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Uvodnik 

Ceneje gre 

Odloči l i  smo se, da bomo s 1. 12. 2013 spremeni l i  

določene cene Gostovanja – a  še predno skočite v zrak 

(kar bi morda lahko bila vaša prva reakcija), mi dovolite 

nekaj besed na to temo. Res je, cena diskovnega prostora 

se bo zaradi zagotavljanja zakonskega dolgoletnega 

varnega arhiviranja podražila. Res pa je tudi, da se bodo 

nekatere cene znižale. Nikakor pa se ne bo spreminjala 

raven kakovosti, ki vam jo ponujamo. 

Morda na prvi pogled ni videti  tako, a ne glede na 

spremembo cen ste na boljšem. Pri cenah za prenos 

lastnih SE, ME, GE ali FA licenc na Gostovanje, ki so se 

znižale tudi do 20 %, je prednost očitna – od zdaj naprej 

plačate manj. 

KAZALO 

Spremenjene cene Gostovanja 
s 1. 12. 2013 

PANTHEON izobraževanja v 
oktobru 

Spletne trgovine in 
PANTHEON™ 

Novosti in nasveti v 
PANTHEON-u 

E-novice v PDF obliki 

Prenos vaših licenc na PANTHEON Gostovanje je za vas priporočljiv tudi zato, ker je nadgradnja 

naša skrb (imate poskrbljeno za osveževanje zakonodaje in funkcionalnosti programa), ker se z 

vključenim najemom zmoglj ivega in varnega SQL strežnika izognete visoki investicij i v 

vzdrževanje in administracijo, prav tako pa se izognete vsem skrbem glede arhiviranja podatkov, 

ki jih za vas avtomatično izvajamo mi. 

Znižajte stroške že danes, prenesite svoj PANTHEON v Oblak! 

Spremenjena cena dodatno zakupljene količine prostora se je sicer povišala, a hkrati se je s 

prehodom k boljšemu ponudniku, ki ima vrhunsko opremo in je vpet v centralno vozlišče 

internetnih operaterjev povišala tudi raven te storitve, ki vključuje varnostne kopije do enega leta 

zgodovine in ustrezne hitrosti prenosov podatkov. S tem zagotavljamo daleč najboljšo uporabniško 

izkušnjo pri delu s PANTHEON-om. 

Vsi živimo v svetu vzročne povezanosti, kjer se nobena stvar ne zgodi brez (tehtnega) razloga. 

Vsaj pri podjetju Datalab ne. Zato vam zagotavljamo, da vsako spremembo cene skrbno 

pretehtamo, saj želimo, da vam v vsakem primeru za plačano ponudimo nekaj več – četudi kdaj 

po novem plačate manj. Za kar pa smo prepričani, da vas ne moti. 

Andrej Mertelj 

Izvršni direktor 

Nazaj na kazalo 

Spremenjene cene Gostovanja s 1. 12. 2013 

Obveščamo vas, da bomo s 1. decembrom 2013 spremenili plačilne pogoje Gostovanja in 

dodatnega prostora (spodnja tabela, nove cene v krepki pisavi). 

Spremembe so označene s krepko pisavo. 

Nazaj na kazalo 

Gostovanje
Če kupljene licence 
prenesete v 
Gostovanje

Če tako vi kot vaš 
računovodski servis  
uporabljata 
Gostovanje

Prostor 
(dodatni 1 
GB: 
3,99 + DDV)

LX (1 upor.) 9,90 5,90 7,99 250 MB

LT (1 upor.) 19,90 8,90 15,90 250 MB

LT (3 upor.) 47,70 29,70 24,90 500 MB

RE 32,90 14,90 29,90 250 MB

SE 35,90 19,90 31,90 500 MB

ME 49,90 23,90 39,90 500 MB

GE 35,90 19,90 31,90 500 MB

MF 79,90 34,90 69,90 500 MB

FA 35,90 19,90 31,90 500 MB

RT 19,90 14,90 12,90 250 MB

MT 19,90 11,90 13,90 250 MB

prodaja@datalab.si, 01 252 89 00 

PANTHEON izobraževanja v oktobru 

Za vas smo pripravili program aktualnih in rednih izobraževanj. 

Prijave in informacije: 

Spletna prijavnica: www.datalab.si/podpora/izobrazevanja-in-tecaji/prijava 

email: mirjam.koroman@datalab.si 

telefon: 01 252 89 52 ali 040 196 109 

Popusti: 

2 = 1 + ½ (druga oseba plača polovično kotizacijo) 

3 = 2 (plačate 2 kotizaciji, tretji udeleženec gratis) 

Nazaj na kazalo 

Naziv Datum in cena

Začnimo s PANTHEON-om – Predstavitev programa

11.11.2013 ob 
9:00 (3h) 
Ljubljana 
 
brezplačno

Začnimo s PANTHEON-om SE/GE/ME/MF

18.11.2013 ob 
9:00 (3h) 
Ljubljana 
 
brezplačno

Začnimo s PANTHEON-om LX/LT/RE/RT

25.11.2013 ob 
9:00 (3h) 
Ljubljana 
 
brezplačno

Primeri: kontni plan, knjiženje in računovodske evidence 
 
Vsebina: Primer nastavitev kontnega plana, ki je že vključen v program in je 
najpomembnejši računovodski šifrant, na katerega se vežejo vsi drugi 
šifranti; Primer temeljnice; Primer knjiženja; Primer blagajne; Primer za 
plačilni promet in UPN; Primer izdelave Bilance; Kontrolni pregledi. 
 
Predznanje: potrebno je poznavanje osnov PANTHEON-a. Tečaj priporočamo 
slušateljem – bodočim računovodjem v PANTHEON-u, ki so obiskali tečaj 
Začnimo s PA ali samouke, ki bi znanje osnov PANTHEON-a želeli nadgraditi in 
pričenjajo svoje delo s PANTHEON-om v računovodskem oddelku podjetja ali 
računovodskem servisu.

12.11.2013 ob 
9:00 (6h) 
Ljubljana 
 
69 € + 
DDV/osebo

Intenzivna linija za začetnike  
 
Vse v enem dnevu: osnove o šifrantih subjektov, identov, vrst dokumentov, 
osvnove blagovno-materialnega poslovanja, avtomatsko knjiženje prejetih in 
izdanih računov, personalne mape, potni nalogi. 
 
Predznanje: primerno za vse vas, ki ste obiskali tečaj Začnimo s 
PANTHEON-om (ali ste samouki) ter želite pridobiti in izpopolniti svoje znanje 
za vodenje poslovanja v PANTHEON-u.

13.11.2013 ob 
9:00 (6h) 
Ljubljana 
 
69 € + 
DDV/osebo

Dvojček: 
 
Zaključek leta in menjava kontnega plana 
 
Vsebina: Splošno o načinu zaključevanja leta; priporočene kontrole pred 
izvedbo; izvedba po korakih; nov kontni plan; prednastavljanje matrik s konti 
na nov kontni plan; zamenjava kontov ob zaključku in prehodu v novo leto; 
nov kontni plan in nastavitve za več podatkovnih baz; knjiženje s starim in 
novim kontnim planom; in še več. 
 
Predznanje: potrebno je poznavanje osnov PANTHEON-a in dela v modulu 
Denar. 
 
Predavatelj: g. Zvone Jankovič, asistent produktnega vodje za modul Denar, 
Datalab Tehnologije d.d. 
 
Pravkar sprejete spremembe ZDoh-2 in ZDDPO-2 ter pri 
zdravstvenih prispevkih 
 
Vsebina: Pomembne novosti v ZDDPO-2 (obresti od presežka posojil, 
pokrivanje preteklih davčnih izgub, obdavčene pravne osebe v letu 2013 in 
nadalje); Pomembne novosti v ZDoh-2 (spremembe REK-1 in REK-2, 
posledice odprave usklajevanja davčnih olajšav idr.); spremembe na 
področju prispevkov (s.p., dopolnilna dejavnost, in drugi zavezanci; kdo bo 
plačeval nižje in kdo višje prispevke v letu 2014 idr.). 
 
Namenjeno: vodjem računovodstev, računovodjem, knjigovodjem, 
zaposlencem računovodskih servisov, vodjem financ, kadrovnikom, vodjem 
pravnih služb. 
 
Izvajalec: Mag. Dejan Petkovič, davčni svetovalec, Abeceda Svetovanje 
d.o.o. in Inštitut za poslovodno računovodstvo

20.11.2013 ob 
9:00 (6h) 
Ljubljana 
 
129 € + 
DDV/osebo, 
prijava na oba 
sklopa 
 
89 € + 
DDV/osebo, 
prijava na 
posamezen sklop

Dva tedna individualnih izobraževanj 
 
Vsebina: Vsebino izobraževanja bomo določili skupaj. Vaše želje in potrebe 
boste posredovali v obliki čim bolj podrobnih vprašanj in opisa vaših potreb. 
Svetovalci vas bodo kontaktirali in skupaj se boste dogovorili za obisk ter 
specificirali področja, ki jih boste preučili. 
 
Prijavo za individualno svetovanje lahko posredujete na elektronski 
naslov dlacademy@datalab.si, do 24.11.2013. Za vse informacije smo vam 
na voljo na telefonski številki 01 252 89 52 ali 040 196 109. 

Od 25.11.2013 
do 6.12.2013 
 
Na vaši lokaciji 
ali na Datalabu 
 
66 € 
55 € + 
DDV/osebo

Blago – napredni nivo 
 
Vsebina: Zaloge in inventura, Pregled prometov (obračun materialnih 
prometov, primerjava prihodkov in odhodkov, pregled pozicij materialnih 
prometov, prereačun prometov…), Naročila - podroben pregled in še več. 
 
Predznanje: potrebno je poznavanje osnov PANTHEON-a in dela v modulu 
Blago.

28.11.2013 ob 
9:00 (4h) 
Ljubljana 
 
89 € + 
DDV/osebo

Mirjam Koroman 

 

Spletne trgovine in PANTHEON™ 

Ves čas poslušamo kako je Slovenija v recesiji, kako je prodaje vse manj in manj, podjetja 

odpuščajo, socialna stiska se povečuje. 

Pa vendar vidimo, da je na trgu vse več  inovativnih poti trženja, da se posamezniki na novo 

organizirajo, poizkušajo nove načine poslovanja in predvsem vlagajo v kreativnost. 

Koliko vas je prepoznalo pravo priložnost v novih poteh trženja? Upam da VSI. Konec 

dneva vsi živimo le od tega kar prodamo. Ne glede na to kaj je vaš posel, edina resnična rast se 

lahko doseže le z ustreznim trženjem tega kar delate. To velja za vse dejavnosti ne glede na to ali 

tržite storitev ali blago ali derivate ipd. Vse ostalo so le optimizacije. Ne razumite me narobe, 

optimizacije so še kako potrebne, ampak zaradi optimizacij vaš posel realno ne bo rasel. 

Z razmahom interneta in spletnih tehnologij je postal pomembna tržna pot tudi svetovni splet. 

Danes lahko spletno stran izdelate že za slabih sto EUR. Tudi spletno trgovino lahko postavite že za 

par sto EUR. Skoraj vedno pa se zatakne pri integraciji takšnih rešitev s poslovni informacijskim 

sistemom. 

Je bila ponudba za integracijo spletne trgovine s PANTHEON™-om vašega ponudnika 

PANTHEON™ storitev več tisoč EUR? Niste edini. 

V PANLAB-u verjamemo v učinkovite rešitve. Zato smo pripravili ponudbo velikega števila 

dodatnih rešitev in različnih integracij po zelo dostopnih cenah. 

V naši ponudbi boste našli rešitve integracij z vsemi večjimi standardiziranimi spletnimi trgovinami 

po izredno ugodnih cenah, ki vam omogočajo takojšnjo implementacijo, sinhronizacijo podatkov v 

skoraj realnem času in brezplačne manjše prilagoditve v kolikor bi jih potrebovali. Prav tako pa 

vas ne bomo pustili na cedilu niti v primeru individualnih potreb po dodatnih funkcionalnostih v 

PANTHEON™-u niti pri reševanju težav pri uporabi tega. 

Obiščite prenovljeno spletno stran, preglejte ponudbo standardiziranih rešitev, kontaktirajte nas. 

Skupaj smo lahko poslovno odlični. 

Cena: Od 150€ 

Nazaj na kazalo 

 

Gaber Cerle 

Tomaž Kravcar 

e-pošta: info@panlab.si 

gsm: +386 (0)70 726 522 

www: www.panlab.si 

Novosti in nasveti 
Povzemamo pomembnejše novostiv programu v zadnjih dveh mesecih, cel članek pa boste našli 
na Uporabniških straneh. Posamezne povezave vodijo do ustreznih poglavij v članku. 

Šifranti 

Nadgradnja od verzije 55.62.00 naprej poteka s programom za nadgrajevanje Clotho. 

Dodali smo predloge za tiskanje na najpogostejše oblike nalepk Zweckform, in sicer za idente 

(npr. polične etikete) in subjekte (npr. naslovi za kuverte). 

PANTHEON RE ima povečan obseg funkcionalnosti, in sicer celoten modul Blago. V skladu s tem se 

bodo minimalno spremenile cene licence RE v Gostovanju. 

Poizvedbe geokoordinat iz Googlovega spletnega servisa so po novem omejene na 2500 poizvedb 

na dan. 

Podatki o podjetjih v stečaju, likvidaciji ali prisilni poravnavi, ki jih dobivamo tedensko od Ajpesa, 

so zaradi manjkajočih parametrov in postavk ter časovnih zamikov neažurni. Izvajamo postopke, 

ki nam bodo v prihodnje omogočili dostop do takšnih vrst podatkov. 

Denar 

V modulu Denar je na voljo več novih možnosti: 

•  Možnost uporabe SQL poizvedb v formulah bilance, 

•  Uvoz izpiskov z zavrnjenjenimi direktnimi obremenitvami, 

•  Dopolnitve izpisov bilančnih poročil, 
•  Dopolnitve izpisov opominov  

Zeus/Sistem 

V PANTHEON vgrajen SQL urejevalnik, s katerim lahko znotraj samega PANTHEON-a izvajamo SQL 

poizvedbe in tako pridobimo sleherni podatek, se je izkazal kot zelo priročno orodje, vendar 

predvsem za podpornike in uporabnike z znanjem SQL jezika in manj za povprečnega uporabnika. 

Ker smo želeli orodje, predvsem pa njegove koristi, približati vsem uporabnikom, smo prenovili 

SQL urejevalnik. 

PANTHEON Farm Accounting 

V programu je sedaj na voljo tudi možnost izdelave gnojilnega načrta. Gnojilni načrt lahko 

sestavite za vsako poljino posebej za različno dolga obdobja. 

Nazaj na kazalo 

Boštjan Artnik 

Simon Klemen 

Borut Puklavec 

Klavdija Kopač Zagožen 

 

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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