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Uvodnik 

Pozdravljeni. 

Po dveh letih spet pravi PanCon. Bled ni slabo okolje za tak 

dogodek. Kongresni center v Hotelu Golf je ravno pravšnje 

velikosti za našo konferenco. Še posebej pa so navdušili 
predavatelji. Domači  i n  »tuji«.  Vedno znova ugotavljam, 

kako edinstven, a hkrati preprost je set načel, ki vodijo 

uspešne. Na konferenci je to potrdil verjetno edini pravi 

slovenski industrialec – g .  Škrabec. Priporočam ogled 

posnetka s konference, v kolikor želite vzpodbudo za težko 

podjetniško pot naprej. Pa še nekaj sem zavohal v zraku 

konference – profesionalnost. Čest i tke  prav  vsem 

predavate l jem za pr iprav l jenost  in  točn o s t .  D a  o  

organizaciji sploh ne govorimo – čestitke Vanja Cigoj & 

Maja Fujan! Edina stvar, ki bi si jo človek želel je, da se 

nas prihodnje leto zbere še več. Če ste bili na konferenci – 
prosim za komentar na Forumu.  Če niste bili – prav tako. 

Videi vseh predavanj konference bodo s prosojnicami in 

povzetki na voljo na U-Site od 15. junija dalje. 
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E-novice v PDF obliki 

Vsekakor pa si poglejte Keynote predavanje. Predstavljen pregled aktivnosti zadnjega leta lahko 

odkrije kake uporabne funkcionalnosti. Kot na primer direktno povezavo na Bonitete, ki omogoča 

on-line pregled finančne kondicije poslovnega partnerja. In še nekaj prihajajočih bonbončkov iz 

junijskega builda (poglejte si posnetke o novostih ko PANTHEON izide). 

Naj vam PANTHEON služi! 
Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

23.000 PANTHEON uporabnikov 

S ponosom vas obveščamo, da je naša družina z 10. majem bogatejša za 23.000. člana, ki zaupa 

svoje poslovanje PANTHEON-u. 

Na tem mestu bi se še posebno zahvalili Vam, dragi uporabniki, za vso izkazano zaupanje in 

zvestobo skozi leta našega razvoja in skupno pot k uspehu. 

 

Na kratko o zgodovini: za prvih 5.000 uporabnikov smo potrebovali 88 mesecev. Naslednjih 5.000 

uporabnikov smo pridobili v 25 mesecih, za še dodatnih 5.000 smo potrebovali manj kot 21 

mesecev, zadnjih 5.000 uporabnikov pa smo pridobili v prav tako v manj kot 21 mesecih. Zadnjih 

3 tisoč  uporabnikov se nam je pridruži l o  v  šestih mesecih, kar kaže na izredno rast števila 

uporabnikov programa PANTHEON, navkljub težkim razmeram svetovne finančne krize. 

Hvala vam! 

Nazaj na kazalo 

PANTHEON gostovanje – nižje cene mesečnega 
najema 

PANTHEON Gostovanje je doseglo ekonomijo obsega, kar nam omogoča, da ga 

naredimo še bolj dostopnega. Poleg uporabe PANTHEON-a imate v mesečni najem 

vključeno tudi osveževanje zakonodaje in funkcionalnosti, arhiviranje podatkov ter 

SQL strežnik. Baza podatkov je na naših strežnikih, vi pa za uporabo programa 

potrebujete internetno povezavo. 

Cenik je razdeljen glede na 3 skupine uporabnikov, in sicer: 

Več informacij na 01 25 28 950 ali na prodaja@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

– Pantheon hosting – vsi novi uporabniki Pantheon gostovanja, ki nimajo lastnih (kupljenih) licenc 

– Prenos lastnih licenc v hosting – obstoječi uporabniki, ki imajo kupljene licence in so jih že ali jih

želijo prenesti v gostovanje 

– Podjetja, ki imajo bazo na hostingu že preko računovodskega servisa 

Pantheon hosting
Prenos lastnih licenc
v hosting 

Podjetja, ki imajo bazo
na hostingu že preko 
rač. servisa

Licence Cena na mesec brez DDV

LX 9,90€ 9,90€ 7,99€

LT 1 19,90€ 14,90€ 15,90€

LT 2-3 29,90€ 19,90€ 24,90€

SE 1 35,90€ 24,90€ 29,90€

ME 1 49,90€ 29,90€ 39,90€

GE 1 35,90€ 24,90€ 29,90€

MF 1 69,90€ 34,90€ 59,90€

RE 30,99€ 19,90€ 24,90€

RT 19,90€ 14,90€ 12,90€

MT 19,90€ 11,90€ 13,90€

Teden direktne podpore 

Glede na lanskoletni pozitivni odziv bomo tudi letos ponovili direktno podporo po modulih, ki bo 

namenjena izboljšanju razumevanja potreb končnih uporabnikov in približevanja PANTHEON-a tem 

zahtevam. Razvojne ekipe iz Datalaba bodo v tem tednu stopile v direktni kontakt s končnimi 

uporabniki, da se bodo v praksi seznanile s problemi in predlogi. Problemi oz. predlogi se bodo 

skušali rešiti sproti, seveda v kolikor bo to izvedljivo. V nasprotnem primeru se bodo napisale 

opombe z določenim rokom za izvedbo. 

V izogib nesporazumom glede same izvedbe direktne podpore v nadaljevanju podajamo nekaj 

pravil: 

Termini po modulih 

Prijava na navedene e-naslove  

Pridržujemo si pravico do sprememb ter v primeru preveč  prijav pravico do zavrnitve nekaterih 

prijav. 

Nazaj na kazalo 

– Končni uporabnik se prijavi na podporo najkasneje do 30.6.2011 na elektronski naslov,

naveden za posamezen modul. 

– Posamezen končni uporabnik se lahko prijavi na podporo samo za en dan. 

– Ob prijavi uporabnik pošlje vprašanja oz. morebitne težave, ki se bodo reševala v času direktne

podpore (zastavljena vprašanja naj bodo jasno opredeljena). 

– Vsa vprašanja, postavljena v času podpore, se rešujejo izključno v tem dnevu. 

– Naknadno zastavljena vprašanja (po tem dnevu) se bodo preusmerila na HelpDesk in bodo

plačljiva. 

– Pri direktni podpori je obvezna prisotnost podpornika iz DL partnerskega podjetja pri čemer se

ure prisotnosti podpornika končnemu uporabniku ne računajo. 

– Podpora se izvaja izključno preko Skype konference. 

POS (blagajna) diana.mosnja@datalab.si 4. – 8.7.2011

PANTHEON (splošno, šifranti, admin. konzola, OTOS) bostjan.pecar@datalab.si 18. – 22.7.2011

DEMETER (finance) simon.klemen@datalab.si 18. – 22.7.2011

HERA (kadri, plače) mateja.cejan@datalab.si 4. – 8.7.2011

ARES, PANTHEON (sistem) dare.rihter@datalab.si 4. – 8.7.2011

ZEUS (poslovna analitika) borut.puklavec@datalab.si 18. – 22.7.2011

HERMES (blago, naročila) mateja.korelc@datalab.si 15. – 19.8.2011

6. PANTHEON konferenca – 1. in 2. 6.2011, 
Hotel Golf, Bled 

Za nami je čudovit PANTHEON izobraževalni dogodek – 6. PANTHEON konferenca, ki se ga je letos 

udeležilo preko 250 udeležencev. Dan, ko smo se zbrali prijatelji PANTHEONA, si razširjali naše 

znanje, izmenjevali izkušnje ter se prijetno družili. 

Dogodek smo zaključili dne 2.6.2011, ob 17:00 uri z žrebanjem nagrad naših sponzorjev ter 

analizo anket, ki so jih udeleženci oddajali tekom konference. 

Analiza anket je pokazala, da so bili udeleženci zelo zadovoljni tako z organizacijo kot tudi z delom 

in izvedbo predavateljev. Med ocenami od 1 (nezadostno) do 5 (odlično) so organizacijo 

konference ocenili z 4,51 ter kvaliteto in način podajanja učne vsebine s strani predavateljev z 

4,24. 

Najboljših 5 predavateljev konference: 

 Navedeni so predavatelji, ki so prejeli oceno več kot petih udeležencev. 

Vsem udeležencev, sponzorjem in predavateljem se zahvaljujemo za obisk in pomoč  ter se 

veselimo vaše družbe na prihodnji PANTHEON konferenci. 

Nazaj na kazalo 

 
Andrej Mertelj s sodelavci spregovori o 

novostih in izboljšavah v PANTHEON-u v letu 

2 0 1 1 

Na konferenci je sodelovalo kar 49 najboljših
Datalabovih in gostujočih strokovnjakov, ki so na

kratek,  razumlj iv  in zanimiv način podajali

novosti in znanja z različnih področij PANTHEON-a

ter koristna podjetniška znanja. 

Tudi na letošnji, 6. PANTHEON konferenci, ki je

potekala 1. in 2. junija v Hotelu Golf na Bledu,

smo pripravili pester program. Na konferenci je

uvodoma spregovoril izvršni direktor podjetja

Datalab tehnologije, Andrej Mertelj. Skupaj s

s ode l a v c i  j e  p r ed s t av i l  n a j pomembne jše
izboljša v e  i n  n o v o s t i  p r e t e k l e g a  l e t a  v

PANTHEON-u. 

Častni gost 6. PANTHEON konference je bil

eden najprodornejši h  i n  n a j u g l e d n e jših
s l ovensk ih  pod je tn ikov  te r  na jmočnejši
a m b a s a d o r  s l o v e n s k e  k u l t u r e  m e d

gospodarstveniki,  gospod Janez Škrabec,

lastnik in direktor podjetja Riko. V zanimivem

pogovoru Formule uspeha za mednarodno

pos lovan je  ga  j e  p reds tav i l a  u redn i ca

večernega in nočnega programa Vala 202,

Katja Černela. 

Med gostujočim i  p r edava t e l j i ,  k i  s o  s e

preds tav l ja l i  na  kon fe renc i  b i  posebe j

i zpos tav i l i  t e l ev i z i j s ko  vod i t e l j i c o  t e r

svetovalko za mediacijo in javno nastopanje

Sašo Einsiedler, ki je spregovorila o uspešni in

prepričljivi komunikaciji. 

Vroča točka 6. PANTHEON konference pa je

bi lo zagotovo predavanje predstavnikov

AJPES-a  i n  D U R S-a  o  na jpomembnejših
točkah Zakona o preprečevanju zamud pri

plačilih in noveli Zakona o davku na dodano

vrednost. 

Prvi dan konference se je zaključil z večernim

sp re j emom p redava te l j ev  i n  gos tov  v

res tavrac i j i  Panorama in  pogos t i t v i j o ,

zanimiva predavanja pa so se nadaljevala tudi

drugi dan konference. 

 
Č astni gost, g. Janez Škrabec, direktor podjetja Riko ter 

ga. Katja Č ernela, urednica večernega in nočnega 

programa Vala 202 v nadvse zanimivem intervjuju 

 
Ga. Saša Einsiedler, televizijska voditeljica in 

svetovalka za mediacijo in javno nastopanje med svojim 

"aktivnim" predavanjem 

 
večerja v restavraciji Panorama 

sprejem in zahvala predavateljem konference 

 

nagradno žrebanje v dvorani Jupiter ob koncu konference 

Predavatelj Povp. ocena

Blaž Kos, Poslovni angeli Slovenije 5,00

Nataša Tovornik, Inspiris 4,87

Dare Rihter, Datalab 4,86

Branko Žunec, BMC Int. 4,85

Borut Puklavec, Datalab 4,69

Prva PANTHEON konferenca v Beogradu 

Datalab Srbija je 20. maja prvič organiziral PANTHEON konferenco, in sicer v beograjskem hotelu 

Holiday Inn. Tradicionalni dogodek, ki je že večkrat potekal v različnih državah v regiji, se je začel 

izvajati tudi v Srbiji. 

Obodbje gospodarske krize je prineslo števila odrekanja, varčevanje in racionalizacijo rabe 

resursov na eni strani, na drugi pa velika vlaganja v nadaljnji razvoj PANTHEON-a, nove 

funkcionalnosti in predvsem zadovoljstvo obstoječih uporabnikov, ki so ključi do našega uspeha. 

V uvodnem predavanju je g. Andrej Mertelj predstavil novosti, ki so namenjene ravno temu: 

predstavil je PANTHEON-ove funkcionalnosti, ki bodo uporabnikom pomagale pri bolj racionalni rabi 

resursov, zmajšanju stroškov in sprejemanju pravih odločitev s pomočjo finančnih kazalnikov 

poslovanja. 

Sledile so predstavitve partnerskih rešitev, ki so jih izvedli: Saša Tabaković (Uridium), Aleksandar 

Spremić  (Asistent), Tijana Stojanović  (ArtData), Dragana Krstec Medic (Asistent) in Zoran 

Damjanovic (ArtData). 

Konferenca se je zaključila družabno ob kosilu v prijetnem okolju hotelske restavracije. 

Nazaj na kazalo 

 

  

UG srečanje za ARES in ZEUS 

Na UG srečanju uporabnikov, partnerjev in Datalabovcev, ki je potekalo 10.5. od 10. do 13. ure na 

sedežu Datalaba (Koprska 92, Ljubljana), sta Dare Rihter in Borut Puklavec uporabnikom in 

podpornikom PANTHEON-a predstavila novosti na področjih področji ARES in ZEUS (poslovna 

analitika) in prisluhnila težavam, komentarjem in sugestijam uporabnikov PANTHEON-a. Posebej 

nas je razveselilo, da se je razvila kvalitetna debata tudi med samimi udeleženci. 

Še eno koristno in uporabno UG srečanje se je - po tradiciji - zaključilo s pogovorom ob pici in pivu 

(PPP). 

Vse ostale, ki se UG srečanja tokrat niste mogli udeležiti - vabimo, da se nam pridružite (tudi) 

naslednjič! 

 

 

 

Nazaj na kazalo 

Novosti in nasveti 

Preverjanje bonitete subjekta z GVIN 

N a  šifrantu subjektov je na ikoni čarovniki dodana nova možnost Preveri bonitete s katero 

enostavno lahko preverimo in spremljamo poslovanje izbranega podjetja. 

 

Postavi nas na prijavno okno kjer vpišemo uporabniško ime in geslo (potrebna je registracija oz. 

naročnina na GVIN). 

 

Avtomatsko smo postavljeni na stran s poslovnimi podatki o subjektu, iz katerega smo poklicali 

čarovnik Preveri bonitete. 

Z nekaj kliki so omogočene finančne analize in s tem zmanjšanje tveganja pri poslovanju ter 

znižanje poslovnih terjatev. 

 

 

Nazaj na kazalo 

Boštjan Pečar

 

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 92, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel: +386 1 252 89 00 | Fax: +386 1 252 89 10 | info@datalab.si | www.datalab.si 

https://usersite.datalab.eu/Default.aspx?tabid=125&g=posts&m=12724#12724
http://www.datalab.si/o-podjetju/medijsko-sredisce/arhiv-e-novic/
mailto:andrej.mertelj@datalab.si
mailto:prodaja@datalab.si
mailto:diana.mosnja@datalab.si
mailto:bostjan.pecar@datalab.si
mailto:simon.klemen@datalab.si
mailto:mateja.cejan@datalab.si
mailto:dare.rihter@datalab.si
mailto:borut.puklavec@datalab.si
mailto:mateja.korelc@datalab.si
mailto:bostjanp@datalab.si
mailto:marketing@datalab.si
mailto:marketing@datalab.si
mailto:info@datalab.si
http://www.datalab.si/

