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Podjetniški dnevnik 

Balkanski moški so uporabni 
v prodaji, drugo zaupaj 
ženskam 

Zbudim se ob 8. uri. Odgovarjam na elektronsko pošto, 

oblačim hčerko in si hkrati umivam zobe. Multitasking je za 

nas, informatike, povsem normalen način bivanja. 

Ponedeljek, 20. januar: Tehnologija je kruta 

ljubica 

Imam sicer napovedan sestanek za pripravo na evropski 

projekt podatkovnega rudarjenja, a do njega ne pridem, 

ker začnejo deževati urgence. Tipičen  »manic Monday«. 
Sledi sestanek glede zaokrožanja. V maloprodaji se cene 

računajo skupaj z davkom, v veleprodaji pa brez. Ker so 

vmes zaokrožitve, so kompromisi nujni. Združujemo naš 
Pantheon s programom NoviPos, ki smo ga kupili marca 

2013, zato je treba zagotoviti poenoteno delovanje. 

KAZALO 

Še niste prenesli licence na 
PANTHEON Gostovanje? 

Mobilna aplikacija PANTHEON 
Farm Accounting 

Pridružite se nam 

PANTHEON izobraževanja v 
februarju 

Časovni graf nadgradenj po 
releasih 

Urnik obveznih pobodtov 
AJPES v letu 2014 

Uporaba ISO SEPA XML od 
1.2.2014 dalje in PANTHEON 

Sprememba obrestne mere 
zamudnih obresti 

Novosti in nasveti v 
PANTHEON-u 

E-novice v PDF obliki 

Sledi sestanek z Mirjam, vodjo Datalab Akademije, in ekipo iz marketinga. Tema: Pantheon 

konferenca, kjer bomo več  kot 300 udeležencem predstavili trende v poslovni informatiki. 

Organizacija več  kot dvajsetih predavanj je precejšen podvig. Popoldne imam prek skypa še 

videokonferenco z danskim podjetjem, članom našega raziskovalnega konzorcija, ki je zašlo v 

finančne težave. Tehnologija je kruta ljubica in ob nepazljivosti hitro ugrizne. 

Sledi sestanek pri odvetnikih. Pred nami je tožba partnerja, ki je prodajal naše licence, ne da bi jih 

tudi kupil od nas. Temu pravimo piratstvo in pri teh smo ga našli že leta 2003, a ker so plačali 

kazen in obljubili, da tega ne bodo počeli nikoli več, smo sodelovanje nadaljevali. Leta 2007 se je 

zgodba ponovila, zato smo prekinili pogodbo. Oni so vložili tožbo na izgubljeni dobiček. Česar koli 

se zdaj v postopku dotaknemo, smrdi. 

Torek, 21. januar: Balkansko pravosodje je kot ruleta 

Kmalu po deveti uri sedem v avtomobil in se odpeljem v Pazin. Sodišče... 

(Nadaljevanje dnevnika lahko preberete na Uporabniških straneh) 

Nazaj na kazalo 

Avtor: Andrej Mertelj 

Še niste prenesli licence na PANTHEON 
Gostovanje? 

Ne skrbite, ni še prepozno – le preberite, kaj vse vam prinaša in ugotovili boste, da nimate več 
nobenega pravega razloga za odlašanje. 

Pri storitvi PANTHEON Gostovanje (Hosting) se podatki, ki jih vnašate v PANTHEON 

(fakture, računovodstvo, plače i td.)  ne shranjujejo n a  v ašem računalniku, ampak v bazi 

podatkov, ki je na strežniku in na katero se povezujete (vi in vaš računovodski servis) preko 

spleta. 

Strežnik je vedno aktiven in podatki vedno dostopni, njihovo izgubo pa preprečujejo ustrezni 

varnostni ukrepi (varnostne kopije ter fizična in programska zaščita). 

Prenos licence na PANTHEON Gostovanje vam prinaša še mnoge druge prednosti: 

•  nimate stroškov nakupa in vzdrževanja strežnikov,  

•  mesečni stroški najema so nizki, 

•  v ceno so zajete vse zakonske spremembe, 

•  Datalab skrbi za vse nadgradnje programa. 

Za več informacij se obrnite na prodaja@datalab.si ali na telefonsko številko (01) 25 28 950. 

Nazaj na kazalo 

Če kupljene licence  
prenesete v Gostovanje

Prostor 
(dodatni 1 GB: 
3,99 € + DDV)

LX (1 upor.) 5,90 € 250 MB

LT (1 upor.) 8,90 € 250 MB

LT (3 upor.) 29,90 € 500 MB

SE 19,90 € 500 MB

ME 23,90 € 500 MB

GE 19,90 € 500 MB

MF 34,90 € 500 MB

RE 14,90 € 250 MB

RT 9,90 € 250 MB

MT 11,90 € 250 MB

FA 22,63 € 500 MB

Mobilna aplikacija PANTHEON Farm Accounting 

 

Uporaba mobilne aplikacije PANTHEON FarmAccounting je možna le v kombinaciji z 

PANTHEON FarmAccounting gostovanjem. Več o tem 

Za več informacij pokličite 01 25 28 950 ali pišite na prodaja@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

PANTHEON FarmAccounting mobile je mobilna razl ičica 

ce lov i te  programske reši t ve  za  vodenje  kmet i j skega 

gospodarstva. Uporabnikom omogoča pregled in vodenje 

evidenc živali in poljedelskih opravil neposredno v hlevu ali na 

njivi. Podatki se samodejno posodabljajo z bazo PANTHEON 

FarmAccounting v oblaku. Do te baze lahko dostopata 

računovodja ali uporabnik iz svojega računalnika, da lahko iz 

vnesenih podatkov pripravita računovodske izkaze in FADN 

poročila. 

Na spletni strani si lahko ogledate tudi predstavitveni video.  

Mesečni najem brez DDV

Mobile FA - Poljedeljstvo (1-4 upor.) 5,90 €

Mobile FA - Živinoreja (1-4 upor.) 5,90 €

Mobile FA - Vsi moduli (1-4 upor.) 9,77 €

Mobile FA - Vinarstvo (1-4 upor.) 4,90 €

Pridružite se nam 

V Datalabu iščemo EVANGELISTE, ki širijo znanja in dobre prakse s področja  e-računovodstva 

(revolucije v računovodstvu), skrbijo za tesnejšo povezavo med računovodskimi servisi in 

Datalabom ter zagovarjajo bistvene koristi za računovodske servise in njihove stranke. Če se 

v id i te  v  te j  v log i  in  lahko nameni te  dnevno nekaj  svojega časa se  nam og las i te  na 

gabriela.blatnik@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

PANTHEON izobraževanja v februarju 

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 – Predstavitev programa

10.2.2014 ob 
9:00 (3h) 
Ljubljana 
 
brezplačno

Začnimo s PANTHEON-om LX/LT/RE/RT

14.2.2014 ob 
9:00 (3h) 
Ljubljana 
 
brezplačno

Začnimo s PANTHEON FarmAccounting

19.2.2014 ob 
9:00 – 
kmetovalci 
 
brezplačno 
Prijava

Denar – izboljšajmo in olajšajmo si delo  
 
Vsebina: podatki, na katere pogosto pozabimo in nam olajšajo in izboljšajo 
delo: šifrant subjektov in identov, administratorska konzola, vrste 
dokumentov; Knjiženje od A do Ž: glede na status dokumenta, vrste 
knjiženja, način knjiženja; kompenzacije; pobot; opomini; obresti; izterjava in 
več. 
 
Predznanje: potrebno je poznavanje osnov PANTHEON-a in dela v modulu 
Denar.  
 
Predavateljica: ga. Darja Merkač, izkušena svetovalka za PANTHEON, 
partner podjetja DataLab SI d.o.o.

4.2.2014 ob 
9:00 (5h) 
Ljubljana 
 
89 € + 
DDV/osebo

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.

5.2.2014 ob 
9:00 (5h) 
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.

11.2.2014 ob 
9:00 (6h) 
Ljubljana 
 
69 € + 
DDV/osebo

Prvič bilance s PANTHEON-om?  
 
Vsebina: Kontni plan in nastavitve; avtomatsko in ročno knjiženje; register 
osnovnih sredstev; nastavitve modula Denar v administratorski konzoli; 
blagajniško poslovanje; DDV evidence in še veliko več. 
 
Predznanje: Potrebno je poznavanje osnov PANTHEONa. Tečaj priporočamo 
slušateljem - bodočim računovodjem v PANTHEON-u. 
 
Predavateljica: ga. Darja Merkač, izkušena svetovalka za PANTHEON, 
partner podjetja DataLab SI d.o.o.

18.2.2014 ob 
9:00 (6h) 
Ljubljana 
 
69 € + 
DDV/osebo

Mirjam Koroman 

Časovni graf nadgradenj po releasih 

Graf prikazuje čas v minutah, ki ga potrebujete oz. ste ga potrebovali, da ste nadgradili 

posamezno bazo z novo izdajo. Iz grafa je jasno razviden trend (z izjemo 55.62.00), ki z vsako 

novo izdajo kaže na vaš  vedno večji prihranek časa. Tako ste za zadnjo nadgradnjo porabili 

najmanj časa do sedaj in še enkrat manj kot za eno verzijo pred tem. 

 

Nazaj na kazalo 

Urnik obveznih pobotov AJPES v letu 2014 

AJPES je objavil koledar obveznih pobotov za leto 2014. Datumi sprejemanja in izvedbe pobotov v 

letu 2014 bodo: 

* Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure. 

Vir: AJPES 

Nazaj na kazalo 

Zap.št. kroga Mesec Prvi dan sprejemanja prijav Datum izvedbe pobota*

1. JANUAR 17.1.2014 24.1.2014

2. FEBRUAR 7.2.2014 14.2.2014

3. MAREC 14.3.2014 21.3.2014

4. APRIL 18.4.2014 25.4.2014

5. MAJ 16.5.2014 23.5.2014

6. JUNIJ 13.6.2014 20.6.2014

7. JULIJ 18.7.2014 25.7.2014

8. AVGUST 14.8.2014 22.8.2014

9. SEPTEMBER 19.9.2014 26.9.2014

10. OKTOBER 17.10.2014 24.10.2014

11. NOVEMBER 14.11.2014 21.11.2014

12. DECEMBER 12.12.2014 19.12.2014

Simon Klemen 

Uporaba ISO SEPA XML od 1.2.2014 dalje in 
PANTHEON 

Združenje bank Slovenije je 20. septembra objavilo novico, da bo s 1.2.2014 uporaba standarda 

ISO SEPA XML obvezna za vse uporabnike in da ostalih standardov (npr. TKDIS, ZBSXML itd.) ne 

bo več mogoče uporabljati (http://www.zbs-giz.si/news.asp?StructureId=1117&ContentId=6041). 

Po objavi so se ponovno pojavila vprašanja, ali je (bo) uporaba standarda ISO SEPA 

XML podprta v programu Pantheon? Da, je že dobri dve leti. V programu Pantheon lahko 

format ISO SEPA XML uporabite tako za pripravo datotek s plačilnimi nalogi kot za uvoz izpiskov. 

Če  še vedno uporabljate formate TKDIS, ZBSXML itd., pričnite čimprej uporabljati standard ISO 

SEPA XML. 

Preverite tudi ali vaša bančna aplikacija podpira standard ISO SEPA XML. Obrnite se na svojo 

banko ali proizvajalca bančnega programa in preverite, če boste morali nadgraditi bančni program 

ali spremeniti nastavitve v obstoječi verziji bančnega programa. 

Priprava datoteke s plačilnimi nalogi 

Če  želite nastaviti izvoz plačilnih nalogov v formatu ISO SEPA XML, odprite Administratorsko 

konzolo in pod Nastavitve | Parametri programa | Denar | Plačilni nalogi | Pošiljanje nalogov 

izberite pod Struktura pod. možnost Halcom XML v 4.0: 

 

Uvoz izpiskov 

Če želite uvoziti datoteko z izpiskom v ISO SEPA XML formatu, izberite pri uvozu izpiskov strukturo 

Halcom XML v 4.0: 

 

Preberite tudi: 

Zelo verjeten 6-mesečni zamik obveznega prehoda na ISO SEPA XML format plačil v 

SEPA območju 

Nazaj na kazalo 

Simon Klemen 

Sprememba zamudne obrestne mere 

Višina zamudne obrestne mere, ki velja za 6-mesečno obdobje od 1.1.2014 dalje, je 8,25%. Vse 

spremembe predpisanih zamudnih obrestnih mer so uporabnikom na voljo preko webservicea v 

šifrantu obrestnih mer. 

Nazaj na kazalo 

Simon Klemen 

Novosti in nasveti 

Novi davčni predpisi, vključeni v 55.63.21 

V PANTHEON so v popravku 55.63.21 (izšel 31.1.2014) vključene spremembe pravilnikov o 

obračunu davčnih odtegljajev in obračunu prispevkov za socialno varnost. 

Podrobnosti lahko preberete v prispevku na Uporabniških straneh. 

Prevod kontnega plana v angleški in nemški jezik 

V prevodih kontnega plana imate sedaj možnost prenosa prevoda Enotnega kontnega načrta v 

angleščini in nemščini preko spletnega servisa. 

Prevodi kontnih planov se nahajajo v čarovniku v kontnem planu. Možnost je na voljo, če ste 

prijavljeni z uporabnikom katerega jezik ni enak jeziku programa. 

 

»Poštna knjiga« preimenovana v »Dokumentacija« 

Vmesnik »Poštna knjiga« smo preimenovali v Dokumentacija in za lažje ter hitrejše delo vmesnik 

v celoti prenovili in poenostavili. Uporaba je sedaj intuitivna in preprosta. 

S klikom se lahko račune »natisne« v knjigo, kjer se uporabi elektronsko ali pa papirno izmenjavo 

in ustvari sledenje dokumentov ter hiter vpogled v izmenjavo, ki ni več samo papirna. 

Kopiranje pogodbenih cenikov med subjekti 

V najnovejši verziji programa je omogočeno kopiranje pogodbenih cenikov med podjetji, ki poleg 

osnovnih popustov vključuje tudi dodatne popuste (Rabat2 in Rabat3). Na ta način se lahko v celoti 

prekopira pogodbeni cenik kupca oz. dobavitelja iz enega subjekta na drugi subjekt. 

Več o tem v navodilih 

Nova možnost – Knjiženje računa ob kreiranju računa iz pozicije temeljnice 

Čarovniku za kreiranje dokumenta iz pozicije temeljnice je dodan nov gumb Kreiraj in poknjiži, ki 

omogoča hkratno kreiranje in knjiženje dokumenta v ozadju. 

 

Nova možnost – Opozarjanje na narejene spremembe v šifrantu tarifnih številk 

V  šifrantu tarifnih številk je dodano opozarjanje s potrjevanjem po vsaki narejeni spremembi. 

Dobrodošla novost, ki izniči možnost shranjevanja slučajnega-nepotrebnega klika na katero izmed 

bistvenih nastavitev v tarifnih številkah. 

Nova možnost – Izbira tipa subjekta na izpisu bruto bilance 

Preko multiizbire je možno izbrati enega ali več tipov subjektov za izpis brutobilance, kar znatno 

olajša izpis brutobilance za več željenih subjektov. 

 

Nova možnost – Prikaz OS na posebnem zavihku na prejetih računih 

Na prejetih računih, ki so definirani, kot računi za osnovna sredstva, je dodan zavihek s 

povezavami, ki prikazuje, katero osnovno sredstvo je bilo kreirano s čarovnikom za izbrani ident 

na prejetem računu. 

 

Nazaj na kazalo 

Tina Berden 

Simon Klemen 

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. 

Datalab Tehnologije, d.d., Koprska ulica 98, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel: +386 1 252 89 00 | Fax: +386 1 252 89 10 | info@datalab.si | www.datalab.si 
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