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Spoštovani bralci, 

pred vami je prva številka PANTHEON Novic v elektronski obliki. V Datalabu se namreč zavedamo 
pomembnosti varovanja okolja in varčevanja z energijo. Ker nočemo, da bi bila okoljska 
odgovornost samo orodje odnosov z javnostmi, smo se v podporo ohranjanju okolja odločili, da 
bodo od sedaj naprej novice izhajale v e-obliki. Izvod svojih novic lahko v vašem e-nabiralniku 
pričakujete enkrat mesečno. Z elektronsko verzijo vas bomo poizkušali čim bolj ažurno obveščati o 
novostih v PANTHEON-u in dogajanju v Datalabu in njegovih podružnicah. 
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PANTHEON konferenca 2008  

V podjetju Datalab d.d. tudi letos, že petič zapored, pripravljamo PANTHEON konferenco. 
Tokrat bomo imeli kar dve! 

Za slovenske obstoječe in potencialne uporabnike ter poslovne partnerje se bo odvijala 2. in 3. 
oktobra v Portorožu, štirinajst dni kasneje, to je 16. in 17. oktobra, pa še v Brčkem (BIH), kjer se 
bodo srečali predstavniki naših podružnic in njihovi poslovni partnerji ter uporabniki. 



Na letošnji konferenci se bomo posvetili trem temam: 

• Cross-border: na primerih iz prakse in delavnicah bomo predstavili, kako lahko s 
pomočjo novih in izboljšanih funkcij v Pantheonu enostavno razširite vaše poslovanje na 
tuje trge.  

• Business Benefits: na praktičnih primerih bo prikazana napredna uporaba Pantheona, 
predvsem v e-poslovanju, poslovanju v tujini in povezovanju s partnerji.  

• Ekologija: govorili bomo o skrbi za okolje, varčevanjem z energijo – tudi v smislu okolju 
prijaznega e-poslovanja.  

Letos se nam obeta kar nekaj novosti. Poleg že omenjenih dveh lokacij konference bomo prvič 
obiskovalcem omogočili »Match-making«. Datalab bo zainteresiranim podjetjem na konferenci 
organiziral sestanek s podjetji, ki bi bili lahko njihovi potencialni partnerji, hkrati pa jih bo Datalab 
povezal tudi s potencialnimi končnimi uporabniki. Podjetja iz Slovenije so vabljena, da se udeležijo 
konference tudi v Brčkem, kjer bodo lahko z našo pomočjo stkala vezi za mednarodno sodelovanje 
z drugimi podjetji. Vsi, ki jih to zanima, morajo predhodno izpolniti obrazec na Datalabovi spletni 
strani (zavihek Konferenca). Na letošnji konferenci bo še večji poudarek na delavnicah, za katere 
je bilo lansko leto izredno zanimanje. 

Če želite razširiti svoj posel v tujino in imate v mislih specifične udeležence iz določenih branž, 
lahko te uporabnike PANTHEON-a tudi posebej povabimo na konferenco, pri čemer podjetja plačajo 
le 50% njihove kotizacije. 

Vsa zainteresirana podjetja pa poleg udeležbe na konferenci vabimo tudi k sodelovanju v obliki 
sponzorstva in možnosti izvedbe predavanja, s čimer povečate prepoznavnost vaše blagovne 
znamke ter dosežete ciljno publiko s posluhom za IT tehnologijo. 

Skratka, imate več kot dovolj razlogov, da si rezervirate prvi vikend v oktobru za prijetno in 
koristno druženje v Portorožu. Prijave sprejemamo na: www.datalab.si/konferenca. 



Datalab na borzi 

Delnice družbe DATALAB TEHNOLOGIJE d.d. so 30. junija 2008 točno ob 10-ih začele 
kotirati na Ljubljanski borzi pod oznako DATR. Datalab je tako postalo prvo IT-podjetje, 
katerega delnice so se uvrstile v kotacijo na Ljubljanski borzi. 

 

 

Pričakovane rasti Datalaba so bistveno višje kot pri veliki večini ostalih borznih podjetij. 
Kakovosten produkt, visoke pričakovane rasti panoge in dobro zastavljena poslovna strategija so 
glavne prednosti, ki bodo Datalabu v prihodnje omogočile rasti nad 20 % letno, kar je 
nadpovprečna rast v primerjavi z ostalimi podjetji na borzi. 

Datalab sicer spada med največja in najhitreje rastoča IT podjetja v JV regiji. Trenutno imamo v 
centrali in hčerinskih podjetjih 92 zaposlenih, zaradi širitve pa pričakujemo, da nas bo konec leta 
2008 več kot sto. Svoja predstavništva imamo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni 
Gori, Makedoniji, Kosovu, Bolgariji in Romuniji. Skupno naše informacijske rešitve uporablja več 
kot 14.800 uporabnikov, število vseh zaposlenih v partnerski mreži Datalab pa presega število 500. 

Kaj pa pomeni vstop na borzo za PANTHEON 

uporabnike? 

Vsekakor prinaša samo koristi. Dokapitalizacija podjetja pomeni svež dotok sredstev, ki jih bomo v 
prvi vrsti namenili razvoju Datalabovih rešitev. To je prazaprav tudi osnovni namen in cilj vstopa 
na borzo – z novimi sredstvi zagotoviti še bolj kakovosten produkt. Prihodnost je svetla kot še 
nikoli. 

Postanite naš delničar! Za dodatne informacije obiščite www.datalab.si/vlagatelji, 
delnice pa lahko kupite pri vašem borznem posredniku. 

 

 

 

 



Poročanje na Zbirnih in individualnih REK obrazcih 

V skladu z Zakonom o davčnem postopku ZDavP-2 (Ur.l. RS št, 117/06) in v skladu z 
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju smo s 1.7.2008 plačniki davka dolžni poročati podatke o odtegnjenem 
davku in obračunanih prispevkih INDIVIDUALNO PO DAVČNEM ZAVEZANCU. 

V ta namen se je v PANTHEON-u 5.0 in 5.5 pripravila programska rešitev za poročanje z novimi 
zbirnimi REK obrazci in iREK obrazci ter avtomtski uvoz v e-Davke. 

Za pravilnost delovanja in lažjo uporabo pri izdelavi obrazcev so pripravljena še navodila, ki jih 
najdete na spletni strani: 

• za PANTHEON 5.5 na http://help.datalab.si/p55/DEFAULT.ASP?url=008060.html  

• za PANTHEON 5.0 na http://help.datalab.si/p50/DEFAULT.ASP?url=007774.html  

Kot novost sta se v Vrsti dokumenta dodali dve polji, to sta REK in Vrsta dohodka. V glavi obračuna 
plač pa gumb IZVOZ, ki odpira okno Priprava in izvoz REK-dokumentov za avtomatsko pripravo in 
izvoz v xml ter uvoz v e-davke. 

 

Za pravilno delovanje XML izvoza je potrebno imeti – na računalniku, kjer izvajamo izvoze – 
nameščen ustrezen MSXML parser (najmanj različica 4.0 SP2). Novejši operacijski sistemi le-to že 
imajo, tako da z izvozom ni težav. Če bi pri izvozu naleteli na težave, preverite nameščeno verzijo 
MSXML parserja in si jo po potrebi ustrezno posodobite: 

• Starejši OS 4.0 SP2  

• Novejši OS 6.0 SP1  

V prihodnjih releaseih PANTHEON-a načrtujemo avtomatsko preverjanje ustrezne namestive 
MSXML parserja na računalniku (pred izvedbo izvoza). 

 



PANTHEON Shop 

V PANTHEON Shopu smo pripravili nekaj artiklov po posebno privlačnih cenah. 

Komplet dveh vintage majic 
(rumena in siva) 
6,00 EUR 

Notebook kit 
18,90 EUR 

PANTHEON torba 
7,00 EUR 

Željene artikle lahko naročite na elektronski naslov info@datalab.si. Brezplačno vam jih bomo 
dostavili v najkrajšem možnem času. DDV je vključen v ceno. 

Osveževalna pogodba PLUS 
Nova možnost dodatne podpore  

V želji, da bi se še povečali zadovoljstvo strank, nenehno pripravljamo nove produkte. Za 
velike uporabnike, ki imajo v uporabi programsko opremo v skupni vrednosti nad 30.000 
EUR, smo pripravili novo storitev - osveževalno pogodbo PLUS (OP+). 

OP+ prinaša dodatne nadgradnje in modifikacije po želji strank, ter možnost neposredne (a 
omejene) podpore s strani Datalaba. S sklenitvijo Osveževalne pogodbe PLUS uporabnik pridobi 
pravico do odprave kritičnih napak v roku treh dni od popolne prijave napake ter do odpravek 
nekritičnih napak v naslednji redni nadgradnji. Uporabnik dobi tudi pravico do neposredne podpore 
na daljavo s strani Datalaba pri reševanju zahtevnejših problemov. Ena svetovalna ura mesečno je 
že vključena v ceno pogodbe, ki znaša desetino tržne vrednosti licenc, ki jih ima uporabnik v 
uporabi. 

Več informacij na www.datalab.si/OPPlus (na voljo od 5. avgusta) oziroma pri naših 
partnerjih. 

 

 

 

 



Predstavitev s PANTHEON-om združljivih aplikacij in 
razvojnih partnerjev 

 

Micro Cocktail Software d.o.o. 
Celovška cesta 76 
1000 Ljubljana, Slovenija 
Telefon +386 1 514 29 30 
www.micro-cocktail.si 

V podjetju Micro cocktail software se ukvarjamo z 
razvojem in trženjem celovite programske opreme za 
restavracije in hotele. Od ustanovitve leta 1996 naprej 
nam je uspelo pridobiti lepo število zadovoljnih 
uporabnikov našega sistema iz Slovenije, Hrvaške, Srbije 
ter drugih državah. Naše rešitve uporablja več kot 1800 
restavracij, tavern in barov ter okoli 2000 hotelov v 
Avstriji, Sloveniji, Hrvaški in Srbiji. V letu 2005 smo svojo 
ponudbo razširili še na zagotavljanje celotne programske 
opreme za kopališča in termalne komplekse. 
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