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Uvodnik 

Pozdravljeni v novem 
mesecu in z novim buildom! 

Najprej prva sprememba, ki jo boste opazili: dinamično 

obveščanje. Na ozadje PANTHEON-a  smo doda l i  t r i  

objekte, ki prikazujejo zadnjih nekaj sporočil v Forumih, 

zadnjih nekaj novic in zadnjih nekaj video navodil. 

Opažamo namreč,  d a  še vedno preveč  uporabnikov ni 

seznanjeno s tem, kje se lahko pridobiva informacije in 

kaj je novega. In glej, po nekaj dneh že opažamo rast 

obiska in s tem verjetno tudi obveščenost. Zelo nas 

zanima vaš feedback. 

So ta okna moteča ali se jih je samo potrebno navaditi? Jih 

umaknemo po treh dneh prikazovanja? Vaši predlogi so 

zelo dobrodošli na Forumu. 

V  p o p r a v k u  5 5 . 5 4 . 1 1  s m o  i z k l j uči l i  v k l j učevanje 

podpisnikov v iskalnik (15-20% pohitritev). Če vam je 

PANTHEON od marca deloval počasneje, priporočam, da si 

naložite ta popravek. Konec oktobra smo dobil i prve 

pakete optimiziranih baznih funkcij za Oracle, ki jih bomo 

vključili v decembrski build in s tem pospešili delovanje. 
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Avtomatika obračuna plač 

E-novice v PDF obliki 

Lepo napreduje tudi projekt Avtomatizirana letna poročila, kjer smo rešili tehnološke ovire (izvoz v 

Word, ki omogoča enostavno urejanje vsebin – brez nadležnih tabel). Skupaj z verjetno največjim 

strokovnjakom za letna poročila v Sloveniji, znanim borznim piscem g. Simonom Mastnakom iz 

podjetja Masset Consulting smo pregledali najboljša letna poročila doma in v tujini ter pripravili 

preddefinirane vsebine. Če poslovno leto zaključujete decembra, boste za letošnja letna poročila 

predvidoma že koristno uporabili to dodatno funkcionalnost. 

V septembru ustanovljena ekipa za PANTHEON L-družino je končala z evalvacijo največjih težav pri 

začetku in uporabi teh verzij. Novo, prenovljeno L-družino bomo izdali s patchem 10.11.2011. 

Najpomembnejše spremembe so: povezovanje dokumentov za delo pri računovodskem servisu, 

lažje inicialno nastavljanje, prenovljen pregled plačil prejetih in izdanih računov, očiščene ekranske 

maske ter menujske strukture. 

Začenjamo novo prakso beta testiranja na novo razviti tehnologiji. Radi bi namreč  zmanjšali 

porodne krče in odpravili težave, ki jih v razvojnem okolju ne opaziš. V novembru tako začenjamo 

s preizkusi v praksi za dve zanimivi tehnologiji: integracijo Žejn DMS sistema z univerzalnim PA 

DMS vmesnikom ter mPN – mobilne potne naloge za Iphone, Android in BlackBerry. Več informacij 

na povezavah. 

Končali smo razvoj preprostejšega in avtomatiziranega gostovanja. Preko Uporabniških strani 

boste tako lahko upravljali svoje pravice na hostu, nalagali baze preko zaščitene (https) povezave, 

aktivirali račune ter spremljali porabo. Pričakujemo, da bo premierno uporabna v decembru. 

Kaj je še novega? User Site kandidira za Netkota. Menim, da si zasluži. Če ne bo letos pa upam, da 

bodo dobri in uporabni komentarji žirije kaj izboljšati in pomagali naslednje leto. 

10.11. objavljamo rezultate in letno poročilo za poslovno leto 2011, nato imamo v petek 11.11. 

konferenco za investitorje. Posnetek bo kot običajno na voljo na podstraneh za vlagatelje.  

Dobičkonosno poslovanje vam želim 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Spremenjen koledar izhajanja PANTHEON-ovih 
buildov 

S koledarskim letom 2012 bomo spremenili dinamiko izhajanja novih buildov. 

Redno popravki bodo še naprej izhajali 10, 30 in 60 dni po buildih (razen pri septembrskem buildu). 

Glavni cilji teh sprememb so: 

Igor Sigmundović 

Nazaj na kazalo 

Redni buildi bodo: 

•  v začetku marca 

•  v začetku junija 

•  do 15. septembra 

•  do 20. decembra 

– prilagoditev terminov konkretnemu stranju in razmeram na terenu, 

– več časa za izvedno nadgradnje na nove builde pri uporabnikih, 

– zmanjšanje pritiska na razvijalce in testerje zaradi izhajanja novih buildov v poslovno najbolj

aktivnih terminih. 

Rezervirajte si dan za PANTHEON konferenco! 

 

Kje: Gospodarsko razstavišče, Ljubljana 

Kdaj: 25.11.2011 (celodnevni dogodek) 

PLUS USER SITE rojstni dan (zdravica ter sladkanje po dogodku) 

Na Pantheon konferenci za računovodje, bomo gostili priznano avtorico in scenaristko, voditeljico 

ter urednico oddaje Prava ideja, go. Edito Cetinski Malnar. 

V uvodnem delu konference bo vodila okroglo mizo z gosti – priznanimi računovodskimi servisi, 

uporabniki PANTHEON-a; v goste bomo povabili ga. Dragico Kosterov, direktorico računovodskega 

servisa Lermani (Nagrajenci izbora Naj računovodski servis 2010, kategorija SREDNJI), ga. Janjo 

Praznik, direktorico računovodskega servisa ApoVizija (Nagrajenci izbora Naj računovodski servis 

2011, kategorija SREDNJI) ter g. Draga Bučarja, lastnika računovodskega servisa Biro Bonus 

(finalisti izbora Naj računovodski servis 2008). 

Z navdušenjem pričakujemo Edito Cetinski Malnar in zanimive goste okrogle mize ter predavatelje, 

vas pa vljudno vabimo, da se udeležite PANTHEON konference. 

Iskreno vabljeni. 

Datalab 

Nazaj na kazalo 

Zakaj se prijaviti na konferenco? 

Na konferenci bodo sodelovali priznani strokovnjaki 

za DDV in računovodstvo ter PANTHEON svetovalci: 

Aleksandra Heinzer,  davčna svetovalka, Pakta 

Svetovanje d.o.o., mag. Dejan Petkovič,  davčni 

svetovalec, Abeceda Svetovanje d.o.o in Inštitut za 

poslovodno računovodstvo, mag. Aleksander 

Igličar,  v išji predavatelj, Ekonomska fakulteta 

Univerze v Ljubljani, dr. Živko Bergant, Inštitut za 

p o s l o v o d n o  r aču n o v o d s t v o ,  m a g .  B o r u t  

Ambrožič, Zavod za specializirana pravna znanja, 

Franci Žgajnar, dipl. ekon., pooblaščeni revizor in 

preizkušeni davčnik, produktni vodje in podporniki 

produktu, Datalab, Datalab partnerji; Asistent, 

Stroka, Žejn, in mnogi drugi. 

Na konferenci Vam bomo predstavili novosti in 

pomembne tematike v PANTHEON-u  t e r  

a k t u a l n e  t e m a t i k e  s  p o d r očj a  D D V  i n  

računovodstva; posebnosti in pogosta vprašanja 

DDV, davčne blagajne v letu 2012, novosti pri 

obračunavanja DDV v letu 2012, tekoče  DDV  

aktualnosti, DDV v mednarodnih poslih, osnove 

davčnih sporazumov, izvedbeno uredbo, branje 

bilanc, itd.  

Oglejte si celoten program 

Cene 

za 1 osebo: 99 EUR + DDV 

namesto 129 EUR  

(popust za prijave do 11.11.2011) 

za 2 osebi: 193,50 EUR + DDV 

namesto 258 EUR  

(popust 1+½ = druga oseba po polovični 

ceni za prijave do 11.11.2011) 

za 3 osebe: 258 EUR + DDV 

namesto 387 EUR  

(popust 1+1+0 = tretja oseba brezplačno 

za prijave do 11.11.2011) 

Cenik na spletu 

Spletna prijavnica 

Sponzorski paketi 

Informacije 

vanjac@datalab.si 

01 252 89 18 

040 196 109 

Sprostite se, želimo vam miren dan s PANTHEON 
Podporo 

Z okrepitvijo našega podpornega oddelka Datalab SI d.o.o. smo oblikovali nove vzdžrevalne 

pogodbe. Oblikovali smo tri oblike vzdrževalnih pogodb, in sicer tako, da našim uporabnikov nudijo 

maksimalno pomoč. Za vas smo oblikovali tri pakete - Basic, Advanced in Premium. 

Za več informacij o vzdrževalni pogodbi pokličite na 01 252 89 13 ali pišite na 

vzdrzevanje@datalab.si. 

Anja Nose 

Nazaj na kazalo 

 

Priporočite PANTHEON 

Za vse PANTHEON uporabnike, ki pridno priporočate program svojim strankam in 

poslovnim partnerjem, smo poenostavili oddajo priporočila. 

Na spletni strani http://www.datalab.si/partnerji/priporocite-pantheon/ je obrazec za priporočilo PA. 

Stranke in računovodski servisi od 1.11.2011 naprej lahko pridejo do provizije izključno v primeru, 

če vnesejo podatke v ta obrazec. 

Ob kliku na »pošlji« v obrazcu se kontakte pošlje na prodaja@datalab.si. 

Hvala ker širite dobro mnenje o PANTEHON-u. 

Kaja Gomzi 

Nazaj na kazalo 

Datalab na Kongresu računovodskih servisov 

V mesecu oktobru smo se kot Zlati sponzor predstavili računovodskim servisom na Kongresu 

računovodskih servisov v Portorožu. Veseli smo, da je našo stojnico poleg ostalih obiskovalcev 

dogodka, obiskalo tudi veliko obstoječih uporabnikov, ki so nam potrdili, da gre razvoj našega 

programa v pravo smer in da so izboljšave, ki jih redno razvijamo, zelo dobrodošle. 

Obiskovalcem smo predstavili odlično reši tev za računovodske servise in njihove stranke - 

Pantheon Gostovanje in ključne prednosti kot so: 

•  oddaja bilanc na AJPES, 

•  usklajevanje podatkov iz AJPES-a, 

•  poslovna analitika in načrtovanje, 

•  izdelava poslovnih poročil, 
•  hitro knjiženje brez dvojih vnosov, 

•  e-poslovanje, 

•  zakonska usklajenost, 

•  široka paleta pomoči uporabnikom (brezplačni začetni tečaji, pisna in video navodila,  
    forumi, podpora na daljavo in preko telefona ipd.). 

   

Maja Fujan 

Nazaj na kazalo 

Datalab srebrni sponzor Univerzitetnega 
programerskega maratona 2011 

Univerzitetni programerski maraton je slovensko tekmovanje za študente v programiranju, s 

poudarkom na poznavanju algoritmov. Kot programski jezik lahko tekmovalci uporabljajo C, C++, 

Pascal, Python ali Java. Na tekmovanju sodelujejo ekipe sestavljene iz največ treh študentov, ki na 

enem računalniku rešujejo zadane programerske naloge. Običajno je na posameznem tekmovanju 

zastavljenih od 5 do 7 nalog, na finalu pa celo 10. Naloga ekipe je, da v omejenem času (4 do 6 ur, 

odvisno od nivoja tekmovanja) reši  čimveč  zastavljenih nalog. Datalab je podprl finalno 

tekmovanje in poleg lepih nagrad za zmagovalce iz vseh kategorij, podelil skupnim trem 

zmagovalcem tudi možnost opravljanja prakse v razvojnem oddelku podjetja Datalab Tehnologije. 

Finalni dogodek je potekal na ladjici, ki je v soboto 22. oktobra plula ob slovenski obali. Študente je 

nagovoril tudi Borut Puklavec, produktni vodja ZEUS (poslovna inteligenca) in jim predstavil, kako 

poteka delo v našem razvojnem oddelku, kako skrbimo za razvoj in izobraževanje zaposlenih, 

kakšne tehnologije uporabljamo pri delu ter podelil dve nagradi tistim, ki so pridno sodelovali v 

nagradnih vprašanjih. 

 

Čestitke vsem nagrajencem! 

Maja Fujan 

Nazaj na kazalo 

Zaposlitev v Datalabu 

Iščemo zmagovalce! Začnite v družbi najboljših. 

V današnjem svetu je običaj, da zares uspe le nekaterim. Prvim. Najboljšim. Zmagovalcem. Pri nas 

pa to ni običaj. Je pravilo. 

Datalab Tehnologije, d. d., je vodilna slovenska družba za razvoj poslovno-informacijske opreme. 

Naš PANTHEON uporablja 24.000 uporabnikov v več kot 8.000 podjetjih iz devetih držav. 

Misliš, da si dovolj dober? Preizkusi se. 

Prijave pričakujemo na zaposlitev@datalab.si. 

V našem timu je trenutno prostor za sposobne Delphi programerje. 

Pričakujemo: 

Nudimo: 

Nazaj na kazalo 

– Delphi, objektno programiranje; 

– osnovno poznavanje PANTHEON-a; 

– baze podatkov (SQL); 

– tekoče govorno in pisno znanje angleškega jezika; 

– napredna znanja iz IT tehnologije; 

– osnovno poznavanje poslovnih procesov in pisarniških orodij. 

– odlične pogoje dela (prilagodljiv delovni čas, možnost dela na daljavo, sodobna oprema ipd.); 

– delo v mednarodnem okolju;  

– ambiciozno delovno okolje, polno izzivov; 

– možnost izobraževanja;  

– dobro plačilo. 

Računovodski servisi z gostovanjem 
uporabnikov verzij LT/LX (hosting) 

Vsebina je namenjena predvsem računovodskim servisom, katerih uporabniki programov LT/LX se 

preko gostovanja (hosting) povezujejo na bazo podatkov na kateri dela tudi računovodski servis 

V  šifrantu vrst dokumentov lahko računovodski servisi izdelajo povezave med dokumenti 

uporabnikov verzij LT/LX in med dokumenti v računovodski verziji programa. Možnost omogoča 

izdelavo povezav ne glede na vsebino oz. vrste dokumentov računovodskega servisa, ki se 

nahajajo v bazi na kateri dela računovodski servis in hkrati uporabnik verzije LT/LX. 

Posamezni dokument v verziji programa LT/LX ima lahko samo en pripadajoči dokument iz 

računovodske verzije. Dokumenti v verzijah LT/LX so unikatni, enako kot je bilo to tudi do sedaj. 

Programski meni: Nastavitve –  Program –  Vrste dokumentov 

 

Nasvet: Računovodskim servisom priporočamo, da svojim uporabnikom LT/LX verzij programov 

nastavijo povezave med posameznimi vrstami dokumentov za njihovo nemoteno delo. 

Priporočeno je tudi, da računovodski servisi svojo bazo podatkov, ki jo bodo v prihodnje uporabljali 

novi LT/LX uporabniki (nova podjetja), že predhodno opremijo z želenimi povezavami vrst 

dokumentov. 

Boštjan Artnik 

Nazaj na kazalo 

Avtomatika obračuna plač 

V pripravi obračuna plač smo dodali čarovnika za avtomatizacijo poganjanja obračuna plač. Tako 

lahko uporabnik z enim samim klikom požene obračun plače na vseh izbranih bazah hkrati. 

Izvajanje obračuna si lahko celo časovno nastavi z zamikom tako, da si določi  čas izvedbe 

obračunov. 

Pri tej izboljšavi smo se predvsem osredotočili na uporabnike kateri pri svojem vsakdanjem delu 

uporabljajo več baz (npr. računovodski servisi) in jim vsak prehod iz ene baze v drugo predstavlja 

izgubo časa. 

Več o tem si lahko ogledate v navodilih: Avtomatika obračuna plač. 

 

Panel Olajšave 

Želimo vas še opozoriti na panel Olajšave, kjer smo dodali še olajšave za družinske člane s 

povezavo na panel Družinski člani. 

 

S tem smo omogočili naslednje 

Mateja Cejan 

Nazaj na kazalo 

– olajšav za družinske člane ni potrebno vsako leto ponovno podaljševati, 

– ni potrebno ročno vpisovati zneska olajšave, ker znesek upošteva iz  Šifranta osebnih in

dodatnih splošnih olajšav, 

– vse olajšave so na enem mestu, kjer je razvidno, za katerega družinskega člana se koristijo, 

– imamo že pripravljene podatke za poročanje o vzdrževanih družinskih članih za DURS. 

Za pravilnost obračuna plač je najprej potreben prenos podatkov preko čarovnika Prenos
osebnih olajšav za družinske člane. Navodila si lahko ogledate na naslednji povezavi:
https://usersite.datalab.eu/Wiki/tabid/178/language/sl-SI/Default.aspx?tocid=201119.

 

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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