
E - N O V I C E  P O D J E T J A  D A T A L A B ,  D .  D .  |  L E T O  V I I  |  Š T E V I L K A  5 1  |  J U N I J  2 0 1 2

Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Že dolgo nisem tako težk o  čakal novega verzije. Najprej 

zaradi povečanja hitrosti kjer sem na PanCon-u dejal »da smo 

imeli ferarija, z dodajanjem funkcij naredili terenca, sedaj pa 

ga spravljamo nazaj na hitrost«.  Veseli me, da izboljšave 

opažate tudi uporabniki (komentar iz Foruma: ali še malo 

spim ali pa je res tako hitra ta verzija? :)) 

Pri odpiranju dokumentov na optičnem omrežju na hostu ali 

pri uporabi na lokalnem omrežju znotraj podjetja so časi 

sedaj takšni: 

In podobne pohitritve opažamo tudi na mobilnih omrežjih, kjer 

sedanji performansi omogočajo delo tudi izven pisarne. 

Odpiranje  

(optika)

55.49.80  

(18.9.2010)

55.56.32  

(25.5.2012)

55.57.00  

(1.6.2012)

Pospešitev  

5549->5557

120 5,9 s 3,0 s 1,9 s 3 1 1 %

139 5,7 s 3,0 s 1,6 s 3 5 5 %

351 5,4 s 2,8 s 1,5 s 3 5 0 %

410 2,5 s 1,1 s 0,7 s 3 5 8 %

430 6,5 s 4,6 s 2,1 s 3 1 3 %

Odpiranje  

(3G mobil)

55.49.80  

(18.9.2010)

55.56.32  

(25.5.2012)

55.57.00  

(1.6.2012)

Pospešitev  

5549->5557

120 15,5 s 9,6 s 4,9 s 3 1 2 %

139 14,5 s 8,3 s 4,6 s 3 1 5 %

351 13,9 s 10,0 s 5,5 s 2 5 2 %

410 7,6 s 5,8 s 3,0 s 2 5 3 %

430 20,3 s 16,6 s 6,6 s 3 0 8 %

KAZALO 

7. PANTHEON konferenca 

Preizkusite PANTHEON 
Farm Accounting 

Mobilni potni nalogi 

Kako pridobiti denar na 
samem začetku 
podjetniške poti in kako se 
promovirati z manj 
stroški? 

Možnost glasovanja za 
spremembe v PANTHEON-u 

PANTHEON TV 

Poletna izobraževanja v 
Datalab akademiji 

Spremembe pri Davku na 
dodano vrednost 

Kontrola DURS-ove 
eKartice 

Preknjiževanje na poljuben 
konto 

E-novice v PDF obliki 

Kar me je najbolj skrbelo, pa so bugi. Kar je glede na količino sprememb, dejstvo, da smo šli 
popravljati kodo v skoraj vsakem obrazcu ter da smo imeli v vmesnem času v nekaj državah 

spremembo zakonodaje, zelo razumljivo. Zato so zadnji trije meseci minili v priganjanju za 

dopolnitev sistema avtotestiranja. Spodnji graf kaže avtotestiranje od januarja 2012. Napredek je 

viden. Zelena črta, ki kaže število delujočih testov, se približuje rdeči črti (vsi aktivni testi). Da pa 

bi pretestirali tudi funkcionalnost, kjer avtomatizirani testi še ne delujejo, smo jih pred izidom 

pognali ročno. 

 

Zdi se mi, da so rezultati vidni. Trenutno smo na 10 napakah v juniju, od česar je 6 (!!!) novih, 

povzročenih z buildom 55.57, 4 pa so bile najdene iz preteklih obdobij. Za slabih 10 dni po izidu je 

to rezultat, ki ga nismo videli še nikoli – niti v »najboljših letih 5.0« ne. Upam, da naslednjih 20 dni 

ne bo postavilo situacije na glavo (prvi mesec po izidu je namreč najbolj kritičen). 

 

Drugače pa: izredno zadovoljen s PanCon-om, tako v Sloveniji s preko 300 udeleženci kot tudi v 

Srbiji s preko 100. Tudi konference v drugih državah se postavljajo na noge. Potem pa za finale še 

rezultat zbiralne akcije za Morski objem otrok Malči Beličeve: zbrali smo 7677€, kar nam je 

omogočilo, da smo vse otroke poslali za en teden na morje. Super! 

Poletje bo izgleda precej morilsko. Pa ne zaradi vročine zunaj, ampak zaradi krize, dogajanj v EU 

in notranje nelikvidnosti. Želim vam dobičkonosno poslovanje in s tem preživetje. 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Uresničili smo 7. PANTHEON konferenco 2012 in 
se ganljivo poslovili 

Na 7. PANTHEON konferenci podjetja Datalab tehnologije d.d., ki je potekala 7. junija v Thermani v 

Laškem, je izvršni direktor Datalaba, Andrej Mertelj, uvodoma predstavil skupaj z vodji razvojnih 

področij novosti poslovno-informacijskega programa PANTHEON, nato pa je sledila okrogla miza: 

»Katera sredstva lahko podjetniki uporabijo v trenutni gospodarski situaciji?«, ki jo je moderirala 

Edita Cetinski Malnar, urednica in voditeljica oddaje Prava ideja na RTV Slovenija. 

 

Iskrena hvala gostom okrogle mize; ga. Ireni Čermelj, vodji razvoja produktov iz SID banke, ga. 

Ingrid Drozg, svetovalki in predstavnici za stike z javnostmi iz računovodskega servisa Zeus, ter 

dr. Igorju Mastenu, iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

V nadaljevanju tega najpomembnejšega poslovno-izobraževalnega dogodka podjetja Datalab 

tehnologije, so se zvrstila predavanja o delu s PANTHEON-om, pa tudi o številnih drugih področjih – 
računovodstvu, poslovanju, davkih, prodaji itd. Hvala vsem Vam, dragi predavatelji z a  v aše 

sodelovanje, vašo energijo in vaše znanje. 

 

Konferenco je finančno, materialno in vsebinsko podprlo več kot 30 pokroviteljev. Pokrovitelji so 

se predstavili v okviru predavanj konference, v okviru svojih razstavnih mest ter v okviru kratkih 

predstavitev med odmori. Skupaj z njihovo pomočjo smo za informacijsko tehnologijo navdušili 
vseh 315 prijavljenih udeležencev konference. 

Zaključek PANTHEON konference je letos oplemenitila dobrodelna akcija “Morski objem“. Podjetje 

Datalab tehnologije je namreč  skupaj s poslovnimi partnerji in z vami, številnimi uporabniki 

PANTHEON-a, zbralo v treh mesecih 7677 evrov in s tem pričaralo vsem šestdesetim varovancem 

Mladinskega doma Malči Beličeve nepozabne poletne počitnice. 

Zaključno prireditev je v družbi zborčka Mladinskega doma Malči Beličeve čutno in iskreno vodila 

Alenke Godec. Peli smo, plesali in na koncu razrezali torto velikanko. 

Hvala vsem udeležencem, gostom, pokroviteljem in predavateljem in se vidimo na prihodnjem 

PANTHEON dogodku! 

Fotogalerija 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj 

Izšla je preizkusna različica PANTHEON Farm 
Accounting 

Izšla je preizkusna različica programa za kmetije PANTHEON Farm Accounting. Za prenos prosimo, 

da izpolnite obrazec in začel se bo prenos namestitvenega programa. 

Prosimo upoštevajte, da je program še v razvoju, zato vse funkcionalnosti še ne 

delujejo. Za morebitne napake se opravičujemo. Celotna različica za testiranje je 

predvidena za sredino julija 2012. 

Na voljo so tudi videonavodila. 

Nazaj na kazalo 

 

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. 

Kako pridobiti denar na samem začetku 
podjetniške poti in kako se promovirati z manj 
stroški? 

Podjetništvo postaja vse bolj pogosta karierna izbira po končanem študiju. Poleg vizije, veliko časa 

in vztrajnosti pa na tej poti potrebujete tudi kar nekaj finančnih sredstev. Denar lahko pridobite 

skozi različne kredite, subvencije ter druge vire financiranja. Poleg pridobitve finančnih sredstev za 

zagon podjetja je pomembna dejavnost podjetnika tudi širjenje osebnih poznanstev. Lahko se 

mrežite na družabnih srečanjih, seminarjih, konferencah ali virtualno preko družbenih omrežij. 
Družabna omrežja nam lahko koristijo pri naši samopromociji in gradnji socialne mreže, pri iskanju 

strank, dobaviteljev, poslovnih partnerjev in navsezadnje tudi pri iskanju dobrih idej. Dobra ideja 

koristne in ugodne promocije je tudi blog in osnovna spletna stran, ki si jo lahko z malo znanja in 

časa naredite sami. 

Nazaj na kazalo 

Vsak mesec DATA d.o.o. organizira različne brezplačne seminarje o podjetništvu za mlade, 

študente in dijake, marketinškem načrtu in uspešnem trženju na spletu, pregledu aktualnih in 

napovedanih razpisov za nepovratna sredstva in ugodne kredite ter skupinskem svetovanju 

pred registracijo podjetja, ki vam bomo v veliko pomoč na začetku vaše podjetniške poti. 

Avtor: Janez Berdavs in drugi 

Data d.o.o. 

Dunajska cesta 136 

1000 Ljubljana 

Točka VEM 

www.data.si 

Odslej možnost glasovanja za spremembe v 
PANTHEON-u na Uporabniških straneh 

Spoštovane uporabnice in uporabniki PANTHEON-a! Ker se zavedamo, da PANTHEON lahko 

izboljšujemo le skupaj z vami, smo vam omogočili možnost glasovanja za njegove spremembe. 

Kako začeti? Enostavno; glasujete lahko za katerega izmed že obstoječih predlogov ali pa 

neposredno pod njimi dodate svojega. Kako je vse skupaj videti, si poglejte tukaj! Sprejeti bodo 

tisti predlogi za spremembe, ki bodo imeli največ glasov »za«! Vaše predloge bomo uresničili v eni 

izmed naslednjih nadgradenj PANTHEON-a. 

Ker je izbira računovodje zelo pomembna, smo vam v Datalabu pripravili pakete, ki poleg 

programske opreme vključujejo tudi  stor i tve vodenja računovodstva preko zanesljivih 

računovodskih servisov,  k i  so  naši dolgoletni poslovni partnerji in imajo mnogo znanja, 

izkušenj in priporočil .Izbirate lahko med nakupom in najemom PANTHEONA in računovodskim 

servisom. Več informacij in predstavitev paketov si poglejte TUKAJ. 

Nazaj na kazalo 

Nina Orel 

PANTHEON TV 

Spoštovani prijatelji PANTHEON-a! 

V okviru Datalab Akademije mesečno dopolnjujemo Video galerijo na uporabniškem strežniku in 

skupaj ustvarjamo interno »televizijo« PANTHEON TV. 

Znotraj medijskega »vročega«  središča tokrat ne spreglejte video posnetkov novosti za build 

55.57.00. 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj 

Poletna izobraževanja v Datalab akademiji 

Teden izobraževanj po meri – ne spreglejte 

Cena: že od 55 EUR/uro 66 EUR + DDV /osebo 

Termin: od 26.6 do 4.7.2012 

Lokacija: Na vaši lokaciji ali na Datalabu, Koprska 92, Ljubljana 

Program intenzivnih »PANTHEON mini boot campov« 

Program kmalu na http://www.datalab.si/podpora/izobrazevanja-in-tecaji/aktualna-izobrazevanja/ 

Trajanje: od julija do konca avgusta 

Cena: poletne cene 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj 

Spremembe na Davku na dodano vrednost 
Več o samem delovanju si lahko preberete v navodilih 

Kot vemo, je bilo 25.5.2012 v Uradnem listu št. 38/2012 objavljen Zakon o spremembah zakona o 

davku na dodano vrednost – ZDDV-F1, kjer se ukinja 66.a člen. 

V skladu s to spremembo smo v PANTHEON-u naredili dve opciji: 

Nastavitev, kjer to lahko izbiramo je na sami formi za DDV, kjer imamo preklopnik Izračun 

neuveljavljenega davka. 

 

V kolikor imamo preklopnik obkljukan, nam bp program potegnil ves neuveljavljen davek za 

obdobje od 16.3.2011 do 25.5.2012. V kolikor preklopnika nimamo obkljukanega, bomo v polje 

Znesek povečanega davka dobili samo znesek davka od računov, ki so bili prejeti v maju 2012, 

zapdali do vključno 25.5.2012 in do tega datuma niso bili poravnani. Poglejmo si ta drugi primer. 

Račun v maju, ki ni bil poravnan do 25.5.2012 

 

Ko zaženemo obračun davka na dodano vrednost za mesec maj, ne da bi vklopili preklopnik 

Izračunaj neuveljavljen davek, dobimo sledeče rezultate na DDV obrazcu. 

 

Ker moramo za mesec maj ravno tako do 25.5.2012 poročati o neuveljavljenem davku, se v tem 

primeru napolnijo vsi podatki: osnova, davek ter znesek povečanego odbitka DDV-ja oz. 

uveljavljeni DDV. 

Nazaj na kazalo 

1. Obračun naredimo tako, da izračunamo neuveljavljen davek iz preteklih davčnih obdobji ( od 

16.3.2011 do vključno 25.5.2012) 

2. Obračun naredimo tako, da ne obračunamo neuveljavljenega davka za pretekla obdobja 

Nova možnost: postopek za kontrolo DURS-ove 
eKartice 
eKartica v navodilih 

Vpogled v podatke zavezanca (eKartica) na eDavkih omogočajo izvoz podatkov v datoteko (cvs), 

mi pa smo za vas pripravili postopek, ki je v programu integriran na konto kartico in omogoča 

uvoz podatkov in primerjavo z našimi, knjiženimi podatki v programu. S postopkom lahko 

računovodja na hiter in enostaven načim preveri usklajenost podatkov DURS-a z našimi podatki. 

Postopek se nahaja na klasičnem mestu pod čarovnikom na konto kartici. 

 

Najprej izberemo pod do datoteke, ki smo jo predhodno izvozili s spletnega portala DURS in 

shranili na disk.  

Po Uvozu datoteke se napolnijo podatki SaldoeDavki. 

S k l ikom na gumb Primerjaj dobimo primerjavo med uvoženimi (SaldoeDavki) in našimi-

knjiženimi (Saldo) podatki. 

 

Nazaj na kazalo 

Izboljšan postopek za preknjiževanje na 
poljuben konto 
Preknjiževanje v navodilih 

Posodobili in izboljšali smo obstoječ postopek za preknjiževanje na poljuben konto. Čarovnik za 

preknjižbe se nahaja na dosedajšnjem mestu, na temeljnicah in v meniju Pregled. 

V novem postopku lahko že pred zagonom čarovnika izberete posamične knjižbe, ki ste jih 

predhodno filtrirali. 

 

Po zagonu čarovnika se vam pokaže novo posodobljeno okno, kjer lahko za preknjižbo kreirate 

novo temeljnico, preknjižbe lahko tudi priklapljate kateri izmed obstoječih temeljnic. Zelo 

dobrodošla je tudi novost zamenjave konta, kjer program enostavno samo zamenja stari konto z 

novim kontom brez dodatnih knjižb. 

 

Nazaj na kazalo 

 

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 
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