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Pozdravljeni! 

Mesec je naokoli in spet so pred vami PANTHEON-ove e-
Novice.  

Novost v tem mesecu je vpeljevanje koncepta za 
pridobivanje novih uporabnikov PANTHEON-a s strani 
podjetij, ki našo programsko opremo že uporabljajo. Iz 
preteklih izkušenj vemo, da ste za precejšen del našega 
uspeha zaslužni vi - naši uporabniki. Pogovarjate se s 
kolegi podjetniki in pogosto priporočite našo rešitev. 
Nekaterim kolegom celo pokažete kako PANTHEON 
uporabljate v podjetju. Za vaš prispevek smo vam zelo 
hvaležni in bi vas v prihodnosti za vaš trud radi nagradili. 
Zato vas naprošamo, da nam vašo pomoč pri 
potencialnem uporabniku sporočite na e-mail. V kolikor 
se bo podjetje odločilo za uporabo naše programske 
opreme, bomo vam ali vašemu podjetju kot znak 
hvaležnosti priznali poseben bonus.  

 
Za več informacij prosimo poglejte datalab.si. 
 
Do naslednjega meseca, 

Andrej Mertelj 
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Novi obrazci za obračun prispevkov za socialno 
varnost 
Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun 
prispevkov za socialno varnost (Ur.l. 126/2008) se je spremenila vsebina in oblika 
obrazcev kakor tudi način posredovanja podatkov. Tako je potrebno od 1.2.2009 
obračune posredovati izključno v elektronski obliki preko spletnega portala e-davki. 

V ta namen so v PANTHEON-u že pripravljeni novi obrazci z navodili na naslednji povezavi  



Glede na to, da je bila nadgradnja e-davkov z novim obrazcem OPSVZ s strani DURS-a 
opravljena šele v petek 6.2.2009, pri čemer še ni bilo možno opraviti testiranja, se za 
morebitne nastale težave pri uvozu v sistem e-davki že v naprej opravičujemo.  

DURS je v obvestilu iz dne 2.2.2009 za obračune za mesec januar tudi izjemoma podaljšal rok 
oddaje do konca februarja 2009.  

Mateja Cejan 

Napaka na avtomatskih knjiženjih 
V PANTHEON-u se v verzijah od 553201 pojavlja težava pri vseh avtomatskih 
knjiženjih. 

Težava se v decembru in januarju ni manifestirala, pojavila pa se je v februarju, saj je razlog 
iskanje zadnjega dne v mesecu za obdobje knjiženja. 

 
Pri vseh uporabnikih, ki imajo nadgrajeno na build 553201 ali novejši, bo za delovanje 
avtomatskih knjiženj potrebna nadgradnja na verzijo 553320. 
Za vse nevšečnosti se opravičujemo.  

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. 

 
Kaj morate storiti, ko najdete potencialnega uporabnika ali potrebujete več 



informacij?  

• Kontaktirajte Datalab 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.  

Asistent AMMOS: Naj vam čas prinaša 
optimalne koristi 
Kolikšen je porabljen čas in kakšni so stroški posameznih zaposlenih, oddelkov ali 
stroškovnih nosilcev? Kje so največje časovne rezerve? Asistent AMMOS ponuja 
odgovor na ta vprašanja 

 

Podjetje Asistent d.o.o. se osredotoča na 
integracije poslovno informacijskih sistemov 
za vodenje podjetij. S pomočjo 
najsodobnejših informacijskih in komuni-
kacijskih tehnologij pomaga zadovoljevati 
potrebe poslovnih partnerjev in povečevati 
vrednost delničarjem v hitro razvijajočem se 
gospodarstvu. Podjetje svetuje 
organizacijam pri implementaciji informa-
cijskih strategij, ki podpirajo njihove 
poslovne strategije in s tem ustvarja most 
med managementom in informacijsko 
tehnologijo. 

Kot Datalab partner - GOLD, ponujajo 
slovenskemu trgu kakovostno, zanesljivo in 
preizkušeno programsko opremo DataLab 
Pantheon™, priznanega slovenskega 
podjetja Datalab.  

 

Podjetje Asistent d.o.o. je decembra 
2008 prejelo certifikat za učinkovitost 
sistema vodenja kakovosti ISO 
9001:2008, kar potrjuje, da je podjetje 
osredotočeno predvsem na učinkovitost pri 
izpolnjevanju zahtev odjemalcev, tako 
procesno kot sistemsko - zadovoljstvo 
odjemalca je merilo uspešnosti sistema. 

Standard ISO 9001:2008 se navezuje na 
zakonske in regulativne normative, prav 
tako pa zahteva postavitev izmerljivih ciljev 
na različnih ravneh sistema, vsekakor pa 
tudi vrednotenje učinkovitosti usposabljanja 
in vodenja kakovosti, saj temelji na procesu 
in ne na postopkih. Standard je zgrajen na 
načelih vodenja kakovosti, ki jih danes v 
svetu uporabljajo uspešne organizacije, ne 
glede na dejavnost. Prav zaradi vsega 
navedenega je standard povzetek dobre 
poslovne prakse in kot tak je v pomoč 
organizacijam, ki žele slediti samo 
najboljšim rezultatom.  



 

Poslovno-informacijski sistemi in 
programska podpora, ki so bili vpeljani in 
integrirani v podjetjih z njihove strani, so se 
pokazali kot najbolj dodelani in izpopolnjeni, 
kar lahko potrdijo predvsem njihovi 
zadovoljni poslovni partnerji. Zavedajo se 
pomembnosti svojih dejanj, zato nenehno 
izobražujejo svoje kadre, ter spremljajo in 
analizirajo tehnološki razvoj svojih poslovnih 
partnerjev, da s poslovno-informacijskimi 
sistemi poslujejo kar se da najbolje. 

Tokrat vam predstavljajo programsko 
opremo Asistent Ammos, s pomočjo katere 
lahko bolje planiramo porabljen čas in z njim 
povezane stroške posameznih zaposlenih v 
podjetjih. S pomočjo programa je enostavno 
ugotoviti kje so tiste časovne rezerve, ki jih 
v času krize še kako nujno potrebujemo. 
Poleg posameznikov lahko tudi nadzorujemo 
čas in stroške celotnih oddelkov ali 
stroškovnih nosilcev. Vsi govorimo o 
optimizaciji poslovanja, podjetje Asistent 
d.o.o. pa ponuja prav slednje. 

 

ASISTENT d.o.o. 
Ulica Vita Kraigherja 10 
2000 Maribor 
t: +386 2 234 01 65 
info@asistent.si 
www.asistent.si 

 

Asistent Ammos namreč v povezavi z 
Datalab PANTHEON 5.5 predstavlja verjetno 
najoptimalnejšo rešitev. Predpogoj za 
osnovno delo s sistemom Ammos je 
določanje (šifrant) vrst dela, kjer lahko 
poljubno nastavimo posamezne vrste in njim 
nadrejene vrste. Preprosto poenostavitev 
dela pa lahko dosežemo s preddefinirami 
nastavitvami vrst dela, ki se najpogosteje 
pojavljajo – obvezen je le vnos partnerja. 
Vnosi se nato samodejno prenesejo na 
pozicije obračuna opravljeneag dela v 
Datalab Pantheon 5.5.  

Za vsak vnos pa lahko tudi ročno defini-
ramo vrsto opravljenega dela in jo po 
potrebi povežemo s partnerjem in 
stroškovnim nosilcem projekta. Najbolj 
pogosto uporabljene vnose lahko dodamo k 
priljubljenim in jih ob naslednjem vnosu s 
preprostim klikom miške prenesemo na nov 
vnos, brez potrebe po ponovnem izbiranju 
vrste dela, partnerja, stroškovnega nosilca 
itd. Poleg osnovnega namena pa je sistem 
tudi visoko združljiv z drugimi aplikacijami. 
Omogočeno je kloniranje posameznih 
zapisov, izvoz v Microsoft Excel, generiranje 
potnih nalogov, generiranje obračuna pora-
bljenih ur po partnerjih itd. 

Za dodatne informacije in ponudbo jim 
lahko napišete povpraševanje na 
elektronski naslov info@asistent.si ali 
pa jih pokličite na telefonsko številko 

02/234 01 65. Obiščete pa jih lahko v 
centru Maribora na ulici Vita Kraigherja 
10, imajo pa tudi poslovne enote v 
Ljubljani, Zadru in Beogradu.  

 

 



BST INFO 
Za vas smo pripravili posebne strežnike, ki dnevno agregirajo podatke iz različni virov 
(seznam blokiranih računov, seznam stečajev in likvidacij, devizni tečaji večine 
slovenskih poslovnih bank, ...) in te podatke tekoče in popolnoma avtomatsko 
posredujejo v vaš PANTHEON. 

V teh recesijskih časih smo vsa podjetja pred zahtevno nalogo, delati pametneje in bolje. O 
poslovnih partnerjih moramo vedeti več! 

• Kateri od naših kupcev ima blokiran račun?  

• Kdo je v stečaju ali likvidaciji?  

Do 15.2. 2009 poteka zagonska promocijska akcija, kjer se lahko naročite na sprejemanje teh 
informacij 50 % ceneje. Namesto 99 € letno, plačate le 49 € letno. 

Paket BST INFO omogoča:  

• dnevno osveževanje blokiranih računov  

• dnevno osveževanje stečajev in likvidacij  

• dnevno posredovanje deviznih tečajev poslovnih bank  

 

NAROČITE SE ŠE DANES 

 
Nakažite 49€+ DDV na enega od naših računov: 
TRR10100-0038177352 Banka Koper 
TRR24203-9062687181 Raiffeisen Banka 
TRR05100-8011973090 Abanka Vipa 
TRR02010-0256382412 Nova Ljubljanska banka 
 
s sklicem 00-0901 in že naslednji dan začnite s prejemanjem informacij. 
Račun, skupaj s preprostimi navodili za vzpostavitev in uporabo, vam bomo poslali po 
pošti.  

Za vse dodatne informacije pokličete na 01 25 28 936 (Alenka) ali pošljite e-pošto na: 
info@datalab.si 



 

 

Žejn - Izostrite oko na vaše poslovne procese  
S programsko opremo ShakeSpeare™ bo vodenje procesov, dokumentov, projektov in 
vseh ključnih informacij, postalo enostavno in zanesljivo kot še nikoli. 

S ponosom predstavljamo prerojen ShakeSpeare™ 3.0 

Izšel je ShakeSpeare™ 3.0 s prenovljenim in še prijaznejšim uporabniškim vmesnikom. 

Kaj je ShakeSpeare™? 

ShakeSpeare™ je sistem za celostno projektno vodenje, od rojstva projekta do njegovega 
zaključka. Projektni vodja si z njim lahko močno pomaga pri planiranju, razdeljevanju in 
nadzoru dela, finančnem obračunu in še mnogo čem. 

Ker si projetnega vodenja nismo znali predstavljati brez intenzivnega vodenja dokumentov 
(DMS) in procesov (BPM), smo ShakeSpeare™ nadgradili z obema moduloma, ki pa ju lahko 
uporabljamo tudi ločeno. 

 

Že dalj časa uspešno sodelujemo z Moskovsko programsko hišo ABBYY, s katero na Balkanskem 
področju integriramo izjemno kvalitetno opremo za prepoznavo teksta (OCR), saj jo uporabljajo 
inštitucije kot je NASA in največji arhivi na svetu. 

Poznamo prave odgovore, kako brez bolečine in velikih stroškov spremeniti papirni arhiv v 
digitalno urejenega. Naše odločitve potrjujejo dolgoletne izkušnje in številne zadovoljne 
stranke. 

S programsko opremo ShakeSpeare™ boste lahko urejali svoje projekte in dokumente, 
načrtovali in spremljali opravljeno delo, organizirali svoj čas, izdajali fakture, 
spremljali finančne prilive in odlive in še mnogo več. Vsebuje izvrsten iskalec tako po 
osnovnih kot tudi po meta podatkih, ki pa jih na vsaki entiteti (projekt, dokument, proces) 
določite sami. 

Dopolnjevanje s PANTHEON-om 

Ker ShakeSpeare™3.0 omogoča pregled nad finančnim aspektom projekta, smo ga povezali z 
enim najbolj razširjenih računovodskih programov na Balkanu, Pantheonom. Oba sistema 
skupaj tvorita celovit in močan informacijski sistem, ki je primeren tako za mala kot za velika 
podjetja. 



 

Trenutno so na razpolago naslednje konfiguracije: 

• Shakespeare™-Pravnik  

• Shakespeare™-Dokumentni manager  

• Shakespeare™-Projektno procesni manager  

Prav zaradi tega, ker strmimo samo za najboljšimi, smo se odločili v bližnji prihodnosti naš 
produkt ponuditi tudi v brezplačni verziji. Več o tem si boste lahko v kratkem prebrali na naši 
spletni strani www.shakespeare.si  

 

Za več informacij se obrnite na: 

Žejn d.o.o. 
Cesta 1.maja 17 
SI-4270 Jesenice 
tel/fax: +386 (0)1 565 33 46 
info@shakespeare.si 
sales@shakespeare.si 
www.shakespeare.si 
 

 



Novosti & nasveti - napredne funkcije 
tabelaričnega pregleda na primeru knjiženja 
 

 

Na vseh tabelaričnih pregledih v Pantheonu je vgrajena funkcija za filtriranje zapisov, ki 
omogoča poljubno zoževanje kriterijev pregleda in tako analizo podatkov, ki nas zanimajo za 
potrebe posameznega primera.  
 
Za primer si poglejmo pregled knjižb, ki ga najdemo v meniju Denar: 
 

Na tabelaričnih pregledih lahko podatke poljubno sortiramo s klikom na ikono . Podatke lahko 
filtriramo po vseh stolpcih, ki so prikazani v naslovni pozicij.  

  

 

Z označimo, katere podatke želimo prikazati.  

Filter odstranimo s klikom na : 



 
 

Do tabelaričnih funkcij dostopamo z desnim klikom miške na naslovno vrstico tabele: 
 

 
 

Podatke laho poljubno združujemo, združene ali posamezne podatke lahko seštevamo, 
preprosto poiščemo iskano vrednost, jih uredimo, izpišemo ali izvozimo.  
 
 

Za primer grupiranja se  v zavihku Pregled pozicij pozicioniramo v naslovno vrstico, na primer 

na polje in odpremo meni z desnim klikom, ter izberemo Grupiraj po tem 
stolpcu: 



 

S tem grupiramo podatke glede na številko temeljnice. Klik na gumb nam prikaže knjižbe na 
izbrani temeljnici: 

 

 

 

Knjižbe lahko grupiramo še naprej, na primer glede na številko vezenga dokumenta. Postavimo 
se v polje Vezni dok., z desnim klikom miške izberemo iz menija Grupiraj po tem stolpcu in s 
tem v okviru grupiranja po številki temeljnice združujemo podatke še glede na vezni dokument. 
V primeru zgoraj prikazanih knjižb na temeljnici 08-430-000002 imamo sedaj podatke združene 
še glede na vezni dokument: 

 



 

Grupiranje odstranimo preprosto tako, da polja prenesemo nazaj v naslovno vrstico. 

Za prkaz seštevka knjižb na izbrani temeljnici s klikom na naslovno vrstico odpremo meni in 
izberemo Noga za grupo. S tem se na grupiranih podatkih prikaže vrstica, v kateri lahko 
grupirane podatke poljubno obdelujemo. Funkcije prikličemo z desnim klikom miške v vrstico. V 
našem primeru se z miško pozicioniramo pod kolono debet in iz menija desnega klika izberemo 
sum: 

 

 

S tem se prikaže seštevek vseh kreditnih knjižb na izbrani temelnici. Isto ponovimo na kreditni 
strani. S tem so seštevki vidni na vseh grupiranih podatkih. Skupni seštevek pa prikažemo z 
funkcijo Noga: 

 

 

Tako oblikovan tabelarični pregled se lahko preprosto izvozi v Excel.  
Maja Sinkar 



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. 
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