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Panta rei 

Zadnjih pet let se je svet korenito spremenil. Kar pa se 

ni spremenilo, je naša licenčna pol it ika. In prav v 

zadnjih petih letih ugotavljamo, da je precej okorna. S 

1.7. 2014, začetkom našega novega poslovnega leta, bi 

se radi izboljšali, zato bi navedel nekaj vzrokov za 

spremembe in naše odgovore nanje. Komentarji so zelo 

dobrodošl i  na  forumu – ste važen deležnik in radi bi 

odkrito diskutirali. 

 

1. poenotenje razredov 

Do sedaj smo imeli velikostne razrede, ki so s seboj 

nosili določen popust. Tako je bil PASISE005 (torej 5 in 

več licenc na podjetje) cenejši kot pa posamična licenca. 

Na ta nači n  smo  želeli urediti cene, priznati določen 

količinski popust in naresti vzdržen sistem. Uspevalo 

nam je skoraj 15 let. A v zadnjih letih so budgeti kupcev 

tako omejeni, da se jim je nujno potrebno prilagajati od 

primera do primera. In tako so se licenčni razredi izrodili 

v samo nepotrebno komplikacijo, ki prinaša ogromno 

birokracije (kak dokup in prenos iz lokacije na lokacijo 

ima lahko zaradi justiranja licenčnih razredov tudi več 
kot deset pozicij!). S 1. 7. 2014 odpravljamo licenčne 

razrede, tako da od vseh kod ostaja samo PASISE001. 

Uporabniki boste tako dobivali preglednejše račune, naši 
režijski stroški pri poslovanju pa bodo nižji, kar pomeni, 

da lahko več denarja namenimo za razvoj. Sprememba 

b o  z a  v ečino uporabnikov stroškovno nevtralna, 

nekaterim večj im uporabnikom pa se lahko strošek 

osveževanja poveča za 2-16 € na licenco na leto (tabela 

spodaj).  
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2. konektor licence 

Softverske hiše smo do sedaj zaračunavale običajno glede na število ljudi, ki uporabljajo našo 

programsko opremo. A vedno več  uporabe je znotraj  povezanih s istemov in v širokih 

informacijskih integracijah. Spletna trgovina ne le da omogoči integracijo v PANTHEON poslovni 

proces neposredno stotinam kupcem, dodatno še zmanjša število prodajalcev in s tem naših licenc. 

Enako brezžični skladiščni sistem. Softverska podjetja smo med Scilo in Karibdo: razum govori, da 

odpremo svoje sisteme, tako da se bodo lahko povezovali z okoljem ter v to pospešeno 

investiramo, hkrati s tem prispevamo k lastnemu propadu skozi zmanjšane prihodke. Prihodnost 

b o  še bolj pestra. Še  več  funkcij bodo začeli prevzemati inteligentni agenti (recimo prenos 

dokumentov, poravnave, naročanja …), mobilne naprave so lahko izredno uporabne v podjetju. In 

kako  na j  »licenciramo«  robote – naj jih obravnavamo kot subjekte ali kot materializirane 

softverske objekte? SAP in Microsoft razmišljata enako. Njun odgovor so konektor licence, ki 

omogočajo priklop na podatkovno bazo in uporabo poslovne logike brez uporabniškega vmesnika 

in jih prodajajo za 50 % cene navadne licence. Usmeritev se nam zdi pametna, naslavlja težave, bi 

pa za take PANTHEON licence računali le 30 % cene običajne licence. Med 1. 7. in 31. 12. 2014 

želimo testirati ta pristop ter ga kot obveznega uvesti s 1. 1. 2015.  

3. drugačno licenciranje PANTHEON Farming 

Kako pravično določiti ceno za kmeta in ženo, ki kmetijo z 10 ha vodita kot popoldansko dejavnost 

in tista polnega kmeta in ženo, kjer je poleg 50 hektarov še 100 glav živine? Verjetno ne tako, da 

računaš  glede na število ljudi, ki program uporabljajo. In kako bi zaračunali mobilne module? 

Vsakega posebej, cca. 2 € na mesec? Dobimo isto zmešnjavo kot pri 1. točki. In kaj če ima nekdo 

samo 5 ovc, verjetno ne bo šel kupovati mobilne aplikacije, ter bo zato obsojen na vnašanje 

zvečer in s tem bistveno manj prijetno izkušnjo s softverom? V agro področju je bil odgovor na 

dlani. Pri veliko argumentih smo v bistvu opisovali velikost in diverzificiranost kmetije. Zakaj torej 

ne uporabiti tega kot merilo? Omogočiti uporabo vseh modulov, vseh mobilnih rešitev, komurkoli 

na kmetiji, ki te podatke potrebuje. PANTHEON Farming bomo torej licencirali glede na obseg 

posesti, ki se uporablja v produktivne namene. S tem bomo malemu kmetu predstavljali 

zanemarljiv strošek, večjemu pa večkratno povrnili investicijo. V prihodnosti pripravljamo še nove 

modele licenciranja npr. z delitvijo prihodkov ali glede na izvedene transakcije. Želimo biti bistveno 

manj rigidni in se hitreje prilagajati. Kot rečeno, dialog je več kot dobrodošel!  

Andrej Mertelj 

5-9 10-49 50-99 

 PANTHEON RE 2,01 € 4,17 € 6,18 € 

 PANTHEON SE 2,47 € 5,10 € 7,57 € 

 PANTHEON GE 2,47 € 5,10 € 7,57 € 

 PANTHEON ME 3,40 € 6,95 € 10,20 € 

 PANTHEON MF 5,25 € 10,51 € 15,76 € 

Nazaj na kazalo 

 

 

8. PANTHEON konferenca, »Oblaki, elektrončki 
in včasih strele«, 5.6.2014, Mons, Ljubljana 

Na 8. PANTHEON konferenci, ki je potekala v organizaciji podjetja Datalab Tehnologije d.d. ter 

Datalab SI d.o.o. in smo jo skupaj uresničili 5. junija v Hotelu Mons v Ljubljani, so gosti; g. Dušan 

Zupančič, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije, GZS, mag. Aleksandra Miklavčič, 
generalna direktorica, Uprava Republike Slovenije za javna plačila ter ga. Alenka Kovač  Arh, 

sekretarka GDU, Sektor za davčni nadzor in mednarodno izmenjavo informacij in register 

uvodoma predstavili »Kakšna je pot do maksimalne razširitve uporabe eRačunov v Sloveniji?«. V 

nadaljevanju uvodnega dela konference je izvršni direktor Datalaba, Andrej Mertelj skupaj s 

PANTHEON svetovalci in partnerji demonstriral celostni model e-poslovanja malega podjetja in 

računovodskega servisa na primerih. V zaključku uvodnega dela pa nam je g. Tadej Smogavec, 

segmentn i  vodja genera lnega partner ja  Te lekom Sloveni je  d.d.  predstav i l  ce lov i te  

telekomunikacijske rešitve za storitvena podjetja. 

 

Sledila je okrogla miza za računovodske servise: »Ste pripravljeni z nami investirati v boljši 
jutri?«, ki sta jo moderirala Maja Fujan, vodja marketinga, Datalab Tehnologije d.d. ter g. Anton 

Rems, predstavnik generalnega partnerja Telekom Slovenije d.d. z gostjo ga. Danielo Roj, 

direktorico računovodskega servisa Avista Biro d.o.o. 

 

V nadaljevanju tega najpomembnejšega poslovno-izobraževalnega dogodka so se zvrstili številni 

gosti; ga. Martina Stupica Gregorič, dr. Jaka Vadnjal, mag. Stojan Košti, mag. Dejan Petkovič, dr. 

Branko Mayr, in mnogi drugi strokovnjaki ter PANTHEON svetovalci. 

Konferenco je finančno, materialno in vsebinsko podprlo več  kot 20 pokroviteljev in partnerjev. 

Skupaj z njihovo pomočj o  smo  za  e-poslovanje in informacijsko tehnologijo navdušili 300 

udeležencev konference. Hvala vsem udeležencem, gostom, pokroviteljem, partnerjem in 

predavateljem in se vidimo na prihodnjem PANTHEON dogodku! Več o konferenci si preberite na 

uporabniškem strežniku  

 

 

 

Vanja Cigoj 

Nazaj na kazalo 

PANTHEON FARMING – novo ime, nova podoba 
in nova spletna stran 

V sklopu celostne prenove, posodobitve in redefiniranja blagovne znamke PANTHEON smo 

spremenili poimenovanje in podobo PANTHEON Farm Accounting ter ga – tudi na spletni strani, ki si 

jo lahko ogledate na www.datalab.si/fa/ – uvrstili v krovno skupino, imenovano PANTHEON 

Farming. 

V prihodnjega boste prepoznali po novem, izčiščenem in modernem logotipu, ki je videti takole: 

 

Spletna stran ponuja veliko bolj pregledne vsebine, razdelitev na interesna področja, ki smo jih 

poimenovali: Na polju in v hlevu, V pisarni, Računovodja in Kmetijski svetovalec; posebna 

pozornost je namenjena mobilni aplikaciji PANTHEON FA, poleg tega pa vas čaka še kopica 

nasvetov in uporabnih stvari. 

Nazaj na kazalo 

e-Računi: glavna tema 8. PANTHEON konference 

Vsi poslovni subjekti glede na današnje stanje na trgu neprestano spremljajo, kako bi lahko 

izboljšali svoje poslovne prakse in poslovanje na splošno. Elektronsko poslovanje z e-računom 

kot enostavnim, preglednim, sodobnim, okolju prijaznim in stroškovno učinkovitim načinom 

poslovanja, pri katerem elektronska oblika popolnoma nadomešča klasično, papirno obliko, tako 

izdajateljem kot prejemnikom e-računov prinaša občutno znižanje: 

l materialnih stroškov (ni več uporabe papirja in tiska),  

l stroškov poštnih storitev (ni več uporabe pisemskih ovojnic in poštnih znamk),  

l strošk o v  r očnega dela (izboljšanje procesov in zmanjšanje  možnosti napak pri 

vnašanju),  

l porabe časa.  

 

In prav elektronsko poslovanje, ki prinaša veliko prednosti in preprostejših postopkov, poleg 

tega pa vsem uporabnikom prihrani ogromno časa in denarja, je bila rdeča nit tokratne 8. 

PANTHEON konference, ki je potekala 5. junija 2014 v hotelu MONS. 

 

Kako začeti uporabljati eRačun? 

V PANTHEON-u imate vsi uporabniki odprt brezplačen eNabiralnik za izdajanje in prejemanje 

eRačunov. Ta vam bo zagotavljal ustrezno informacijsko podporo, ki skrbi za njihovo pravilno 

pripravo, izmenjavo, obdelavo in hrambo ( za  1  l e to ,  ko t  p redp i su je  ZVDAGA)  v  

standardiziranemu eSlog formatu.  

Preden boste začeli uporabljati eNabiralnik, boste morali storiti še nekaj korakov in sicer:  

l z digitalnim potrdilom najprej registrirati zastopnika in podjetje ter dodati vse 

pooblaščence  

l ali registracijo opraviti brez digitalnega podpisa, na koncu obrazec natisniti, zastopnik ga 

mora podpisati in žigosanega poslati na: prodaja@zzi.si. V takem primeru registracijo za 

vas opravimo mi.  

l v primeru težav pri registraciji kontaktirajte partnerja elektronske izmenjave ZZI d.o.o. na 

info@zzi.si ali pokličite 01/ 530 33 21.  

Ko bodo vse potrebne registracije zaključena pa so potrebne tudi nastavitve v programu Pantheon 

in sicer vam predlagamo, da sledite spodnjim navodilom: 

 

l https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1688  

l https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1003787  

l https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1003788  

l https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?htmlid=1003789  

 
Že v nekaj dnevih boste brezplačno prejeli prve e-račune v svoj eNabiralnik, viden preko spleta in 

v sistemu Pantheon. Seveda boste lahko pooblastili tudi svojega računovodjo za vpogled: na 

spletni strani boste dodali uporabnika, zanj kreirali registracijo. Portal mu bo po e-pošti poslal 

povabilo, nato si bo sam določil geslo in potem začel s pregledovanjem e-dokumentov.  

PANTHEON vam omogoča poslovanje z eRačuni. 

 

V želji, da bi vam delo pri prilagoditvi aplikacije PANTHEON za uporabo eRačunov čim bolj olajšali, 

vam omogočamo: 

Paket Nastavitve eRačuna (45 € + DDV), ki vsebuje 1 uro pomoči (4 intervale po 15 minut, 1 

interval stane 11,25 €):  

l nastavitve parametrov prejemanja in pošiljanja,  

l osnovni klasifikacijski načrt,  

l priprava vrst dokumentov za dohodno in odhodno pošto,  

l povezava vrst dokumentov in klasifikacij - avtomatsko delovanje izmenjav,  

l prikaz klasifikacij in opravil,  

l pošiljanje in prejemanje eRačuna v Pantheonu.  

Predračun za paket naročite na pomoc@datalab.si". Pomoč za storitve eRačuna lahko koristite tudi 

v sklopu mesečne ali letne Servicedesk vzdrževalne pogodbe. 

Nazaj na kazalo 

 

Nazaj na kazalo 

Datalab prejemnik nagrade EuroCloud Slovenija 

V sredo, 18. 6. 2014, je bila v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije – Izvozno prebojne 

sekci je ZITex in Zavoda e-Oblak (EuroCloud Slovenija) že  četrtič  podeljena nagrade 

EuroCloud Award za najboljše storitve v oblaku na slovenskem trgu. Strokovna komisija je 

tokrat to laskavo pr iznanje v kategorij i  najboljše  uporabe  s tor i tve  v  ob laku  v  

gospodarstvu podelila prav nam, podjetju Datalab, in sicer za storitev PANTHEON Farming oz. za 

inovativno uporabo mobilne aplikacije PANTHEON Farming Mobile. K o t  e d e n  o d  

zmagovalcev slovenskega tekmovanja pa bomo z drugimi sodelujočimi državami tudi v konkurenci 

za evropsko EuroCloud nagrado. 

 

Nazaj na kazalo 

Dan, ko smo bili na Datalabu vsi »v istem 
čolnu« 

Je že tako, da je včasih potrebno naporno delo enostavno prekiniti in si vzeti kako popoldne za 

razvedrilo, zabavo in druženje s sodelavkami in sodelavci tudi izven službenega okolja. Tako se je 

oko l i  60 Datalabovcev v  četrtek, 16. junija, podalo na veslaško-uživaški piknik n a  

ljubljansko Špico, kjer smo se preizkusili v spretnostih sinhronega veslanja v osmercih in 

parčkanja v kanujih, pojedli kar zavidljivo količino dobrot z žara izpod spretnih rok mojstra Safeta 

in tudi popili kakšno steklenico piva (ali dve). Manjkalo ni niti pečeno jagnje niti par kapljic dežja, 

ki pa nikogar niso zares motile. Še najmanj dveh nesrečnežev, ki ju je veslaška vnema potegnila v 

neljubo srečanje z mestno lepotico – Ljubljanico.  

  

  

Nazaj na kazalo 

Novosti in nasveti 

Nova možnost – Polnjenje TRR pri uvozu izpiskov (build 56.50) 

Na zavihku knjiženje je pri uvozu izpiskov preko desnega klika možno omogočiti novo možnost 

samodejnega dodajanja TRR v šifrant subjektov. Ko na zavihku knjiženje izberete subjekta, ki v 

šifrantu subjektov še nima vnešenega TRR-ja (spremenjen TRR, še ne vnešen TRR), ki je naveden 

v izpisku v zavihku bančni podatki, se le ta TRR avtomatsko zapiše v šifrant subjektov pod račune. 

 

Nova možnost – Prikaz začetnega in končnega stanja v blagajni, nastavitev 

limita (build 56.50) 

Na blagajni je možno povezati eno ali več  blagajn za prikaz skupnega stanja. Program nam za 

vsak posamičen dan prikazuje prejemke in izdatke ter začetno in končno stanje. Podobna 

funkcionalnost obstaja na temeljnici za knjiženje izpiskov. Za posamičen dokument blagajne je 

možno nastaviti tudi limit (min in max). Pri prekoračitvi limita nas program na to opozori. 

 

Več si preberite na uporabniških straneh 

Katja Kovačič 

Nazaj na kazalo 

Spletne trgovine, ki so že povezane s 
Pantheonom, so tu 

Če načrtujete prenovo ali izdelavo nove spletne trgovine, 

se lahko zdaj odločite za spletno trgovino, ki že imajo 

vzpostavljeno povezavo z  r ačunovodskim programom 

Pantheon in v kateri ne boste potrebovali urednika za 

osveževanje cen, zalog, prenos naročil in informacije o 

kupcih.  

S p l e t n e  t r g o v i n e  Shop123 z d a j  p o n u j a  p o p o l n o  

sinhronizacijo podatkov s Pantheonom brez vzpostavitvenih stroškov. 

 

Rešitev je še posebej primerna za vse uporabnike Pantheona, ki načrtujejo izdelavo ali prenovo 

spletne trgovine in želijo prihraniti ure in ure dela z urejanjem cen, zalog in naročil in si obenem 

težko privoščijo visoke stroške za vzpostavitev povezave s Pantheonom.  

Shop123 spletne trgovine vam v povezavi s PanLab-om poleg takojšne povezave s Pantheonom 

omogočamo tudi integracijo s plačilnimi karticami, B2B cenike, količinske popuste, kode za 

popuste, enostavno urejanje, optimizacijo za iskalnike ter številne modularne dodelave, s katerimi 

boste vaše izdelke prodajali še lažje, bolje in hitreje.  

 

Ker je povezava s Pantheonom na voljo takoj, brez vzpostavitvenih stroškov, brez dodatnega 

programiranja in s podporo ekipe strokovnjakov, bo lahko trgovec lažje in hitreje dosegel želene 

prodajne cilje, pri tem pa prihranil tudi več 100 ali 1000 €. 
 

Če vas zanima povezava s Pantheonom brez vzpostavitvenih strošk o v  nam pišite na 

info@panlab.si ali obiščite www.shop123.si  

 

Nazaj na kazalo 

Datalab in eRačun v praksi, drugič. 

Zaradi velikega zanimanja je 22. maja Kristalna palača v Ljubljani ponovno gostila dogodek z 

naslovom Elektronski račun v praksi, ki je tudi tokrat potekal v organizaciji podjetja Tetrada. Z 

naše strani se jim je pridružila predavateljica Brigita Meglič,  ki je obiskovalcem v poln dvorani 

nazorno predstavila vse na temo prejema in pošiljanja eRačuna v programu PANTHEON, ki 

prinaša številne prednosti tako za računovodske servise kot za njihove stranke.  

 

 
Povezava na članek na uporabniških straneh 

Nazaj na kazalo 

Datalab in Ekonomsko poslovna fakulteta v 
Mariboru poglabljata dobro sodelovanje 

Pred približno enim letom smo poročali o vključitvi Pantheona, predvsem pa poslovne inteligence 

ZEUS, v učni proces študentov bolonjskega magistrskega programa EPF, smeri Management 

informatike in elektronskega poslovanja. Danes z veseljem ugotavljamo, da se je sodelovanje 

poglobilo in da so študenti EPF-ja med drugim deležni kvalitetnih delavnic oz. »vaj«  s področja 

poslovne inteligence ZEUS. 

 

Gostujoče predavanje, ki ga je tudi letos za študente 1. letnika izvedel Borut Puklavec, Datalabov 

produktni vodja za poslovno inteligenco, pa postaja že kar tradicionalno. Tudi letos so študenti, ki 

študirajo pod okriljem doc. dr. Igorja Perka,  pokazali veliko zanimanja za predstavljeno tematiko, 
kar so potrdili tako z napolnjeno predavalnico, kot z mnogimi vprašanji, ki so se na koncu razvila v 

zanimivo debato. 

 

Poleg sodelovanja na raziskovalno-razvojnem področju in uporabe Pantheona v učnem procesu je 

tako gostovanje Datalabovih strokovnjakov že tretje področje dobrega sodelovanja med EFP in 

Datalabom. 

 

Povezava na članek na uporabniških straneh  

 

Nazaj na kazalo 

Priporočanje PANTHEON-a se splača! 

Kot našemu zvestemu uporabniku, ki širi dober glas o programu in ga priporoča svojim strankam, 

vam bomo od vsake novo prodane PANTHEON licence na Gostovanju, pripisali dve 

mesečni naročnini stranke kot dobropis pri najemu programa v naslednjem letu, kjer se vsak 

mesec obračuna premosorazmerni delež. 
 

Če se na podlagi vašega priporočila kdo odloči za nakup licenc, vas bomo za to nagradili z 

10% vrednosti licenc, kupljenih na podlagi vašega priporočila. 

 

Če se vaša stranka, poslovni partner ipd. odloči za nakup PANTHEON-a ,  nam informacijo o 

vašem priporočilu posredujte pred nakupom izključno preko obrazca, v katerem nam 

prosimo zaupajte nekaj podatkov o vas in o podjetju, kateremu priporočate PANTHEON. Na podlagi 

teh podatkov vam bomo lahko pravilno obračunali provizijo. 

 

Nazaj na kazalo 

 

Č e želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaš i sodelavci, poš ljite kontakte 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 
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