena plačila. Do njega pridete z dvoklikom na polje Koda ali pa preko menija Nastavitve 

| Računovodstvo | Plačilni promet | Šifrant kod namenov nakazila. 

V programu si lahko nastavite tudi privzeto kodo namena plačila za posamezen subjekt oz. 

račun subjekta ali posamezno vrsto dokumenta likvidature. 

 

Program bo za polnjenje prvo poskušal napolniti kodo namena plačila iz šifranta subjektov, če je 

tam ne bo našel, jo bo poskusil poiskati še v šifrantu vrst dokumentov. Enako velja tudi za oznako 

reference SI i n  RF, ki katere privzeto vrednost lahko določi te v šifrantu subjektov ali na vrsti 

dokumenta za likvidaturo. Referenca v dobro računa se polni iz izbrane nastavitve pri računu 

subjekta, referenca v breme pa iz šifranta vrst dokumentov za likvidaturo: 

 

 

Z vklopljeno nastavitvijo za izpis UPN obrazcev se bo sedaj v programu izpisovali UPN obrazci 

namesto BN02 in PP02 obrazcev. 

Kako vklopim kreiranje datotek za elektronski plačilni promet po standardih ISO SEPA 

XML in ZBSXML? 

Z vklopom uporabe UPN obrazcev v programu dobimo možnost vnosa kod namena plačila in 

uporabo reference SI oz. RF. Podatki o kodi namena plačila in referenci so obvezni pri kreiranju 

datotek s plačilnimi nalogi po obeh novih standardih. 

Kreiranje datotek s plačilnimi nalogi po novih standardih vklopimo v Administratorski konzoli 

(Nastavitve | Parametri programa | Denar | Plačilni nalogi | Pošiljanje nalogov): 

 

Za vsak svoj transakcijski račun lahko vnesete svoje nastavitve (pot za shranjevanje, ime 

datoteke in strukturo podatkov). 

Izbirati je mogoče med naslednjimi strukturami: 

•  TKDIS 

•  ZBSXML v2.1 

•  ZBSXML v2.2 

•  Halcom XML v3.2 

•  Halcom XML v4.0 

V spodnji tabeli je seznam bank in podprtih standardov za uvoz in izvoz datotek elektronskega 

plačilnega prometa (po informacijah, pridobljenih do 28.12.2011): 

Pravilno izdelan plačilni nalog v programu Pantheon bi moral izgledati takole: 

 

Polji BIC ni mogoče ročno urejati, sta le prikazani vrednosti. Če ene ali obeh vrednosti ni, izvožena 

datoteka s plačilnimi nalogi ne bo v redu oz. je ne bo mogoče izvoziti v bančni program. 

Po spremembi strukture za izvoz podatkov iz TKDIS v Halcom XML v4.0 ali ZBSXML v2.2 

priprava datoteke s plačilnimi nalogi deluje enako kot prej. Torej prestavite naloge v 

plačilo, vnesete datum za kreiranje datoteke in kliknete gumb Datoteka. Kreirano datoteko 

uvozite v bančni program. 

Ali bodo potrebne spremembe v samem bančnem programu, da se bo datoteka lahko uvozila, se 

morate pozanimati pri svoji banki. Nekateri bančni programi, npr. NLB Proklik v17 sami prepoznajo 

in uvozijo datoteko s plačilnimi nalogi. 

Kaj moram spremeniti pri uvozu izpiskov? 

Prejeti izpisek za poslana plačila bo (verjetno) v enakem standardu kot za poslana plačila. Zato bo 

potrebno na formi za uvoz izpiskov izbrati ustrezno strukturo podatkov za uvoz (Struktura). Če bo 

izpisek vseboval kode namena plačila plačil v datoteki, se bodo te kode namena prikazale v polju 

Veza: 

 

Da bi program lahko uspešno poiskal ustrezne konte, subjekte itd. in jih prikazal na zavihku 

Knjiženje, je potrebno v šifrantu vrst dokumentov za uvoz izpiskov (npr. VD 410) nastaviti namesto 

vrste posla v poljih Šifra 1, Šifra 2 in Šifra 3, kode namena plačila v polju Koda namena: 

 

Nazaj na kazalo 

Banka ZbsXML v2.2 Halcom XML v4.0

Abanka Vipa da da

Banka Celje da da

Banka Koper da ne

Banka Sparkasse da

Banka Volksbank d.d. da v pripravi

BAWAG Banka

Deželna banka Slovenije da

Factor Banka da da

Gorenjska banka da

Hypo alpe adria ne da

KD Banka da

NKBM da ne

NLB da da

PBS da

PROBANKA da v pripravi

RAIFFEISEN BANKA da

SKB ne da

SID

Unicredit banka da

Delavska hranilnica da

BKS Bank da

Težave z OCR vrstico pri izpisu UPN obrazcev 

V prvih dneh tekočega leta se je na Datalab SI obrnilo več uporabnikov s težavo napačne vrstice 

za strojno branje UPN obrazcev. Gre za problem manjkajočih ali neustreznih OCR pisav v mapi 

c:\windows\fonts\. Na naslednjem naslovu si lahko presnamete ustrezno pisavo, ki je skladna z 

standardom UPN in jo kopirate v mapo c:\windows\fonts\: ftp://ftp.datalab.si/Programi/Pisave/ 

Opozorilo! 

OCR pisava mora biti nameščena na vsakem računalniku, na katerem tiskate UPN izpise. 

Primer napačne vrstice: 

lepo zaobljeni fonti z čudnim končnim znakom vsakega dela zapisa 

 

Primer pravilne vrstice:  

OCR kockasta pisava  

 

Vodič, kako nastaviti Pantheon za rabo UPN obrazcev 

Nazaj na kazalo 

Simon Klemen

Odpravljeni težavi pri obnovitvi zaloge in izpisu 
bruto bilance 

Z opombo 33385 smo odpravili težave pri obnovitvi zaloge, namreč  da se operacija dela na 

delovnemu nalogu ne upošteva pri preračunu cen za vrednotenje, z opombo 33330 pa težave pri 

izpisu bruto bilance, ko bruto bilance ni bilo mogoče izpisati ali pa je bil izpis napačen. 

Težave se lahko pojavijo od builda 55.55.00 dalje. 

Popravka bosta na voljo v naslednjem popravku programa 55.55.20, za oba pripravljena pa je tudi 

hitra nadgradnja. 

Popravek si namestite tako, da v Administratorski konzoli v  Nadgradnja izberete Hitra 

nadgradnja, nato kliknete gumb Preberi s strežnika. 

Potem se bodo prikazale nadgradnje, ki so na voljo. Med njimi izberite Popravek procedur za 

preračun operacij v proizvodnji ali Popravek procedur za izpis bruto bilanc in bilanc. 

Kliknite gumb Hitro nadgradi. Popravek bo nameščen v hipu. 

Uporabnikom PANTHEON gostovanja je popravek že bil naložen. 

Nazaj na kazalo 

Klaudia Blašković

Urnik obveznih pobotov v letu 2012 in možnost 
identifikacije upnika oz. dolžnika glede na 
matično številko 

AJPES je objavil urnik pobotov za leto 2012. Začetek sprejemanja oddaje pobotov in izvedbe 

pobotov bodo po mesecih potekali takole: 

Vir: http://www.ajpes.si/dokument.asp?admin=1&id=793 

Prav tako bo v prvem pobotu v letu 2012 v pripravo podatkov mogoče dodati nov identifikator 

upnika/dolžnika, to je matično številko. Ta podatek ne bo obvezen, torej bo možno oddajati prijave 

za pobot z obstoječo verzijo programa Pantheon. Bo pa tudi v program Pantheon ob koncu 

januarja 2012 dodana možnost vključitve podatka o matični številki v pripravo datoteke za pobot. 

Vir: http://www.ajpes.si/novice.asp?id=111 

Stare plačilne naloge in posebne položnice bo možno uporabljati do konca marca 2012 

S 1.1.2012 je bila ukinjena možnost uporabe starih obrazcev, to je plačilnega naloga BN02, 

posebne položnice PP02 in reguliranega čezmejnega plačila (RP01). Te obrazce bo za poravnanje 

obveznosti možno uporabljati do 31.3.2012, od tega datuma dalje pa le obrazce UPN. 

Vir: http://www.zbs-giz.si/news.asp?StructureId=1001&ContentId=4198 

Nazaj na kazalo 

Zap.št.
kroga 

Mesec
Prvi dan  
sprejemanja prijav 

Datum izvedbe 
pobota

1 JANUAR 13.1.2012 20.1.2012

2 FEBRUAR 10.2.2012 17.2.2012

3 MAREC 16.3.2012 23.3.2012

4 APRIL 13.4.2012 20.4.2012

5 MAJ 18.5.2012 25.5.2012

6 JUNIJ 15.6.2012 22.6.2012

7 JULIJ 13.7.2012 20.7.2012

8 AVGUST 17.8.2012 24.8.2012

9 SEPTEMBER 14.9.2012 21.9.2012

10 OKTOBER 12.10.2012 19.10.2012

11 NOVEMBER 16.11.2012 23.11.2012

12 DECEMBER 14.12.2012 21.12.2012

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

Nova možnost v Obračunih – Zavarovanje 
terjatev 
O zavarovanju terjatev v navodilih 

V obračunih smo dodali novo možnost zavarovanja terjatev. Dodatna možnost se v programu 

pojavi avtomatsko z nadgradnjo. Zavarovanje terjatev je na voljo od verzije 55.55.10. 

 

Zavarovanje terjatev je namenjeno beleženju in spremljanju odobrenih limitov naših kupcev, 

katerih terjatve so zavarovane pri zavarovalnicah. V nadaljevanju je možno spremljati stanje 

koriščenega-zavarovanega limita, preseženega limita po določenih časovnih obdobjih, po izbranih 

subjektih in zavarovalnicah. Možno je vnašati poljubno število limitov, vezanih na določeno časovno 

obdobje. 

 

V meniju Zavarovanje terjatev izberemo zavarovalnico, obdobje zavarovanja in konte kupcev, kjer 

bomo sledili zapadle terjatve. V subjektih izberemo subjekte, ki imajo sklenjeno zavarovanje za 

naše terjatve. Trenutni limit se izpisuje samodejno glede na nastavljen limit v vrsti dogodka pri 

spremembah limitov. V spodnjem oknu imamo naše odprte terjatve do subjekta na podlagi knjižb. 

 

V zavihku izpisi lahko sledimo med zapadlimi postavkami subjektov in njihovim odobrenim limitom. 

Sami pregledi in izpisi se bodo v prihodnosti še dopolnjevali na podlagi potreb in zahtev 

uporabnikov PANTHEON-a. 

Nazaj na kazalo 

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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