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E-NOVICE PODJETJA DATALAB D.D.| LETO V. | ŠTEVILKA 19 | MAREC 2009 

ZAKAJ JE BIL POTREBEN PREHOD NA PANTHEON 5.5 

Konec marca zaključujemo obdobje razvoja PANTHEON-a 
5.0. Zadnjih 9 mesecev smo vanj vgrajevali samo še 
nujno potrebne zakonske spremembe in poizkušali večino 
razvojnih resursov usmerjati v poliranje nove generacije. 
Menjava generacij programske opreme je naporno 
opravilo za vse: razvoj, partnerje in uporabnike. Več kot 
legitimno se zdi vprašanje, zakaj je bila potrebna nova 
generacija 5.5? 

Spreminjanje tehnologij in nujnost po uvajanju novih 
rešitev, ki jih omogoča napredek na področju 
elektronskega poslovanja in poslovne inteligence, so 
glavni razlogi, da smo se pri v Datalab-u odločili, da je 
vlaganje v razvoj Pantheon 5.5 nujno za zagotavljanje 
celovite podpore našim uporabnikom v bližnji prihodnosti. 
Ta usmeritev, začeta v letu 2005, se je v zadnjem letu dni 
že zaradi eDavkov pokazala kot pravilna. 
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Poleg tega ima Pantheon 5.0 kar nekaj slabosti, ki jih z obstoječo platformo nismo več 
zmožni prilagajati novim zahtevam, ki prihajajo: 

1. P5.0 je bil napisan v stari tehnologiji na kateri nismo mogli niti popravljati več vseh 
napak in spremljati zakonodajo. S P5.5 je razvoj lažji, bolj standardiziran in vsled 
tega v prihodnosti hitrejši in z manj napak.  

2. Vedno večji poudarek je na e-poslovanju, ki smo ga v P5.0 podpirali po ovinkih (http 
posti) ne pa s tehnologijo spletnimih storitev (vedno večji del eDavkov, prihajajoči 
M4-8, ...). P5.5 podpira vse moderne načine izmenjave podatkov in omogoča rast 
naprej.  

3. Podatkovna baza za P50 je dovoljevala brisanje šifrantov, poljubno spreminjanje 
preddefiniranih polj, ... kar je lahko pomenilo naključne napake, ki jih je izredno 
težko odkriti. Baza za P5.5 se nadzoruje in zdravi sama. In če se ne zna pozdraviti 
in bi njeno delovanje lahko povzročilo napako, bo to javila (PANTHEON dobi rdečo 
opravilno vrstico).  

4. Večina funkcij deluje hitreje. Tiste, ki še ne, bodo v prihodnosti, saj kodo 
optimiziramo in čistimo.  

5. P5.0 je pogosto javil kritično napako (memory leak, General protection fault, ...) in 
je včasih (sicer redko) ostal v nedorečenem stanju. P5.5 zna take napake zaznati in 
se v najslabšem primeru ustavi in zapre aplikacijo ter tako onemogoči morebitno 
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napako.  

6. Redesign uporabniškega vmesnika je poenotil podobo obrazcev, veliko pozornost 
smo namenili preglednosti in logičnemu zaporedju vnosov. Učenje je tako hitrejše, 
uporaba lažja.  

7. Izpisi so lepši in preglednejši, generator izpisov bolj zmogljiv, prenosi v XLS 
potekajo brez težav in cifre na njih se vedno seštevajo. V izvozih v PDF smo uredili 
šumnike, dvostransko tiskanje in izbiro tiskalniških predalov.  

8. P5.5 je optimiziran za delovanje na servisih gostovanja (naslednja stopnja e-
računovodstva) in ne potrebuje tako hitrih internet povezav.  

Večina izboljšav je bila narejena za večjo zanesljivost in večjo uporabnost. Rešeno je bilo 
obilo pripomb, ki so se nabirale v letih 2000-2008. Prav to, kar ste nam uporabniki preko 
anket govorili, da si želite. Zato mislim, da je P5.5 pomemben korak naprej in da se bo 
preko 4 milijone evrov investicije vnovo generacijo povrnilo vsem. Kot enoletni uporabnik 
P5.5 sem prepričan, da boste uporabniki hitro videli vrednost nove verzije in da se boste čez 
leto spraševali, kako ste sploh lahko delali s P5.0 

Verjetno se sprašujete, koliko vas bo nadgradnja na P5.5 stala? 
Najprej poudarimo, da MIGRACIJE NI POTREBNO PLAČATI. V Datalabu smo pripravili izredno 
avtomatiziran program, ki vse korake naredi sam, poskrbi tudi za rezervno kopijo ter 
namestitev nove verzije programa. Če vaša rešitev nima posebnih dodatnih programov 
(DPA, SQL-I) potem lahko migracijo naredite sami. Lahko tudi za "pokušino" saj vam bo vaš 
obstoječ P50 deloval še naprej. 

Več o migraciji PANTHEON-a na verzijo 5.5 si lahko preberete na: 
www.datalab.si/podpora/migracija_na_pantheon_55/ 
 
Seveda pa z veseljem odgovorimo na vsa vaša dodatna vprašanja, povezana s prehodom na 
Pantheon 5.5. 

Pozdrav, 
Andrej Mertelj 
 

BST INFO – 3 mesece brezplačne uporabe 
V časih, ki so pred nami, smo vsa podjetja pred zahtevno nalogo - delati pametneje in 
bolje. Ker moramo o poslovnih partnerjih vedeti več, smo vsem našim uporabnikom 
aktivirali brezplačen paket BST INFO za obdobje treh mesecev*. 

S paketom BST info dnevno prejemate informacije: 
 
- Kateri od naših kupcev ima blokiran račun? 
- Kdo je v stečaju ali likvidaciji?  
Seveda morajo biti vse te informacije dnevno osvežene, sej le tako lahko hitro in ustrezno 
reagiramo na neprijetne dogodke in smo nanje bolje pripravljeni.  

Obveščamo vas, da smo pripravili posebne strežnike, ki dnevno agregirajo podatke iz različni 
virov (seznam blokiranih računov, seznam stečajev in likvidacij, devizni tečaji večine slovenskih 
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poslovnih bank...) in TE PODATKE TEKOČE IN POPOLNOMA AVTOMATSKO POSREDUJEJO 
V VAŠ PANTHEON. S tem vam DNEVNO prihranimo vsaj 10 minut vnašanja podatkov, 
preprečimo možnost napak in na letnem nivoju prihranimo podjetju 30 ur rutinskega in 
zamudnega dela. 

 

Vsem uporabnikom PANTHEON-a smo BREZPLAČNO aktivirali paket BST INFO za 3 
mesece. Po tem obdobju imate možnost, da paket podaljšate za: 
 
- 3 mesece (kvartal): 29,00 € + DDV 
- 1 leto: 99,00 € + DDV 

Za vse dodatne informacije vas prosimo, 
 
- da pokličete na 01 25 28 936 (Alenka) 
- ali pošljete e-pošto na: prodaja@datalab.si  

 

Več informacij o namestitvi na www.datalab.si/podjetje/novicke_in_dogodki/novice/novice/ 
article/pantheon/bst-info-3-mesece-brezplacne-uporabe 

* Paket BST info deluje na verziji PANTHEON 5.5. 

Priporočite PANTHEON in zaslužite! 
Za naše uporabnike smo pripravili bonitetni model “Priporočite PANTHEON”, kjer 
lahko obstoječi uporabniki priporočijo programsko opremo PANTHEON svojim 
poslovnim partnerjem in s tem pridobijo 10 % od vrednosti licenc novega uporabnika. 

Provizijo, ki jo dobite s priporočilom PANTHEON-a lahko porabite za: 

 

• letno osveževanje PANTHEON-a,  

• dobropis mesečnih obrokov (pri zakupu),  

• nadgradnjo PANTHEON-a na zmogljivejše 
verzije,  

• nakup dodatnih PANTHEON licenc,  

• izobraževanje v Datalab Akademiji,  

• zakup oglasnega prostora (PANTHEON e-
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novice itd).  

Kaj morate storiti, ko najdete potencialnega uporabnika ali potrebujete več informacij? 

• Kontaktirajte Datalab na prodaja@datalab.si ter posreduje kontakte potencialne 
stranke  

• Vpišite potencialnega uporabnika v obrazec na Usersite -> Moji podatki -> Priporočilo.  

• Potencialna stranka sama kontaktira Datalab in pove, kdo ji je PANTHEON priporočil  

Za več informacij obiščite www.datalab.si/priporocite_Pantheon. 

ASISTENT DMS 
Rešitev ASISTENT DMS za DataLab PANTHEON™ je namenjena vsem DataLab 
PANTHEON™ uporabnikom ne glede na velikost samega podjetja oz. kupljenih licenc. 
Ker se zelo dobro zavedamo, da je upravljanje s papirno dokumentacijo drago in 
časovno potratno početje, je edini izhod iz tega uvedba rešitve za kontroliran in 
usklajen pretok dokumentov.  

Zastavljeni cilji, ki jih imamo in vizija, ki nas 
vodi, sta nas pripeljala k cenovno ugodni 
rešitvi, ki poenostavi in pospeši običajni tok 
poslovnih dokumentov tako, da celoten 
življenjski cikel, od nastanka do arhiva, vodi 
v elektronski obliki. 

Rešitev, ki jo ponujamo, je v celoti 
integrirana v programski paket DataLab 
PANTHEON™, kar odpravi visoke stroške 
integracije in s tem postane dostopna tudi 
majhnim in mikro podjetjem. 

V podjetju se vsak dan srečujemo s 
problemom evidentiranja prejete in izdane 
pošte. Če želimo delati učinkovito, moramo 
do dokumentov dostopati hitro ter se 
izogniti nepotrebnemu iskanju ustreznih 
dokumentov/podatkov. 

Asistent DMS predstavlja nepogrešljiv 
dodatek k programskemu paketu 
DataLab PANTHEON™. Z njegovo pomočjo 
se znebimo ročnega pisanja evidenc prejete 
pošte in pridobimo na organizirani in 
elektronsko vodeni evidenci prejete in 
izdane pošte. 

Prednosti - DMS za Datalab Pantheon 5.5 

• Poljubna klasifikacija tipov 
dokumentov  

• Revizijska sled opravljenih vnosov, 
sprememb in dostopov ter 
usklajenost s predpisi (pogoj za 
revizijsko varen Arhiv)  

• Izpis knjige izdane pošte za Pošto 
Slovenije  

• Napredne avtorizacije na mapo in 
posamezen dokument  

• Popolna integracija z vsemi moduli 
programa DataLab PANTHEON™ 5.5  

• Integriran vmesnik za digitalen 
zajem dokumentov  

• OCR prepoznavanje prejetih in 
izdanih dokumentov  

• Podprto prepoznavanje in 
generiranje EAN kod  

• Vnos in zajem prejetih eSlog 
dokumentov  

• Vnos dokumentov iz več delovnih 
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Asistent DMS predstavlja most med 
dokumenti, ki prihajajo v podjetje in 
poslovno programsko opremo (DataLab 
Pantheon™), saj je povsem integrirana z 
vsemi funkcijami programske opreme. 

Omogoča nam raznovrstne izpise in analize 
prejete in izdane pošte, dodatno pa tudi 
zagotavlja vpogled v digitalizirane doku-
mente, revizijsko sled, vnos elektronskih 
prilog, eRačune iz poljubnih vrst 
dokumentov PANTHEON™-a (prejeti računi, 
knjiženje,...) in tako korenito zmanjša 
potreben čas pri zavajanju dokumentov, 
kateri prihajajo v oz. odhajajo iz podjetja.  

Odlikuje jo: 

• enostavna uporaba,  

• preglednost,  

• visoka raven varnosti,  

• odprtost,  

• integriran sistem za digitalno 
zajemanje dokumentov in  

• možnost nastavitev naprednih 
avtorizacij.  

postaj hkrati in medsebojno 
obveščanje  

• oljuben workflow (zaporednno in 
vzporedno podpisovanje)  

• Izvoz podatkov v poljubnih formatih  

• Hitrost, enostavnost uporabe in 
doslednost  

• Workfow in forms processing 
(delovni tok dokumentov - 
likvidacija, zajem iz predlog (forms 
processing))  

• Desktop aplikacija in spletni 
vmesnik  

• Lokalizacija vmesnika (angleško, 
slovensko, hrvaško, srbsko, 
nemško, ...)  

• Aktivna podpora strankam in 
možnost implementacije 
nadstandardne rešitve  
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Novost: Outlook vmesnik za Asistent DMS 

 

Osnovno okno pregleda vnesenih prejetih in izdanih dokumentov 

 

 

info@asistent.si 

www.asistent.si 
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Velik uspeh Datalab-a v Bolgariji 
19.2.2009 smo se udeležili kongresa bolgarskih računovodskih servisov v Sofiji. Kjer 
smo na otvoritvenem predavanju udeležencem predstavili področje e-računovodstva, 
ki računovodskim servisom in njihovim strankam omogoča poslavanje v elektronksi 
obliki. 

Za boljšo predstavitev uporabe e-računovodstva smo skupaj s podjetji ApoVizija, Asistent in 
FMC posneli film ter ga prikazali na kongresu. 

Prko 1100 udeležencev kongresa je bilo naravnost navdušenih nad prikazanim, napeto so 
spremljali tematiko, postavljaji precej vprašanj in na koncu je na vprašanje "kdo bi to imel", 
skoraj tričetrt udeležencev dvignilo roko. 

Poleg predavanja smo imeli tudi razstavni prostor, na katerem nas je obiskal bolgarski finančni 
minister, g. Oresharski. Pogovor je potekal na temo možnosti uporabe teh tehnologij v 
Bolgariji. Po predavanju smo imeli tudi intervju za bolgarsko televizijo ter polstranski intervju 
za vodilno poslovno revijo "Money".  

Naš predstavnik v Bolgariji, podjetje Kontrax, namerava vzpostaviti hosting center in storitev e-
računovodstvo ponujati lokalnim računovodjem. 
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Novosti & nasveti 

1. Pospešitev nadgradnje 

Z zadnjimi popravki smo drastično pohitrili proces nadgrajevanja. Pričakujemo vsaj 
trikratno pospešitev nadgradnje glede na teste opravljene pri nas (iz 8 minut na 2 
minuti). Že v prejšnjih buildih smo bistveno pospešili proces nadgradnje, z zadnjim 
popravkom pa smo storili še korak dlje. Tako za nadgradnjo uporabnikov z veliko 
bazami (npr. računovodski servisi ali hosting centri) niso več potrebne ure temveč 
minute. 

Privzeta vrednost za nadgradnjo je zgolj nadgradnja spremenjenih objektov. Opažamo pa, da 
se precej uporablja opcija »Napredna Nadgradnja (nastavitev parametrov)« in "Nadgradnja 
vseh objektov". Le ta se uporablja izključno v primerih, ko je prišlo do hujše napake pri 
nadgradnji, ki je prekinila proces le-te. Nadgradnja vseh objektov naroči programu, naj se 
sinhronizirajo vsi objekti v bazi s prihajajočo verzijo programa (vključno z vsemi izpisi, 
avtorizacijami, programsko logiko, ...). Seveda se ustrezno temu podaljša čas nadgradnje. 

Primer enostavne nadgradnje brez nadgradnje vseh objektov. 

Primer enostavne nadgradnje brez 
nadgradnje vseh objektov. 

 

Primer napredne nadgradnje z opcijo 
nadgradnja vseh objektov. 
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2. Popolna avtomatična nadgradnja 

Precej opravil, ki jih izvajamo v DataLab programski opremi se nam pogosto 
ponavljajo, tako opravilo je na primer tudi nadgradnja programa. Tako opravilo lahko 
damo v avtomatsko izvajanje, kateremu nastavimo, da na določen dan ob določeni uri 
požene željen program in izvede opravilo. 
 
Tako si lahko ob uporabi parametra /L in /U in »urnika opravil« (scheduled tasks) 
nastavimo popolnoma avtomatizirano nadgradnjo. To je zelo koristno naprimer v 
primeru ko želimo izven delovnega časa nadgraditi večje število podatkovnih baz.  

/L=uid:pass - Avtomatsko prijavi določenega uporabnika. Uid je dvomestna koda uporabnika, 
katerega prijavljamo v Pantheon, pass pa je njegovo geslo. 

/U – Ta preklopnik je namenjen osveževanju (Upgrade) programske opreme. Ob uporabi tega 
preklopnika se naloži Pantheon, vpraša za login uporabnika ter takoj po tem začne 
nadgrajevati. Po končani operaciji se program zapre. Parameter je možno kombinirati tudi s 
preklopnikom /L tako, da dobimo popolnoma avtomatično nadgradnjo. Če želimo popolnoma 
avtomatsko nadgrajevanje, potem je najbolje, da odpremo novega uporabnika npr. UU z 
geslom abc. Uporabniku zapremo vse avtorizacije razen nadgrajevanja (na ta način ščitimo, da 
ne bi kdorkoli pogledal v ukazno vrstico za zagon in uporabljal tega uporabnika za kreiranje, 
spreminjanje ali brisanje dokumentov v Pantheonu). Ukazna vrstica za avtomatski zagon bo 
torej: 

"C:\Program Files\DataLab\Pantheon.exe" /U /L=UU:abc 
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3. Pregled knjižb 

S pomočjo pregleda knjižb lahko izbrane knjižbe poljubno sortiramo, grupiramo in analiziramo. 
ME in MF verziji Pantheona omogočata tudi avtomatski pregled knjižb, ki so zajete v določeni 
bilančni postavki preprosto tako, da na izpisu kliknemo na željeno vrednost. Obstoječe 
funkcionalnosti pa so odslej še prijaznejše uporabniku, saj imamo lahko odprtih več form za 
preglede hkrati, s čimer je primerjava in analiza podatkov enostavna in pregledna. 

4. Prikaz pozicij na dokumentih z uporabo gumba za razširjanje in 
pomanjšanje 

Kadar imamo na dokumentu večje število pozicij, lahko za lažji pregled le teh, uporabimo gumb 
za pomanjšanje in razširjanje. 

Primer, ko je vklopljen gumb »razširjeno«. Vidni so vsi podatki o dobavitelju, prevozniku 
in pogoji. 
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Primer, ko je vklopljen gumb »pomanjšanje«. V tem primeru se skrijejo detajlni podatki o 
dobavitelju, prevozniku in pogojih. Tako imamo boljši pregled nad postavkami naročila. 

 

 

Ponovni zagon srečanj UG 
Po daljšem premoru, ki nam ga je narekovalo intenzivno delo na razvoju Pantheona 
5.5, sedaj spet oživljamo srečanja UG. 

Kaj so srečanja UG? 
To so srečanja, ki se dogajajo pri nas, na Datalabu (Koprska 92, Ljubljana) in so namenjena 
druženju vseh, ki jih zanima posamezno področje Pantheona. Zberemo se razvijalci, podporniki 
in nenazadnje uporabniki posameznega področja ter debatiramo o svojem področju. Čeprav 
srečanje praviloma vodi produktni vodja področja, ne gre za predavanje, temveč za izmenjavo 
informacij, kjer so prav izkušnje in mnenja uporabnikov tista, katerim dajemo največji 
poudarek. Zadnji del srečanja, ki ga imenujemo PPP*, pa je še posebej namenjen sproščeni 
izmenjavi mnenj.  
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Pantheona v bodoče! 

Datume prvih UG srečanj ter e-poštne naslove, na katere se lahko prijavite, najdete v spodnji 
tabeli. Srečanja se praviloma pričnejo ob 10:00.  

Termin Tema Vodja srečanja 

6.5.2009 
ZEUG - Zeus (poslovna analitika, planiranje, 
nadzorne plošče...) 

borut.puklavec@datalab.si 

13.5.2009 
ARUG - Ares (razvojno okolje integrirano v 
Pantheon) 

dare.rihter@datalab.si  

15.5.2009 
HFUG - Hefaist (proizvodnja: kosovnice, 
planiranje, delovni nalogi...) 

sonja.gros@datalab.si  

28.5.2009 HRUG - Hera (kadri, plače, potni nalogi...) tina.berden@datalab.si 

3.6.2009 HEUGš - Hermes šifranti (naročila, šifranti...) leonida.krasevec@datalab.si 

10.6.2009 
HEUGb - Hermes blago (blago, servis, DDV, 
carinska skladišča...) 

mateja.korelc@datalab.si 

16.6.2009 
PAUG - Pantheon splošno (Administratorska 
konzola, setup, lokalizacije, OTOS...) 

damjan.smuc@datalab.si 

17.6.2009 
HEUGd - Hermes denar (računovodstvo, finance, 
osn. sredstva...) 

klavdija.zagozen@datalab.si 

* pogovor ob pizzi in pivu 

Borut Puklavec 

STROKA PRODUKT – spletne trgovine 
Želite združiti pester izbor izdelkov na enem mestu in omogočiti kupcem zares 
enostavno in varno nakupovanje?  

 

Odprite še ena vrata v vaše podjetje! 
Nakupovanje preko spletne trgovine iz leta v leto drastično narašča. Ker se zavedamo, da kupci 
pričakujejo, da lahko dandanes vse najdejo in kupijo preko spleta, smo v Stroki Produkt – 
GOLD Datalab partner, razvili spletno trgovino integrirano s PANTHEON , katera vam prinaša 
številne prednosti:  

 

 



 14 

• Povezljivost trgovine z obstoječimi sistemi v podjetju (PANTHEON).  

• Znižanje stroškov poslovanja.  

• Povečano število kupcev.  

• Večja konkurenčnost na tržišču.  

• Vse informacije o artiklih so zbrane na enem mestu.  

• Predstavite lahko neomejeno število artiklov.  

• Možnost spremljanja aktivnosti in popularnost svojih izdelkov.  

• Trženje produktov in storitev na neomejenem trgu.  

• Plačilni mehanizmi.  

• Neomejen delovni čas.  

• Povečana prepoznavnost podjetja.  

Funkcionalnosti integracije spletne trgovine z PANTHEON-om: 
Povežite spletno trgovino z vašim ERP sistemom, kar vam omogoča, da bodo vnesene 
spremembe na enem mestu, vidne povsod. Tako bo vaše spletno poslovanje hitro, učinkovito in 
zanesljivo. Iz PANTHEON-a lahko na spletno mesto prenašate artikle, zaloge, proizvajalce 
posameznih artiklov, kategorije posameznih artiklov, katerim se lahko določi podkategorije. 
Prenašamo lahko kupce, pogodbene cenike partnerjev, kar pomeni da se kupcu pokaže cena, 
katero imamo zanj določeno v PANTHEON-u. 

V Stroki produkt vam nudimo tri različne pakete spletnih trgovin (Bronze shop, Silver shop in 
Gold shop) ter mini nakupovalni košarici (Enostavna košarica in Integrirana košarica z ERP 
PANTHEON-om). 

Zagotovite svojim kupcem hiter, učinkovit in enostaven dostop do izdelkov vašega 
podjetja z nakupom preko spletne trgovine. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo: 
Stroka Produkt d.o.o. 
Koroška cesta 61 a  
SI - 2360 Radlje ob Dravi 
Tel: + 386 (0)2 887 97 70 
marketing@stroka.si 
www.stroka.si 
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DATALAB AKADEMIJA – termini izobraževanj 
Plan tečajev v okviru Datalab Akademije v mesecu marcu in aprilu: 

 

 

 

Prijava na izobraževanja v okviru Datalab Akademije 
Na vsa izobraževanja Datalab Akademije se lahko prijavite preko spletne strani ali pa preko e-
pošte na naslovu ter preko telefona na 01/ 252 89 00. 

Ob prijavi vas prosimo, da navedete kontaktne podatke (ime, priimek, podjetje, naslov, d.š.) in 
naziv ter datum tečaja/certificiranja, na katerega se želite prijaviti. 

Melita Oven 

 

Če želite, da elektronske PANTHEON novice prejemajo tudi vaši sodelavci, izpolnite prijavni obrazec. V 

primeru da e-novic ne želite prejemati, odgovorite na to sporočilo. 

 


