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Uvodnik 

Pozdravljeni! 

Zaščita licenčne uporabe v PANTHEON-u doslej ni bila kaj 

pr ida in precej  iz  prejšnjega stoletja. In to v vseh 

pogledih: ni ščitila večkratne uporabe iste serijske številke 

(licenca PANTHEON-a  »dana prijatelju«) ;  n i  ščitila 

neavtorizirane nadgradnje (bazo si lahko nadgradil pri 

nekom s sklenjeno osveževalno pogodbo in jo prenesel 

nazaj v svojo produkcijo); in ni najbolje ščitila števila 

hkratnih uporabnikov (preverjanje se je dalo obiti). 

Piratizacija in druga nelegalna uporaba je škodljiva za nas 

vse .  Da  je  škodljiva za Datalab, je evidentno, saj ne 

dobivamo prihodkov, ki bi jih morali. Predvsem pa je slaba 

za uporabnike, saj je razvoj pri nas vezan na prihodek 

(investiramo 60%+ prihodkov). Manjši  prihodki torej 

pomenijo manjši  v l ožek v razvoj,  pomeni  počasnejše 

izboljšave  i n  več  napak zaradi manjšega budgeta za 

testiranje (nujen del razvoja). Ne zdi se nam primerno, da 

zaradi free-riderjev trpimo vsi. Zato smo po enoletnem 

načrtovanju spremenili način ščitenja naših licenc. 
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Razmerje med licenčnimi in vsemi registriranimi uporabniki. Razlika ni v celoti nelegalna, saj omogočamo legalno 

uporabo več davčnim š tevilkam, v kolikor ima podjetje hčerke ali je računovodski servis.  

 

Kaj bo novega z buildom 55.56.20, ki bo na voljo 6.4.2012? Ob instalaciji ali nadgradnji bo 

PANTHEON zapisal serijsko številko SQL strežnika v bazo in povezal serijsko številko PANTHEON-a 

s serijsko številko strežnika. Taka baza bo potem delovala samo na tem računalniku oziroma 

instanci SQL strežnika. Tako povezano serijsko številko potem ne boste mogli ponovno aktivirati 

na drugem strežniku. 

Jasno smo predvideli postopke v izjemnih situacijah: 

Upamo, da bo prehod na novo ščitenje potekal čim bolj neboleče. Načrtovali smo ga, da bo 

praktično neopazen, a saj veste – nikoli ne moremo predvideti, kakšne kombinacije se uporabljajo 

pri 26,000 uporabnikih, kolikor jih bo PANTHEON imel v nekaj dnevih. V ta namen bomo od 6.4. do 

20.4. vzpostavili vročo linijo na 01 25 28 948, ki bo delovala neprekinjeno 24/7 in vam pomagala 

v primeru težav. 

Dobičkonosno poslovanje vam želim 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

1. Večja podjetja imajo lahko testne in rezervne lokacije: naša prodajna služba vam lahko določi
uporabo te iste serijske na dveh ali več strežnikih. Prosimo vas pa za izjavo, da te lokacije niso

v produkciji. 

2. Strežnik lahko odpove, softver je potrebno reinštalirati: v ta namen bo na uporabniškem in

partnerskem strežniku na voljo poseben postopek, kako PANTHEON seri jsko številko

deaktivirate na enem in aktivirate na drugem strežniku. 

3. Pregled baze pri svetovalcih: bazo še vedno lahko prenesete v pregled podporniku. Vezava

PANTHEON-ove serijske na strežnik ostane, saj je baza pri uporabniku še vedno v produkciji.

Podpornik jo lahko celo nadgradi (s svojo serijsko!), vendar pa take baze ne bo več  možno

prenesti nazaj na izvorni strežnik uporabnika in jo nadgrajeno uporabljati. Uporabnik bo moral

nadgraditi produkcijsko bazo na svojem strežniku. 

Napovedujemo 7. PANTHEON Konferenco 

 

Vabimo vas, da se ponovno udeležite največjega podjetniško-izobraževalnega dogodka PANTHEON 

skupnosti – PANTHEON Konference. Tokratna konferenca bo imela prav poseben pomen. 

Organizirana bo ob 15. obletnici delovanja podjetja Datalab. Predstavili se vam bodo 

Datalabovi strokovnjaki ter podjetniški svetovalci iz Slovenije. Tokratna tema konference bo 

»Aktivno z znanjem proti finančni in gospodarski krizi«.  Skupaj vam bomo poskušali 

posredovati čim več  praktičnih PANTHEON in podjetniških znanj, s pomočjo katerih boste 

optimizirali svoje poslovanje, zmanjšali stroške in s tem aktivno stopili v bran težki gospodarski 

situaciji. 

V sklopu PANTHEON konference in v duhu posebnega jubileja pa bo podjetje Datalab, skupaj z 

vami spoštovani uporabniki in prijatelji, organiziral posebno dobrodelno akcijo »Morski objem«. 
Del kotizacij, del sponzorskih sredstev in sredstev zbranih v okviru akcije bo namenjenih otrokom 

i z  Doma Malči Beličeve v Ljubljani. Otroke, ki ne morejo živeti v zavetju svojih družin, 

bomo letos skupaj razveselili in jih odpeljali na morje. 

15 € od kotizacije bo namenjeno otrokom Doma Malči Beličeve –  
skupaj jih bomo popeljali na morje.  

Želite nastopati kot predavatelj, sponzor? 

Za dodatne informacije pokličete go. Vanjo Cigoj na telefon 01 252 89 18 ali 040 196 109 ali go. 

Majo Fujan na telefon 01 252 89 16. Prijavo nam lahko pošljete po elektronski pošti na 

vanjac@datalab.si ali majaf@datalab.si. 

Že prihodnji mesec sledi program konference in spletna prijava. 

Iskreno vabljeni! 

Nazaj na kazalo 

Termin: 7. 6. 2012 

Lokacija: Thermana Laško 

Kotizacija: 64,50 € + DDV 

Morski objem: 15 € 

Vanja Cigoj

Sprememba pri nastavitvah za POS 
Novica z zaslonskimi posnetki na Uporabniških straneh 

V prihajajočem izidu 55.56.00 smo POS-u pri nastavitvah naredili bistveno spremembo: nekatere 

nastavitve, ki so do zdaj bile na samem POS obrazcu, smo prestavili v Šifrant vrst 

dokumentov. 

Opozoriti moramo, da lahko pride do sprememb v nastavitvah po nadgradnji, zato vsekakor 

priporočamo, da pred uporabo POS-a preverite nastavitve v Šifrantu vrst dokumentov. 

Za to spremembo smo se odločili, da bi tako omogočili npr. vezavo načina plačila na določeno 

vrsto dokumentov, kar do zdaj ni bilo mogoče. 

Hvala za razumevanje in uspešno delo s PANTHEON-om še naprej. 

POS team 

Nazaj na kazalo 

Novosti v PANTHEON LT/LX v marcu 

Za mesec marec 2012 je pripravljen paket dodatnih sprememb in posodobitev Pantheon verzij 

programov družine L, v katero spadajo verzije LX in LT. Novosti in vsebine so predvsem iz 

naslednjih vsebinskih področij: 

•  odprte postavke kupcev in dobaviteljev – IOP obrazci po e-mailu, 

•  kartica terjatev in obveznosti – konto kartica, 

•  obračun materialnih prometov LX, 

•  anketa v DEMO verzijah Pantheon LX/LT. 

 

Nasvet: 

Najnovejši seznam vsebinskih novosti in dopolnitev verzij LX/LT najdete na Uporabniških straneh. 

Nazaj na kazalo 

Boštjan Artnik

PANTHEON izobraževanja april-junij 2012 

V okviru Datalab akademije smo za vas pripravili obilico zanimivih izobraževanj, ki jih boste lahko 

obiskali v mesecih od aprila do junija 2012. 

Poišči m o  še neznane točke v PANTHEON-u  in  v  sode lovan ju  z  Inštitutom za poslovodno 

računovodstvo nadgradimo strokovna znanja s področja davkov, računovodstva in financ. 

Izobraževanja bodo potekala na sedežu podjetja Datalab, Koprska 92, Ljubljana. Opise in cene si 

lahko ogledate tukaj. 

Prijave in informacije: ga. Vanja Cigoj, 01 252 89 18 ali 040 196 109. 

Vljudno vabljeni! 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj

Kako je podjetje SELTRON d.o.o. pohitrilo 
delovanje poslovno-informacijskega sistema 
PANTHEON 5.5 za 30%? 

Podjetje SELTRON d.o.o. je uporabnik sistema PANTHEON od leta 2000, zato se je njihova 

podatkovna baza zaradi velikega števila različnih dokumentov in njene velikosti pričela odzivati 

vse počasneje. Ker bi nakup novega strežnika pomenil veliko naložbo brez zagotovitve ustreznih 

rezultatov, so se za pomoč obrnili na naše podjetje. 

Zaradi podobnih potreb tudi pri drugih podjetjih smo se na podjetju JAMADA d.o.o. odločili razviti 

univerzalno rešitev za vse uporabnike,  JAMADA ARHIVIRANJE,  s  ka te ro  smo  odpravili 

počasnejše delovanje podatkovne baze sistema PANTHEON. 

Komu je namenjena rešitev JAMADA ARHIVIRANJE? Vsem, ki: 

Kako pa rešitev JAMADA ARHIVIRANJE sploh deluje? Čeprav je zgradba rešitve zelo kompleksna, 

smo se na JAMADI potrudili, da je njena uporaba zelo enostavna, saj za večino dela poskrbi 

rešitev sama. Uporabnik pred pričetkom arhiviranja zgolj izbere kriterije za izvedbo arhiviranja. 

Arhivirajo se dokumenti naročil, prometov, delovnih nalogov in temeljnic. 

Rešitev razdeli obstoječo produkcijsko podatkovno bazo na dve novi podatkovni bazi – 
arhivsko in produkcijsko. Za uporabnike sistema ZEUS pa  rešitev kreira dodatno podatkovno 

bazo, v katero se polnijo podatki iz dveh novonastalih podatkovnih baz. 

Za informacije o ceni in dogovor o namestitvi rešitve JAMADA ARHIVIRANJE nas pokličite na 

telefonsko številko 02 330 53 50 (Sašo Bombek), ali pišite na prodaja@jamada.si. 

V uporabnost in delovanje rešitve JAMADA ARHIVIRANJE smo tako prepričani, da Vam omogočamo 

BREZPLAČNO TESTIRANJE arhiviranja na kopiji Vaše podatkovne baze. Po elektronski pošti nam 

pošljite kontaktne podatke (kliknite TUKAJ)  i n  preverite, za koliko % boste pohitrili 

delovanje Vaše podatkovne baze! 

V kolikor se odločite za nakup rešitve JAMADA ARHIVIRANJE do 30.4.2012, Vam vzdrževanje 

rešitve za prvo leto plača Jamada! 

 

Nazaj na kazalo 

– želite, da Vaša podatkovna baza deluje hitreje; 

– želite povečati produktivnost Vaših zaposlenih; 

– žel i te nameniti več   časa drugim aktivnostim – prodaji, analizam, računovodskemu

kontrolingu, proizvodnji, delovnim sestankom in/ali Vašim strankam; 

– ste uporabnik sistema PANTHEON vsaj 3 leta in je Vaša podatkovna baza velika vsaj 2 GB; 

– Vam je pomembna varnost Vaših podatkov; 

– s e  želite izogniti stroškom nakupa novega strežnika in vzpostavitve novega strežniškega

okolja. 

Bili smo na CeBitu! 
Na letošnjem CeBitu, najpomembnejšem in največjem sejmu informacijske tehnologije na svetu, 

ki je potekal v Hannovru od 6. do 10. marca, se je med več kot štiri tisoč podjetji iz sedemdesetih 

držav predstavilo tudi podjetje Datalab. 

V okviru slovenskega paviljona in v organizaciji Slovensko-nemške gospodarske zbornice je 

podjetje Datalab predstavilo poslovni programski paket PANTHEON Farm Accounting (FA), 

namenjen vodenju poslovnih procesov na kmetijah. 

PANTHEON FA, nov član PANTHEON družine, je na sejmu vzbudil veliko zanimanje tako potencialnih 

partnerjev kot tudi strank, kar pomeni potrditev našega dosedanjega dela in vzpodbudo za 

vlaganje našega znanja v razvoj tega novega produkta tudi v naprej. 

 

Nazaj na kazalo 

Klavdija Kopač Zagožen

Datalab na Dnevih slovenske informatike 2012 
Tudi letos bo Datalab sodeloval na konferenci Dnevi slovenske informatike, ki bo potekala od 16. 

do 18. aprila v Portorožu. 

Predstavili bomo dva strokovna članka in sicer Avtomatizacija letnega poročanja (avtorja: Borut 

Puklavec, Datalab, in Simon Mastnak, Masset finančno svetovanje d.o.o.) ter Mobilne rešitve kot 

nadgradnja ERP sistema (avtorja: Borut Puklavec, Datalab, in Matej Šircelj, FRI, Univerza v 

Ljubljani). 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite naše predstavitve na Dnevih slovenske informatike 2012 v 

Portorožu. 

Nazaj na kazalo 

Borut Puklavec

Alfa sreča Aladina 
Spoštovani vodje, 

Imate občutek, da ste velikokrat sami za vse? Se vaši sodelavci ne razvijajo tako 

(hitro), kot je potrebno? 

Ste odgovorili z »DA«? 

Za vas v sodelovanju z ga. Natašo Tovornik, avtorico na Uporabniških straneh, trenerko in odlično 

predavateljico organiziramo praktikum za vodje: »Alfa sreča Aladina«,  kjer bomo našli rešitve 

za vaše vodstvene izzive. 

Da bi vas spoznali in da bi vi spoznali nas, vas vabimo, da se nam pridružite na brezplačnem 

druženju, spoznavanju, prijetnem zajtrku "Leadership circle" in se odločite ZA prakitično 

izobraževanje. 

Predavateljica: ga. Nataša Tovornik, Inspiris d.o.o. 

 

Spoznavno, brezplačno druženje in prijeten zajtrk, Leadership circle bo organizirano 18. 4. 

2012 ob 8:00 (1h) na Datalabu, Koprska 92, Ljubljana 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj

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 si lahko ogledate – video navodila za PANTHEON, posnetke 

tečajev in konferenc, podjetniške vsebine in pričevanja ter PANTHEON novosti in nasvete. 

Vljudno vas vabimo, da postanete redni uporabniki PANTHEON TV in, da redno spremljate zanimive 

medijske vsebine. 

Novo: Vse uporabnike LT/LX licence PANTHEONa vabimo, da si ogledajo prvi del video navodil za 

LT/LX. V prvem delu video navodil vas bomo vodili skozi Nastavitve ter vam pomagali z začetnimi 

opravili. 

Nazaj na kazalo 

Vanja Cigoj

 

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. 
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