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Srečanje uporabnikov 

Novosti in nasveti 

E-novice v PDF obliki 

Če  c i t i r a m  g .  M l a k a r j a  v  o d l ičn e m  k o m e n t a r j u  (http://tvslo.si/predvajaj/studio-

city/ava2.104254582/) :  »zakoni, ki so ali slabi, jih ni, se jih ne izvaja, ali pa so pisani kot 

blagodejno mazilo na kožo enih ter kot udarec z bičem na kožo drugih«. ZPrePN je primer takega 

z a k o n a .  Že  2 7 . 1 . 2 0 1 1  ( ! )  s m o  o p o z a r j a l i  n a  n j e g o v e  p o m a n j k l j i v o s t i  

(http://www.finance.si/301153/Pro%E8-s-skrpucalom) pa nič. Niti en predlog upoštevan.  

Danes vidimo rezultate. V prisilnem pobotu je sodelovalo 16-krat več podjetij kot pred enim letom. 

Prijavila so 7-krat več obveznosti in jih 8-krat več zaprla (vir: www.ajpes.si). Kaj takoj ugotovimo: 

Koliko je ZPrePN gospodarstvo stal, lahko le ugibamo. Poleg pribl. 89,000€  prihodkov AJPES-u 

verjetno nekaj milijonov za pripravo programske opreme ter po moji oceni pribl. 3-10 mio € 
notranjih stroškov v računovodstvih. 

Pa poglejmo, kaj je ta nebodigatreba povzročil nam. Če smo želeli narediti varno rešitev (glede na 

zagrožene kazni edina prava možnost), smo morali integrirati kompenzacije, račune in DDV modul. 

Brez avtomatizacije in povezanosti je možnost napak in količina ročnega dela prevelika. Poglejmo 

zgodovino izdaj: dva kritična builda: najprej 11.4. (na polovično uganjene pravilnike), popravek za 

prijavo terjatev v 555201 (rok oddaje 15.4.), nato še 19.4. izid 555202 s popravkom DDV (rok 

oddaje 30.4.). Kdaj so izšli pravilniki, vemo vsi. Preko 10 človek/mesecev (pribl. 120,000€, pribl. 

8% celotnega letnega razvojnega budgeta!) je in še bo stala prilagoditev na to neumnost. To me 

jezi. 

Še bolj me jezi, ker nam je kratek rok za implementacijo večinoma porušil načrt razvoja in zato 

stojijo že davno obljubljene izboljšave. Podjetjem ne dajejo tistega, kar potrebujejo za dvig 

produktivnosti, ker razvijamo nekaj, kar bo povečalo birokracijo v okolju. Bravo naši. 

Najbolj me pa jezi, ker smo več kot leto izboljševali stabilnost, zmanjševali število napak, končno 

začeli spodjedati »strah pred nadgradnjo«.  In bum, tresk – 55.52.xx ima napake na kritičnih 

funkcijah (carina, naročila idr.). V prejšnjih verzijah so bile napake manj opazne in boleče, saj smo 

pretežno čistili redko uporabljane funkcije, osnova pa je bila večinoma stabilna. 

Kratek rok (včasih krajši od celotnega avtotestnega cikla), nedefiniranost, globina spremembe 

(praktično smo morali odpreti tri module!) ter »sprememba med letom« že začetih sprememb = 

ubijalski koktejl. 

In spet se opravičujemo zaradi napak in smo vsi v razvoju na overburnu. MF, hvala za naše ne-

praznike, upam da ste uslužbenci uživali na prigaranem dopustu. In nas je pošteno sram, ker v že 

tako težki situaciji povzročamo težave podjetjem še sami. Prizadevanja več  kot dveh let dela 

celotne ekipe načeta z enim buildom ... 

Ko smo analizirali, zakaj, je Matt (neumorni zagovornik uporabnikov) postavil vprašanje: »Kako bi 

se odločil, če bi moral še enkrat sprejeti isto odločitev: 

Razmišljal sem in ne najdem pametne rešitve. 

Verjetno bi se odločil enako. A takega releasea ne smemo ponoviti. V tej blaznosti moramo ostati 

zanesljiv in do uporabniškega dela spoštljiv partner. Edina rešitev je povečanje razvojne ekipe, da 

bomo lažje amortizirali take špice. Še sploh, ker nas čez 8 mesecev čaka fiskalizacija, vmes pa še 

bog-si-ga-vedi kaj. Izbljšave bodo tudi v prihodnosti pravočasno izdane, a bomo imeli stand-by 

ekipe. To je bila moja napaka, ker sem celotno podjetje pozval, da po napornem delu izkoristijo 

priložnost za daljši dopust in rekonvalescenco. Zanjo se vsem prizadetim opravičujem, dežurnim 

pa zahvaljujem! V primeru nenapovedane zaustavitve razvoja na določenem delu bomo le-tega 

dodatno testirali. 

Pa smo se spet nekaj naučili. Šta ne ubija – jača :) 

Vaši komentarji dobrodošli na Forumu. 

Naj vam PANTHEON služi! 
Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

1. Vsaj polovica podjetij je oddajala brez učinka (kar kaže razpolovitev uspešnosti). Torej je to

zanje nepotreben dodaten strošek, kar pomeni, da bi bilo obveznost potrebno pametno

zamejiti. 

2. Odstotek uspešnosti se ni bistveno spremenil (delež  nad priznanimi je padel za 1,5%, med

vsemi narastel za 1,2%) kar je v nasprotju s pričakovanjem, da če v sistem vključiš  več
deležnikov, uspešnost naraste. Tule smo vzorec iz 2% gospodarskih družb dvignili na 26% z

linearnim povečanjem deleža zapiranja! To pa pomeni samo da: 

a. Nelikvidnost ni notranja – denarja v sistemu preprosto primanjkuje in noben pobot ne

pomaga. 

b. Da so ponori denarja skupni večini podjetij. Stavim na obveznosti države in gradbenega

sektorja. Zanimivo bi bilo analizirati konce verig, a prepričan sem, da je bila nevključitev

države (vključno z DDV in drugimi davki) kardinalna neumnost. Razen, jasno, če se

insolventnost tu namerno zakriva. 

c. Absolutno ne drži trditev Ministrstva za finance, da je zakon napisan, ker je gospodarstvo

nemoralno in ne plačuje. 

a. Uporabil bi druge ljudi. 

b. Ne bi dovolil bližnjic pri testiranju. Tudi če to pomeni pozen izid, saj je bolje pozno in stabilno. 

c. Opusti vse nove izboljšave in se fokusiraj samo na zakonske probleme, ne glede na

prelomljene obljube in razočaranja pričakujočih uporabnikov.« 

a. ne pride v poštev, saj menim da se ekipa res trudi in da glede na razmere čara. Bi jo pa z

veseljem dopolnil, da bi imeli redundanco. 

b. zaradi kratkih časovnih rokov in zunanjih faktorjev ni mogoče. 15.4.2011 je bil prvi pobot in z

njim izguba vstopnega DDV. 30.4.2011 je bil rok za oddajo DDV. Glede na pozno pridobljene

specifikacije mislim, da je bilo bolje stestirati, kar se je dalo, izdati in dati s tem 90% podjetjem

možnost pravočasne izpolnitve zahtev. 

c. smo morali narediti: dejstvo je, da večino najbolj motečih napak izhaja iz modulov, kjer so bile

načrtovane, a zaustavljene izboljšave. Zaradi abruptne preusmeritve fokusa na zakonsko

spremembo so določeni konci ostali nezavezani. 

Nove, nižje cene PANTHEON gostovanja 

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

naredimo še bolj dostopnega. Zato s 1. aprilom 2011 veljajo za vse obstoječe in nove 

uporabnike PANTHEON hostinga nižje  cene mesečnega gostovanja, ki bodo 

obračunane na vseh računih, ki jih boste prejeli v naslednjih mesecih. 

Cenik smo razdelili v 3 skupine, in sicer: 

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€

PANTHEON konferenca 2011 

 

Udeležite se enkratnega, dvodnevnega, podjetniško-izobraževalnega dogodka leta – PANTHEON 

konference. Na konferenci se vam bodo predstavili glavni Datalab strokovnjaki ter eminentni 

podjetniški svetovalci iz Slovenije (častni gost konference, g. Janez Škrabec, direktor podjetja 

RIKO HIŠE; strokovnjaki podjetja Data d.o.o., prejemnika evropske nagrade za podjetništvo 2011; 

mag. Mitja Kokove, SIQ; marketinški guru, mag. Aleš Lisac, LISAC & LISAC; ga. Saša Einsiedler, 

TV in radijska voditeljica, komunikacijska trenerka in svetovalka; strokovnjaki Ekonomske 

fakultete v Ljubljani; Blaž  Kos, direktor podjetja VentureLab ter vodja kluba Poslovni angeli 

Slovenije in drugi). Skupaj vam bomo poskušali posredovati čim več  praktičnih PANTHEON in 

podjetniških znanj v idiličnem okolju hotela Golf na Bledu, 1. in 2. junija. Oglejte si program. 

Ne zamudite izredno ugodne kotizacije 99 199 EUR + ddv (osebo). Izreden popust 100 EUR velja 

do 20.5.2011, za vse člane Uporabniške skupnosti ter člane BCCS. 

Vabljeni! 

Za prijavo izpolnite spletno prijavnico ali pa pokličite go. Vanjo Cigoj na telefon 01 252 89 18 ali 

040 196 109 ali go. Majo Fujan na telefon 01 252 89 16. Lahko pa nam pošljete prijavo tudi po 

elektronski pošti na vanjac@datala.si ali majaf@datalab.si. 

Nazaj na kazalo 

Obisk študentov Poslovne informatike 

V torek 19.4.2011 so Datalab obiskali študentje 1. letnika visokošolskega programa VPŠ  – 
Poslovna informatika Ekonomske fakultete v Ljubljani, pod okriljem doc. dr. Aleša Popoviča iz 

Katedre za informatiko. Sprejela sta jih Borut Puklavec, produktni vodja za modul poslovna 

analitika (ZEUS) in Maja Fujan, vodja marketinga za domače in tuje trge, oba diplomanta 

Ekonomske fakultete. 

Borut jim je predstavil kaj je ERP, kako deluje PANTHEON, kako poteka razvoj PANTHEON-a in 

kako je organiziran Datalabov ekosistem, Maja pa jim je predstavila funkcijo trženja in marketinga 

ter integracijo marketinških aktivnosti in dela s strankami z razvojem programa in podporo. 

Študente so pokazali veliko interesa za PANTHEON, predvsem pa jih je zanimalo, kako se pride iz 

fakultete v sistem kot je Datalabov in kakšna delovna mesta so primerna za študente poslovno-

informacijske smeri 

 

 

Nazaj na kazalo 

5. srečanje najaktivnejših obiskovalcev 
Uporabniških strani 

Sredi aprila smo priredili že 5. srečanje najbolj aktivnih obiskovalcev uporabniških strani. Tokrat 

sta bila z nami na prijetnem druženju v restavraciji Harfa gospod Martin Žohar (prokurist Figura-

MS d.o.o.) in gospod Martin Terlep (IT-skrbnik za zaposlene in vodstvo v podjetju Alpod d.o.o.). 

Na srečanje smo povabili tudi Klavdijo Kopač  Zagožen, podpornico za PANTHEON-ov modul 

Denar in DDV. 

Med prijetnim klepetom smo izvedeli marsikaj zanimivega od obeh uporabnikov; kaj jim je pri delu 

s PANTHEON-om všeč in kaj bi morali izboljšati, kakšne se jim zdijo Uporabniške strani in seveda 

kaj menijo o naših mesečnih srečanjih, s katerimi želimo spodbuditi vse obiskovalce PANTHEON-

ovih strani k še intenzivnejši komunikaciji. Martin Žohar: »Moj vtis s srečanja je, da imajo 

uporabniki PANTHEON-a težave pri določenih postopkih ob nadgradnjah PANTHEON-a. Sem bil pa 

zelo presenečen nad osebnim kontaktom Datalaba z mano in da sem lahko predstavil težave, s 

katerimi se srečujem pri vsakdanjem delu s PANTHEON-om. Do sedaj teh kontaktov ni bilo. Tudi 

Martinu Terlepu je bilo srečanje prijetno: »Dobil sem nekoliko boljšo predstavo o delovanju 

podjetja Datalab, vendar pa sem od srečanja pričakoval nekoliko več  v smislu pridobivanja 

uporabnih informacij«. 

Datalabovci se že veselimo naslednjega druženja z vami, spoštovani obiskovalci PANTHEON-ovih 

Uporabniških strani! In pogoj za to, da ste prav vi pocrkljani z izbrano hrano in pijačo v dobi 

družbi? Jah... - dajte si vsaj enkrat zares duška in brezmejno komunicirajte na tem našem 

»neskočnem virtualnem papirju« - veseli vas bomo! 

Kdo so tokrat nagrajeni obiskovalci PANTHEON-ovih Uporabniških strani in kaj menijo 

o našem delu? 

Martin Žohar, prokurist v podjetju FIGURA-MS d.o.o. (www.figura-ms.si). V podjetju za tekstilno 

proizvodnjo za podjetja (promocijski tekstil in strojno vezenje logotipov na tekstil) in končne kupce 

(otroška oblačila: www.trgovina-figura.si) je zadolžen za vodenje nabavnih postopkov, iskanje 

novih strank, pripravo na strojno vezenje v proizvodnji, uvajanje tehnoloških rešitev v podjetju itd. 

»Trenutno ne vidim potrebe po spreminjanju uporabniških strani. Najpogosteje pogledam težave in 

rešitve v področjih Naročila in Blago. Predvsem pa si želim sodelovanja pristojnih Datalabovcev na 

postavljena vprašanja ali težave na Forumu in da si lahko pogledaš na Forumu ali se je kdo že 

srečal z določeno težavo in kako jo je rešil. Tudi nastavitev za obvestilo o prejemu odgovora na 

svoje vprašanje na Forumu bi bila dobrodošla«. 

Glede PANTHEON-a bi pohvalil modul POS, ker je zelo enostaven za uporabo (trgovke) in tudi za 

mene kot administratorja. Zelo bi pogrešal tudi funkcijo Dodajanje podatkov na različne druge 

dogodke. Pohvaliti je treba tudi dobro optimizacijo pri delu preko remote desktopa, kjer ni 

potrebna zelo hitra internetna povezava. 

In kaj gospoda Žoharja glede PANTHEON-a najbolj moti? »Bojim se narediti nadgradnjo, ker ne 

vem, kaj me bo spet čakalo potem – ali bo delalo vse tako, kot je delalo prej, vsaka težava pa 

zahteva veliko časa za odpravo, obenem pa je treba za to plačati podpornika. Če ne dela nova 

funkcionalnost in je treba narediti podrobnejše nastavitve, je ta strošek upravičen, drugače pa ne. 

Težave so tudi, ker včasih določena funkcionalnost ni najbolje stestirana, pa se jo vseeno vključi v 

posodobitev.« 

Martin Terlep, IT-skrbnik za zaposlene in vodstvo v podjetju Alpod d.o.o. Glede tega, kako bi še 

bolj povezali in razširili PANTEHON-ovo skupnost, meni, da bi bila zanimiva in koristna tematska 

srečanja uporabnikov: »Predstav l jena b i  b i la  dobra praksa naj izkušenejših PANTHEON 

uporabnikov, na osnovi katere bi se prediskutiralo problematiko določenega področja. Tema bi 

morala biti dovolj ozko definirana, da bi bilo dovolj časa, da se pogovorimo o vseh podrobnostih 

oz. težavah«.  Na Uporabniških straneh Martin pogleda Navodila, Video navodila in Forum, kjer 

predlaga, da se doda opcija vpogleda le v debate, v katerih je posamezen uporabnik udeležen. 

In kaj meni o PANTHEON-u? »Nadgradenj oz. popravkov, bi se želel razveseliti (kot spremembo na 

bolje), ne pa bati - kot zelo verjeten razlog za nove neprijetnosti in težave, kar se zdaj dogaja. 

Rešitve, ki se vpeljejo z nadgradnjo, so premalo domišljene ali preslabo stestirane. (Očitno se ne 

»preigra«  večine možnosti, ki se pojavljajo pri vsakdanjem delu). Glavno merilo za vpeljavo 

izboljšav  ne  b i  b i l o  število nezadovoljnih uporabnikov oz. »popularnost«  izboljšave, temveč 
dejanska dodana vrednost izboljšave. Sicer zahtevnejše izboljšave (ki bi jih potrebovalo nekoliko 

manj uporabnikov), ne pridejo nikoli na vrsto. Kot dobro PANTHEON-ovo lastnost prepoznavam 

veliko stopnjo prilagodljivosti programa, hkrati pa je ta lastnost tudi težava, ker s seboj prinaša 

tudi več  možnosti za napake (tako na strani uporabnika kot tudi na strani programerja). Torej 

velika stopnja prilagodljivosti da, vendar jo je potrebno vpeljevati previdno in z veliko testiranja.«  

Tokrat nagrajena obiskovalca PANTHEON-ovih Uporabniških stran - z leve: Martin Terlep (Alpod d.o.o.) in Martin 

Žohar (Figura MS d.o.o.) ter Klavdija Kopač Zagožen, podpornica za PANTHEON-ov modul Denar in DDV. »Sem 

zelo prijetno presenečen nad osebnim kontaktom Datalaba z mano kot uporabnikom PANTHEON-a in nad tem, da 

sem lahko neposredno predstavil težave s PANTHEON-om. Teh kontaktov do zdaj ni bilo,« je povedal Martin 

Žohar. Tudi Martinu Terlepu je bilo srečanje prijetno: »Dobil sem nekoliko boljšo predstavo o delovanju podjetja 

Datalab, vendar pa sem od srečanja pričakoval nekoliko več v smislu pridobivanja uporabnih informacij«. 

(foto Arhiv Datalaba)  

 

Nazaj na kazalo 

Novosti in nasveti 

Obračuna davka na dodano vrednost, na podlagi novega 66.a člena ZDDV-1D 

V patch 55.52.02 smo dodali obračuna davka na dodano vrednost, na podlagi novega 66.a člena 

ZDDV-1D. 

Detajlna navodila glede novega obračuna davka na dodano vrednost najdete na spodnji povezavi: 

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=200791 

Video navodila pa si lahko ogledate na: 

•  Kreiranje davčnih evidenc z upoštevanjem 66.a člena ZDDV 

•  Primer kreiranja davčnih evidenc z upoštevanjem 66.a člena ZDDV 

Izpisa »2HG – Povečan davek (odbitek DDV) iz preteklih davčnih obdobij«  i n  »2HI – Poročilo 

DURS« bosta skupaj še z nekaterimi ostalimi izboljšavami izšla v naslednjem patchu. 

Povezava potnih nalogov z Google maps in prenosom KM 

V potnih nalogih smo omogočili povezavo relacije potovanja iz Google maps. Tako ima uporabnik 

poleg pregleda potovanja od builda 555201 dalje še možnost prenosa kilometrov iz Google maps v 

same potne naloge v polje Prenos KM. 

V potnih nalogih v panelu Potovanje s klikom na gumb  odpremo Google maps. 

 

Na Google maps se prikažejo navodila za potovanje za relacijo izbrano v potnem nalogu in sicer od 

Kraja odhoda do Potovanja v. 

 

V potnem nalogu se v potrditev prikaže še obvestilo o prenosu KM iz Google maps v potni nalog. 

 

Ob potrditvi na gumb  se KM zapišejo v polje Prevoženi KM. 

 

Več  o  p o t n i h  n a l o g i h  s i  l a h k o  o g l e d a t e  v  n a v o d i l i h  n a  n a s l e d n j i  p o v e z a v i :  

https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=2008. 

Nazaj na kazalo 

mateja.korelc@datalab.si

mateja.cejan@datalab.si

 

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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