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Spoštovani uporabniki, 

najprej bi vam zaželel srečno in uspešno 2009. Prepričan sem, da bomo v letu 2009 potrebovali 
srečo vsi, ki se ukvarjamo s podjetništvom. Uspeh pa bo prišel na podlagi naše spretnosti, da 
težave spreminjamo v izzive in izkoristimo priložnosti, ki jih recesija prinaša. 

Leto 2009 bo težko. Lani smo bili najprej deležni zloma globalnega finančnega sistema, sedaj sledi 
še padec realnega gospodarstva. Recesijsko spiralo navzdol pospešuje še neaktivnost in počasnost 
vladajočih ter samouresničujoče prerokbe potrebnosti varčevanja, ki še zmanjšuje gospodarsko 
rast. Prav tako še nisem naletel na resne premisleke o tem, ali se reševanje krize z vzpostavljanjem 
"prejšnjega stanja" sploh splača in ali mogoče ne mečemo, kot pravijo Američani, "good money 
after the bad". Bojim se, da po letih napihovanja nepremičninskega in finančnega balona nismo 
sedaj priča kreiranju budgetnega balona, ki bo zrušil države - kot so prejšnji zrušili nepremičnine in 
banke. Trdno sem prepričan, da je potrebno vse tri krize: finančno, gospodarsko in ekološko 
obravnavati skupaj kot celoto in spremeniti paradigme, na katerih temelji naša ekonomija. Menim, 
da je le drastična menjava praks dela in sistema pot do rešitve človeštva. Ker smo ljudje samo v 
kriznih časih pripravljeni žrtvovati dnevno udobje si bom drznil celo izreči, da je verjetno skrajni čas 
za krizo, ki naj nas strezni in pripravi na odrekanje. In še ena drzna hipoteza: v kolikor politika ne 
bo spremenila kratkoročnega, 4-letnega gledanja na razvoj družbe in opustila volivcem všečno 
paradiranje s toplim zrakom ter se lotila odgovornega upravljanja svojega podjetja (države, EU, 
sveta) jo bo zgodovina zamenjala s kakšnim drugim sistemom.  

V Datalab-u nas ni strah korenitih premislekov. Včasih je potrebno naresti en korak nazaj ali vstran, 
da lahko narediš dva naprej. Pot, ki smo jo hodili do sedaj je bila smiselna v okoliščinah, kakršne 
smo poznali pred letom dni. V časih hiperekspanzije gospodarstva, preveč poceni denarja & »seller's 
market«-u bi bilo neumno ne izkoristiti priložnosti, ki so se nudile. Načrt rasti z akvizicijami je bil, 
čeprav za slovenske razmere mogoče tuj, izredno smiselen. Glede na bistveno spremenjene 
okoliščine in zelo verjetno drastično menjanje paradigem mislim, da je potrebno obrniti barko in iti 
»back to basics«. Če smo zadnje 2 leti krepili nadstavbo podjetja (uprava, operacije, legal, procesi, 
marketing) je taka strategija za recesijo neprimerna in jo je potrebno takoj spremeniti. Biti javna 
družba nas precej stane in upočasnjuje pri reagiranju. Hkrati pa ni verjetno, da bomo v naslednjih 
letih lahko računali na efekte kapitalskih trgov, kot smo jih poznali zadnjih 10 let. In glede na to, da 
proces listinga poznamo se lahko v primeru ponovnega izboljšanja razmer hitro ponovno spravimo 
nazaj. Odločitev o vztrajanju bo sprejeta v naslednjih nekaj mesecih. 

Na podlagi teh premislekov smo začeli spreminjati našo organizacijo. Oklestili smo manj 
produktivna delovna mesta (predvsem srednji in višji management) in za več kot 30% zmanjšali 
stroške poslovanja. Povečali smo vlaganja v razvoj in podporo uporabnikov. Določene naloge 
(vzpostavitev spletnih skupnosti uporabnikov) so dobile dodaten zagon in že kažejo prve rezultate.  
Kdaj ste bili nazadnje na našem uporabniškem strežniku? Z informacijami, ki so na njem, lahko 
bistveno zmanjšate strošek podpore programske opreme, saj je na marsikatero vprašanje namesto 
s plačljivo partnersko podporo moč najti odgovor na spletnem strežniku. Če uporabniškega 
strežnika ne poznate si prosim preberite http://help.datalab.si/p55/default.asp?URL=007981.html.  

Razvoj in stabilizacija PANTHEON-a 5.5 se končuje in povratne informacije, ki jih dobivam od 
partnerjev in uporabnikov so že precej navdušujoče. Menjave davčnih sistemov v praktično vseh 
državah kjer delujemo so z novim letom prinesle obilico dela. Zaradi tega je morala biti na kasnejši 
termin premaknjena kaka izboljšava, ki ste jo predlagali. Za zamudo se vam opravičujem. 
Vesel sem, da smo na novo prepisali zaključke poslovnega leta v glavni knjigi in saldakontih, ki so 
bili do sedaj precejšnja ahilova peta naše programske opreme. Sledi še razvoj zaključevanja 
materialno/blagovnih dokumentov kar bo omogočalo arhiviranje starih dokumentov in s tem 
zmanjšanje velikosti podatkovne baze.  
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Vsa podjetja moramo delati pametneje in bolje. Da delamo pametneje potrebujemo prave 
informacije. Poročila nadzorne plošče, k jih predstavljamo v tej številki e-Novic predstavljajo 
revolucijo. Informacijski paket BST nam poleg tekočih informacij o finančni kondiciji naših poslovnih 
partnerjev (blokade, stečaji in likvidacije) omogoča da delamo bolje - bolj produktivno, saj odpravlja 
tudi potrebo po dnevnem vnosu drugih podatkov (za začetek tečajne liste). Izkoristite posebno 
promocijsko ponudbo in prihranite polovico redne cene! 

Polagoma se končuje tudi agonija z DURS-evim prehodom na e-poslovanje. Obilica spodrsljajev, 
kratkih rokov in zamud bo upam da botrovala ustanovitvi posebne delovne skupine, sestavljene iz 
davkarjev in informatikov. Njen namen je, da že v fazi priprave zakonov in pravilnikov razreši 
vprašanja iz prakse, ki jih ponavadi najbolj poznamo prav informatiki. Ključni pobudnik ustanovitve 
te skupine je prav Datalab, zato ste lahko prepričani, da bo naša programska oprema še bolje 
prilagojena novim zahtevam. 

Vidimo torej kar nekaj žarkov upanja v teh čudnih časih. In če mi dovolite še oseben nasvet: prav v 
teh časih je potrebno, da v podjetja investiramo. A investirati je potrebno pametno, tako da 
znižujemo stroške. Če smo še pred enim letom za novo opravilo zaposlili novo osebo (saj nam bo 
prišla prav še za kaj drugega) je danes potrebno dvigniti produktivnost obstoječih zaposlenih in z 
manj naresti več. Največjo vlogo bo, enako kot zadnjih 20 let, pri tem igrala informatika. Naresti 
PANTHEON tak, da ne bo obremenjeval zaposlenih ampak jim pomagal, je moja naloga za 2009. 

Andrej Mertelj,  
izvršni direktor 

 

 
 
Kazalo 
 

• Informacije o stečajih, likvidacijah, tečajih  

• Novosti in nasveti  

• Novi obrazci  

• Kontrola imena  

• Oddaja podatkov 

• Zaključek in otvoritev poslovnega leta  

• Nadzorne pošče  

• Akademija 

BST INFO: POMEMBNE INFORMACIJE 50% 
CENEJE 
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?  

Seveda morajo biti vse te informacije dnevno osvežene, sej le tako lahko hitro in ustrezno 
reagiramo na neprijetne dogodke in smo nanje bolje pripravljeni. 
 
Pri podjetju DATALAB d.d. neprestano spremljamo podjetniško okolje in prilagajamo programsko 
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opremo PANTHEON tako, da vam omogoča optimalno poslovanja in spreminja podatke v dobiček. 
 
Z veseljem vas obveščam, da smo pripravili posebne strežnike, ki dnevno generirajo 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. S tem vam DNEVNO prihranimo vsaj 10 minut vnašanja 
podatkov, preprečimo možnost napak in na letnem nivoju prihranimo podjetju 30 ur rutinskega in 
zamudnega dela. 

 

Od 15.1. do 15.2.2009 smo pripravili posebno zagonsko promocijsko akcijo, kjer se lahko 
naročite na sprejemanje teh informacij za 50% ceneje. 
 
Namesto 99€/leto v času trajanja akcije dobite to storitev že za 49€/letno*.  

 

Naročanje je izredno preprosto: samo nakažite 49€ + DDV na enega od naših računov: 
 
TRR 10100-0038177352 Banka Koper 
TRR 24203-9062687181 Raiffeisen Banka 
TRR 05100-8011973090 Abanka Vipa 
TRR 02010-0256382412 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. 
 
A to še ni vse. Prejemanje informacij bomo v naslednih mesecih nadgradili s čarovniki, ki vas ob 
blokadi računa, stečaju ali likvidaciji opozorijo na odprte terjatve, ki jih poslovni partner ima do 
nas in nas povezala v modul Izvršbe, kjer lahko enostavno pripravimo in preko spleta 
posredujemo sodišču predlog za izvršbo. Prodajna služba bo s posebnim statusem obveščena o 
potrebni pazljivosti (npr. blokiranje izdaj računov ter opozarjanje pri kreiranju naročil). 
 
Za vse dodatne informacije vas prosimo, da pokličete na 01 25 28 900 (Maja) ali pošljete e-pošto 
na: info@datalab.si Recesija je priložnost za izboljšanje. Datalab-ova zaveza je, da vam pri tem 
pomaga vaša programska oprema! 
 
 
*Akcija je namenjena pridobivanju uporabnikov te nove storitve z namenom testiranja zalednih 

sistemov in pridobivanja povratnih informacij ter dodatnih potreb. Nove dodantne funkcionalnosti 

bodo tekoče dodajanje tej storitvi. Za polno uporabo teh novosti boste potrebovali tekoče verzije 

PANTHEON-a tako da priporočamo sklenitev osveževalne pogodbe. 
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Novosti & nasveti - Iskanje v Pantheonu 5.5 
Pri iskanju dokumentov lahko navedemo le skrajšano notacijo dokumenta. Namesto, da bi vpisali 
popolno št. dokumenta je dovolj le letnica in št. Torej namesto 09-010-000002 lahko vpišemo 
092.  

 

 

Pomagamo si lahko tudi z uporabo operatorjev za filtriranje. Z levim miškinim gumbom kliknemo 
na polje, ki ga želimo uporabiti kot filtrirni kriterij. Izbrano polje prepoznamo po tem, da je 
temneje obarvan. Držimo levi miškin gumb in ga s pomočjo miške povlečemo v osrednje polje. Ko 
smo na dovoljenem območju za dodajanje filtrirnih kriterijev, se pod kurzorjem pojavi ikona za 
dodajanje (list papirja). Iz spustnega seznama nato izberemo željeni operator za filtriranje. 

 

Pomagamo si lahko tudi z posebnimi znaki kot sta % in _ (procent in podčrtaj). Primer: »%02« 
nam poda vse zapise, ki se končajo z »02«. 
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Podčrtaj nadomesti posamezen znak v iskanem zapisu. 

 

 

Uporabimo lahko tudi iskalno okno, ki se nahaja v zgornjem desnem kotu Pantheona. 

 
Služi nam za iskanje:  

• dokumentov  

• subjektov  

• identov  

• kontaktnih oseb  

V primeru če v bazi podatkov obstaja več zapisov, ki ustrezajo iskalnemu nizu, se odpre nova 
forma, kjer nato izberemo željen zapis.  
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jure.bovha@datalab.si 

 

Novi obrazci OPSVZ in OPSVL za obračun 
prispevkov za socialno varnost 
Skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun 
prispevkov za socialno varnost (Ur.l.126/08:) s 1.2.2009 vstopita v veljavo nova 
obrazca:  

• OPSVZ - obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (priloga 1 iz Ur.l. 126/08: 
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-126-05754-OB~P001-0000.PDF)  

• * OPSVL - obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike (priloga 2 iz Ur.l. 126/08: 
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2008-126-05754-OB~P002-0000.PDF), katera se 
bosta oddajala izključno preko e-davkov.  

V ta namen je potrebno poleg novih obrazcev pripraviti tudi strukture za uvoz v e-davke, ki pa 
bodo za razvijalce programske opreme dostopne predvidoma šele v ponedeljek 12.1.2009 na 
DURS-ovi spletni strani (obvestilo DURS-a: 
http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/Notices/NoticeDetail.aspx?id=318). 

V kolikor bodo strukture s strani DURS-a pravočasno objavljene ter bodo le-te pravilne in delujoče 
se bo možnost uvoza novih obrazcev za e-davke v Pantheon dodala predvidoma 27.1.2009 z 
opombami 22312, 22313, 22314, 22315. 

Vnaprej se opravičujemo vsem uporabnikom za morebitne težave ali zamude pri uvajanju. 
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Verjetno je razumljivo, da je v 15 dneh ki nam preostanejo težko pripraviti 100% delujočo rešitev 
a se bomo trudili, da bodo morebitni popravki čimprej na voljo. Nadaljne informacije bomo 
objavljali na glavnem spletnem strežniku ter bolj podrobno na uporabniškem strežniku. 

S strani DURS-a imamo ustno zagotovilo, da zaradi zapletov in predvsem zamud, ki so nastale na 
njihovi strani pri uvajanju elektronskega oddajanja obrazcev (ter posledično nenormalno kratkih 
rokov za pripravo poslovnega softvera) v prehodnem obdobju kršiteljev ne bodo kaznovali. 

mateja.cejan@datalab.si 

 

Kontrola imena in priimkov na PODO obrazcih v 
e-davkih  
7.1.2009 je DURS v sistem e-davkov za iREK obrazce dopolnil kontrole imena in priimka 
(obvestilo DURS-a)  

Tako kontrola ne bo dopuščala alternativnih zapisov kot so npr: 
 
Müller - Mueller 
Göthe - Goethe 
 
Naprošamo vse uporabnike Pantheona, da preverite ali imate imena in priimke zaposlenih 
usklajena z registom davčnih zavezancev (RDZ). V kolikor se podatki ne bodo ujemali z RDZ vam 
bo v e-davkih javilo kritično vsebinsko napako: ''Priimek se ne ujema s podatki iz RDZ" zaradi 
česar REK-ov ne boste uspeli oddati. 
 
V Pantheon-u lahko napačno vnešene podatke imena in priimka zaposlenega popravite v 
Kadri/Personalna mapa/Podatki o/Osnovni podatki v poljih Priiimek in Ime , da se pravilno vpišejo 
na iREK obrazec v polje A003. 

mateja.cejan@datalab.si 
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Oddaja podatkov za odmero dohodnine 2008 
 
Skladno z obvestilo  DURS –a 
(http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx)  je oddaja 
podatkov za odmero dohodnine 2008 preko sistema eDavki možna od ponedeljka 12.1.2009 
dalje.  
 

 

Glede na to, da se letos podatki prvič oddajajo izključno preko sistema eDavki smo v ta namen 
pripravili navodila priprave datoteke za uvoz v eDavke.  
 
Navodila si lahko ogledate na naslednji povezavi: 
 

- priprava podatkov: 
http://help.datalab.si/p55/default.asp?tocId=1957&URL=001533.html  

- priprava datoteke za uvoz v eDavke: 
http://help.datalab.si/p55/default.asp?tocId=8970&URL=008426.html 

 

Zaključek in otvoritev poslovnega leta 
Priprava zaključne in otvoritvene temeljnice bo v Pantheonu po novem potekala 
nekoliko drugače. Razlogov za spremembe je več, med pomembnejšimi je ta, da je 
potrebno zagotoviti večjo kvaliteto podatkov modula Denar ter poenostaviti procese 
zapiranja in odprtih postavk . Kreiranje zaključka in otvoritve v novem modulu je pogoj 
za pravilno delovanje programa v naslednjem poslovnem letu. 

Uvedli smo novo vrsto dokumenta, ki definira poslovno leto in omogoča pripravo zaključne in 
otvoritvene temeljnice na osnovi vnaprej določenega scenarija. Osnova za scenarij je kontni načrt 
s svojimi nastavitvami, ki jih pri pripravi zaključka še dopolnimo ali spremenimo. 
 
Za vsak konto definiramo vrsto zaključka/otvoritve s tem, da zanj določimo način zapiranja 
knjižb. Če je konto saldakontni ali če gre za konto glavne knjige, ki uporablja zapiranje (brez 
subjekta), se v otvoritveno temeljnico zapišejo vse knjižbe iz skupine z istim, odprtim veznim 
dokumentom. Za konte glavne knjige pa v scenariju določimo, kako se bodo knjižbe pogrupirale 
in kateri obvezni podatki se bodo pri tem zapisali v otvoritveno temeljnico. Določimo tudi stran 
knjiženja in s tem poskrbimo, da bo začetno stanje v bruto bilanci pravilno. 
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Modul omogoča pripravo zaključne/otvoritvene temeljnice za saldakonte in glavno knjigo v 
različnih terminih. Seznam temeljnic, ki pri tem nastanejo, je shranjen v dokumentu poslovnega 
leta . Brisanje temeljnic iz seznama je možno v okviru tega modula, dokler poslovnega leta ne 
dokončno zapremo oziroma zaključimo. Spremembe knjižb iz zaključenega obdobja niso več 
mogoče. 
Dodali smo kontrole knjižb, ki jih je mogoče tudi ročno izvajati kadarkoli med letom. Za napake, 
ki jih lahko nedvoumno pravilno popravimo, bomo dodajali procedure za avtomatične popravke. 
Vse ostale napake na seznamu bo potrebno odpraviti ročno, sicer program ne bo pripravil 
otvoritvene temeljnice.  
Na ta način bomo dosegli, da se bodo podatki prečistili in napake odpravile v okviru vsakega 
poslovnega leta posebej. Ko bodo tudi ostali procesi v okviru modula Denar prenovljeni, bomo 
dosegli še nekaj pozitivnih učinkov, kot je recimo izboljšan odzivni čas, saj bodo procesi delovali 
samo nad aktivnimi knjižbami iz nezaključenega poslovnega leta. Omenim naj še , da se že zaprti 
vezni dokumenti v naslednjem poslovnem letu ne bodo več ponovno odpirali.  
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Za konec naj poudarim, da bo v bodoče možno po subjektih zapirati knjižbe s plačili samo na 
kontih, za katere smo pripravili saldakontno otvoritev. Obstoječi pregledi konto kartice in odprtih 
postavk bodo v uporabi za obdobja prejšnjih let. Z novim načinom priprave otvoritvene temeljnice 
ne bo več potrebno preračunavati podatke za začetno stanje konto kartice in bruto bilance, ker bo 
program prikazal natančno tisto, kar bo v otvoritvi tudi knjiženo. 

adrijana.juren@datalab.si 
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Obveščeni vsak dan: Poročila ZEUS Nadzorne 
pošče 
V PANTHEON™ smo vgradili sistem za izdelavo poročil na podlagi gradnikov ZEUS 
nadzornih plošč. Za ta namen smo razvili enostaven uporabniški vmesnik, kjer 
uporabnik iz seznama izbira katere gradnike (tabele, grafe, zemljevide, števce...) bo 
vključil v poročilo. 

Posameznim gradnikom lahko doda tudi spremni tekst, potem pa vse skupaj izvozi kot datoteko, 
ali v obliki elektronske pošte. Odloča se med standardnimi oblikami, kot so wordov dokument, 
.pdf in .htm. Seveda je obliko poročila moč shraniti, pri čemer bo shranjena le oblika, podatki pa 
bodo ob vsakem izvozu osveženi oz. aktualni. Poleg ročnega izvoza imajo uporabniki na voljo tudi 
avtomatični izvoz, ki ga enostavno nastavijo s parametrom. Tako se bo željeno poročilo ob 
željenih urah samodejno poslalo na izbrane e-poštne naslove, ali pa se bo shranilo v poljubno 
izbrano mapo na uporabnikovem računalniku. 

 

Delo z uporabniškim vmesnikom za izdelavo poročil je res sila preprosto. 
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Poročilo lahko (tudi avtomatično) izvozimo kot poljuben tip dokumenta. 

borut.puklavec@datalab.si 
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Pantheon izobraževanja v okviru Datalab 
Akademije in pooblaščenih izobraževalnih centrov
Vabilo na brezplačno predstavitev izobraževalnih programov za Pantheon! 
 
Vabimo vse uporabnike Pantheona, odgovorne osebe podjetij in odgovorne osebe za 
Pantheon, da se v okviru DataLab Akademije in pooblaščenih izobraževalnih centrov 
udeležite brezplačne predstavitve izobraževalnih programov za Pantheon. Predstavili 
vam bomo vsebino posameznih programov, možnosti ter koristi, ki izhajajo iz udeležbe 
na posameznih izobraževalnih programih. Odgovarjali vam bomo na vsa vaša vprašanja, 
vam pomagali pri usmeritvah ter se ob osvežilnih napitkih in prigrizkih medsebojno 
spoznali. Predstavitve se bodo odvijale: 14.01.2009 ob 13:00 (Viro d.o.o., Oblakova 
ulica 32, Celje) ter 15.01.2009 ob 12:00 (DataLab Akademija, Koprska 92, Ljubljana). 
Prijavite se lahko preko telefona 01/ 252 89 00 ali preko elektronske pošte 
academy@datalab.si. 
 
Z najlepšimi željami, 
 
Vaša DataLab Akademija  

Prijava na izobraževanja v okviru Datalab Akademije 
 
Na vsa izobraževanja Datalab Akademije se lahko prijavite preko spletne strani 
www.datalab.si/akademija ali pa preko e-pošte na naslovu academy@datalab.si 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. 

Izkoristite možnost subvencioniranih izobraževanj! 

DataLab Tehnologije d.d. in s tem DataLab Akademija je bila na osnovi sklepa (v mesecu 
decembru 2008) Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije vpisana v 
evidenco izvajalcev usposabljanj v Programu vavčerskega svetovanja in usposabljanja. Mikro in 
majhna podjetja lahko tako s strani države prejmejo pomoč v obliki subvencij za stroške 
podjetniškega usposabljanja. Podjetja lahko subvencije uveljavljajo le za izobraževanja tistih 
izvajalcev usposabljanj, ki so vpisani v zgoraj omenjeno evidenco. Vabimo vse, da se preko 
vstopnih točk VEM vključite v naše programe in koristite ugodnejšo možnost izobraževanj, ki je v 
času recesije še kako dobrodošla. Več o vstopu v program si preberite tukaj  

Spletna knjigarna 

DataLab Akademija vam na tem spletnem naslovu ponuja pestro izbiro knjig (priročnikov) za 
uporabo in obvladovanje Pantheon-a in njegovih modulov. Vabimo vas, da si ogledate našo 
ponudbo in si izberete ter naročite učno gradivo, ki ga potrebujete po privlačnih, dostopnih cenah. 
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Program izobraževanj od januarja do aprila 2009. 

Osnove Pantheona 

1. Tečaj: Osnove Pantheona, 172 EUR (6h) 
 
19. 01. 2009, od 8:00 do 14:00, DLA Ljubljana 
27.01.2009, od 9:00 do 15:00, Viro Celje 
02.04.2009, od 9:00 do 15:00, SigmaSistemi Ljubljana 
06.04.2009, od 9:00 do 15:00, Viro Celje 
 
Slušatelji bodo pridobili znanja in veščine, ki so potrebni za osnovno obvladovanje temeljnih 
šifrantov v Pantheonu (subjekti, identi) ter se seznanili z uporabljeno terminologijo, vrsto oken, 
vpisnih polj in obrazcev, načinom vnosa in pravil vnosa v šifrant subjektov, identov ter spoznali 
pravila šifriranja in pomen. 
Predznanje: Ni potrebno.  

Naročila/Blago/DDV 

1. Strokovni seminar : Izdani računi, prejeti računi in DDV evidence, 149 EUR (4h) 
 
20. 01. 2009, od 09:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
16. 04. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje 
 
Na seminarju bomo spoznali pojem davčnega zavezanca in prag vključitve v sistem DDV, 
seznanili se bomo z zakonodajo na področju DDV, spoznali pojem dobave blaga in 
storitev, spoznali pravico do odbitka DDV, obveznost izdaje avansnega računa in 
potrebne evidence, pravico do pridobitve avansnega računa in evidence, se seznanili z 
obveznostmi v primeru nabave osnovnih sredstev in nepremičnin, spoznali potrebne 
pogoje in evidence za dobave blaga in storitev v EU, potrebne pogoje in evidence za 
dobave blaga in storitev v EU, se seznanili z oproščenim prometom s pravico do odbitka 
DDV, z oproščenim prometom s pravico brez pravico do odbitka DDV, z uporabo osnovne 
stopnje DDV seznanitev z uporabo znižane stopnje DDV, s pogoji in posebnostmi pri 
priznavanju pravice do odbitka DDV na primerih, z vključevanjem podatkov iz knjige 
izdanih računov, prejetih avansov, knjige prejetih računov in danih avansov z obrazcem 
DDV - O na konkretnih primerih, spoznali terminologijo v programu Pantheon v primerjavi 
s terminologijo zakonodaje, različne oznake davčnih stopenj v povezavi z DDV 
evidencami, pomen označevanja poslovnih partnerjev v povezavi z DDV evidencami, vnos 
izdanih računov, izdajo avansnih računov ter DDV evidence v Pantheonu ter spoznali vnos 
prejetih, vnos danih avansov ter DDV evidence v Pantheonu. 
PREDZNANJE: Predznanje ni potrebno. Seminar priporočamo vsem, ki želijo pridobiti 
strokovno podlago o DDV evidencah ter tistim, ki želijo v nadaljevanju obiskati tečaj DDV 
za Pantheon. 
 
2. Tečaj: Naročila, 172 EUR (4h) 
 
21. 01. 2009, od 08:00 do 12:00, DLA Ljubljana 
28. 01. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje 
04.02.2009, od 9:00 do 13:00, SigmaSistemi Ljubljana 
14. 04. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje  
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Slušatelji bodo pridobili znanja in veščine, ki so potrebni za obvladovanje modula naročil s 
programskim paketom Datalab PANTHEON™. Kandidati bodo dobro razumeli 
terminologijo, ki se pojavlja na področju modula naročil pri delu s PIS PANTHEON™, 
obvladovali osnovne nastavitve delovanja modula naročil in povezave s prenosom naročil 
v modul blago, znali vnesti prejeta naročila, ponudbe ali predračune kupcem na eni strani 
ter dana naročila, povpraševanja ali prejete predračune dobaviteljev ter znali s pomočjo 
obračunov spremljati in izpisovati pomembne poslovne podatke, poiskati za poslovodstvo 
nujno potrebne informacije ter izboljšati pregled nad delovanjem podjetja 
 
Predznanje: Osnove dela s Pantheonom. 
 
3. Tečaj: Osnove blagovno-materialnega poslovanja, 172 EUR (6h) 
 
22. 01. 2009, od 08:00 do 14:00, DLA Ljubljana  
02. 02. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje  
11.02.2009, od 9:00 do 15:00, SigmaSistemi Ljubljana 
20. 04. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje  
 
Slušatelji bomo pridobili znanja in veščine, ki so potrebni za osnovno poznavanje 
blagovno-materialnega poslovanja v Pantheonu. Seznanili se bomo s pomenom šifranta 
subjektov za blagovno poslovanje, pomenom šifranta identov za blagovno poslovanje, 
osvojili bomo osnovne modula naročil in odraz vodenja naročil v modulu Blago v 
programskem paketu Pantheon ter razumeli modul Blago ter spoznali osnovne 
dokumente izdaje, prevzema, medskladiščnih prenosov, izdelavo obračunov prejetih in 
izdanih računov. 
 
Predznanje: Poznavanje osnov in naročil v Pantheonu 
 
4. Tečaj: Blago, 172 EUR (6h) 
 
26. 01. 2009, od 08:00 do 14:00, DLA Ljubljana 
03. 02. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje 
13.02.2009, od 9:00 do 15:00, SigmaSistemi Ljubljana 
27. 04. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje  
 
Na tečaju Blago si bomo ogledali prevzem blaga in materiala na zalogo, izdajo blaga 
kupcem iz zaloge, prenose zaloge med skladišči ter vrednostno in količinsko spremljanje 
zalog po skladiščih glede na izbrano metodo vrednotenja zaloge. Poleg tega bomo 
obravnavali evidentiranje stroškovnih računov, fakturiranje storitev, izvedbo inventure, 
kreiranje dokumentov spremembe cene in Intrastat poročil. Ogledali si bomo tudi razne 
preglede, obračune in analize opravljenega dela.  
 
PREDZNANJE:Osnove dela s PANTHEON-om ter poznavanje naročil v Pantheonu. 
 
5. Tečaj: DDV, 172 EUR (4h) 
 
27. 01. 2009, od 9:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
05. 02. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje  
17.02.2009, od 9:00 do 13:00, SigmaSistemi Ljubljana 
30. 04. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje  
Na tečaju DDV vam praktično predstavljamo potrebne nastavitev za DDV, davčne 
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evidence (kriteriji za uvrstitev dokumenta v davčne evidence, knjiga izdanih računov, 
knjiga prejetih računov ter rekapitulacijsko poročilo), obračun DDV, Izvoz blaga, Uvoz, 
oproščen promet, prejemi iz EU, nabava nepremičnin in osnovnih sredstev ter DDV po 
plačni realizaciji. 
 
PREDZNANJE: Poznavanje modula Blago v Pantheonu in osnov davčne zakonodaje.  

Denar 

1. Strokovni seminar: Knjiženje in računovodske evidence, 149 EUR (4h) 
 
28. 01. 2009, od 9:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
09. 04. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje  
 
Na strokovnem seminarju se bomo seznanili z izdelavo internega kontnega plana 
(spoznati vse vrste in povezane lastnosti knjiženja), kontiranjem poslovnih dogodkov, 
izdelavo predlog internega pravilnika o računovodstvu, sestavo različnih knjigovodskih 
listin in vodenjem pomožnih knjig, z vodenjem glavne knjige in usklajevanjem stanja 
glavne knjige z razčlenjevalnimi razvidi in inventurnim stanjem. Spoznali bomo področje 
uporabe SRS, razloge uporabe MSRP, pravila in ključne pojme povezane z; 
neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi, z opredmetenimi osnovnimi sredstvi, z 
dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami, z zalogami, z terjatvami, z denarnimi 
sredstvi, z dolgovi, z dolgoročnimi rezervacijami, s prihodki, z odhodki, s stroški 
amortizacije, s stroški materiala, s stroški storitev, s stroški dela ter z vrstami poslovnih 
izidov. Spoznali bomo matrike knjiženja; izdanih računov v povezavi s prihodki, 
terjatvami in obveznostmi, v povezavi z zalogami, stroški ter obveznostmi in terjatvami. 
Spoznali bomo matrike knjiženja obračuna plač in drugih osebnih prejemkov, obračuna 
amortizacije, načine knjiženja prilivov in odlivov po transakcijskem računu, matrike 
knjiženja blagajniških prejemkov in izdatkov ter matrike knjiženja obračuna DDV. 
 
Predznanje: Predznanje ni potrebno. Udeležbo priporočamo vsem, ki želijo prejeti dobro 
strokovno podlago iz področja knjiženja ter pred udeležbo na tečaju Denar I – 
Računovodstvo. 
 
2. Tečaj: Kontni plan in temelji računovodstva (Osnove Denar), 172 EUR (6h) 
 
30. 01. 2009, od 08:00 do 14:00, DLA Ljubljana 
06. 02. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje  
 
V sklopu tečaja “Kontni plan in temelji računovodstva” se bodo udeleženci seznanili s 
predpisi, računovodskimi načeli in standardi, ki jih je potrebno upoštevati pri organizaciji 
in delovanju računovodstva, spoznali dejavnost računovodstva v poslovnem sistemu ter 
se seznanili z obravnavanjem Kontnega plana, Temeljnice ter vrst dokumentov za 
knjiženje v Pantheonu. 
Predznanje: Osnove PANTHEON-a. 
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3. Tečaj: Denar I - Računovodstvo, 172 EUR (6h) 
 
02. 02. 2009, od 09:00 do 15:00, DLA Ljubljana 
23.01.2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje  
09. 02. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje 
19.02.2009, od 9:00 do 15:00, SigmaSistemi Ljubljana 
09. 03. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje  
 
Slušatelji bodo seznanjeni z osnovno terminologijo v modulu Denar, kontnim planom 
(spreminjanjem, nastavitvami, vnosom kontov, izpisi kontnega plana,…), temeljnico ter pravili 
za knjiženje, avtomatskim knjiženjem dokumentov, vrstami dokumentov za knjiženje, 
blagajno, knjiženjem DDV, knjiženjem plač in potnih nalogov ter knjiženjem porabe materiala. 
Predznanje: Osnove PANTHEON-a, poznavanje kontnega plana, temeljnice ter vrste 
dokumentov za knjiženje v Panthoenu. 
 
4. Tečaj: Denar II - Finance, 172 EUR (6h) 
 
09. 02. 2009, od 09:00 do 15:00, DLA Ljubljana 
29. 01. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje  
12. 02. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje 
24.02.2009, od 9:00 do 15:00, SigmaSistemi Ljubljana 
12. 03. 2009, od 09:00 do 15:00, Viro Celje  
 
Slušatelji bodo spoznali postopke zapiranja odprtih postavk, deviznih postavk (ročno, s 
preknjižbo) in avtomatsko knjiženje tečajnih razlik. Seznanili se bodo z zapiranjem parskih 
razlik in gotovinskih popoustov (cassascontov), zapiranjem avansov, operativnimi pregledi, 
konto kartico, dnevnikom knjiženja, pregledi dnevnikov knjiženj, kontrolnimi izpisi, odprtimi 
postavkami, saldo listo kupcev in dobaviteljev, pregledom zamude pri plačilih, 
kompenzacijami, plačilnim prometom, izterjavo, obračunom obresti in izračunom. Prav tako 
bodo udeleženci spoznali direktne obremenitve, navzkrižne preglede glavne knjige, statistiko 
finančnih računov, SKV poročilo, Bilance (kriterije za izpis, oblike za izpis bilanc, formule 
bilanc, prikaz knjižb v bilančnem pregledu), letno poročilo za AJPES, davek od dohodkov 
pravnih oseb in izpis podatkov glavne knjige zavezanca za davek.  
Predznanje: Poznavanje nastavitev za knjiženje v šifrantu vrst dokumentov, poznavanje 
postopka avtomatskega knjiženja dokumentov, razumevanje nastavitev kontnega plana. 
 
5. Strokovni seminar: Opredmetena in neopredmetena osnovna stredstva, 89 EUR 
(2h) 
 
10. 02. 2009, od 08:00 do 10:00, DLA Ljubljana 
 
Na seminarju boste spoznali opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva ter njihovo 
povezavo z računovodskimi standardi, povezave z obdavčenjem, register osnovnih sredstev, 
obračun amortizacije ter primere knjiženj poslovnih dogodkov. 
PREDZNANJE: Predznanje ni potrebno.  
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6. Tečaj: Osnovna sredstva, 172 EUR (4h) 
 
12. 02. 2009, od 9:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
26. 01. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje  
16. 02. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje  
05.03.2009, od 9:00 do 13:00, SigmaSistemi Ljubljana 
23. 04. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje 
 
Na tečaju Osnovna sredstva boste spoznali register osnovnih sredstev in drobnega inventarja, 
ogledali si bomo obračun amortizacije osnovnih sredstev, prevrednotenje osnovnih sredstev, 
nastavitve šifrantov za obračun ter izpis amortizacije. 
PREDZNANJE:Urejanje šifrantov (novi zapisi, brisanje zapisov…), poznavanje postopka 
avtomatskega knjiženja, razumevanje nastavitev kontnega plana in načinov knjiženja. 
 
7. Delavnica: Terjatve in prihodki, 99 EUR (2h) 
 
09. 03. 2009, od 08:00 do 10:00, DLA Ljubljana  
 
Delavnica bo namenjena praktičnemu obravnavanju tematike terjatev in prihodkov v 
Pantheonu, na kateri bomo spoznali njihovo povezavo z računovodskimi standardi ter 
povezavo z obdavčenjem. Spoznali bomo odprte postavke, odpise ter si ogledali primere 
knjiženj poslovnih dogodkov. 
PREDZNANJE: Kandidati morajo poznati osnove dela s Pantheon-om ter imeti osnovno 
poznavanje modula Denar v Pantheonu. 
 
8. Delavnica: Vse o bilancah, 250 EUR(4h)  
 
11. 03. 2009, od 08:00 do 12:00, DLA Ljubljana 
13.03.2009, od 9:00 do 13:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Na delavnici bomo pregledali konte prihodkov in odhodkov v analitični bruto bilanci ter formule 
v prednastavljenem izkazu uspeha v programu. Izkaz uspeha se bomo naučili prilagoditi svojim 
poslovnim potrebam. Seznanili se bomo z razliko med davčnim in poslovnim izkazom uspeha. 
Na drugi strani bomo na delavnici na praktičnem primeru knjižili popisne razlike sredstev in 
obveznost, zaključili konte prihodkov in odhodkov v Pantheonu, ugotovili poslovni rezultat in 
pripravili otvoritveno bilanco. Pregledali bomo nastavitve bilance stanja v Pantheonu in se 
naučili pripraviti bilanco stanja, prilagojeno svojih poslovnim potrebam. 
Predznanje: Osnove knjiženja v Pantheonu. 
 
9. Delavnica: Vrednotenje zalog, 99 EUR (2h) 
 
09.04.2009, od 9:00 do 11:00, SigmaSistemi Ljubljana 
21. 04. 2009, od 12:30 do 14:30, DLA Ljubljana 
 
Delavnica je namenjena praktičnemu obravnavanju in vrednotenju zalog v Pantheonu. Na 
delavnici bomo spoznali njihovo povezavo z računovodskimi standardi ter z obdavčenjem. 
Seznanili se bomo metode vrednotenja, spoznali evidence ter si ogledali primere knjiženj 
poslovnih dogodkov. 
PREDZNANJE: Osnove Pantheona ter osnovno poznavanje modula Denar v Pantheonu.  
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10. Delavnica: Obveznosti, stroški in odhodki, 99 EUR (2h) 
 
22. 04 2009, od 12:30 do 14:30, DLA Ljubljana 
 
Delavnica je namenjena praktičnemu obravnavanju obveznosti, stroškov ter odhodkov v 
Pantheonu. Na delavnici bomo spoznali njihovo povezavo z računovodskimi standardi ter z 
obdavčenjem. Seznanili se bomo z odprtimi postavkami, spoznali dolgoročne in kratkoročne 
obveznosti ter primere knjiženj poslovnih dohodkov. Predznanje: Osnove Pantheona ter 
osnovno poznavanje modula Denar v Pantheonu.  

 

Kadri/Potni nalogi/Plače 

1. Tečaj: Kadri, 172 EUR (4h) 
 
03. 02. 2009, od 08:00 do 12:00, DLA Ljubljana 
26.02.2009, od 9:00 do 13:00, SigmaSistemi Ljubljana 
02. 03. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje  
 
Kandidati na tečaju bodo s pomočjo tečaja obvladovali osnovne nastavitve kadrovske evidence, 
znali bodo vnesti osnovne podatke zaposlenih v podjetju, znali izračunati dopust ter obvladovali 
pripravo potrebnih obrazcev za vodenje kadrovske službe. 
PREDZNANJE: Osnove dela s Pantheon-om, poznavanje delovno-pravne zakonodaje.  
 
2. Strokovni seminar: Obračun Plač, 119 EUR (3h) 
 
03. 02. 2009, od 11:30 do 14:30, DLA Ljubljana 
02. 04. 2009, od 09:00 do 12:00, Viro Celje  
 
Na strokovnem seminarju bomo spoznali zakonodajo s področja obračuna plač, se seznanili z 
obračunom plač in mesečni podatki, z obračunom prispevkov samostojnega podjetnika, z 
obračunom po podjemni pogodbi, z obračunom po avtorski pogodbi, z obračunom najemnin, z 
REK obrazci, olajšavami za družinske člane, z letno napovedjo za dohodnino, z obrazcem M4 ter 
personalnimi evidencami. 
Predznanje: Predznanje ni potrebno. Udeležbo priporočamo vsem, ki želijo prejeti dobro 
strokovno podlago s področja obračunavanja plač in tistim, ki se želijo udeležiti tečaja Plače v 
Pantheonu. 
 
3. Tečaj: Plače, 250 EUR (6h) 
 
05.02. 2009, od 08:00 do 14:00, DLA Ljubljana 
03.03.2009, od 9:00 do 15:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Na tečaju Plače vam bomo praktično predstavili vse potrebne nastavitve za delovanje modula 
Plače (nastavitve v AK, spoznali bomo: šifrant povprečnih plač za izračun dohodnine ter obračun 
Plač, šifrant prispevkov, šifrant tarifnih - plačilnih razredov, šifrant vrst dohodkov - dohodnine, 
šifrant razredov dohodnine in davka, šifrant šifer plačilnih nalogov, šifrant dodatnih splošnih 
olajšav, šifrant vrst dela, šifrant vrst zaslužkov, šifrant vrst dokumentov, šifrant subjektov ter 
nastavitve v Personalni mapi) ter vse zahteve za pripravo obračuna plač v Pantheonu 5.5. 
PREDZNANJE: Kandidati morajo poznati osnove dela s Pantheon-om (modul Kadri), poznavanje 
delovno-pravne zakonodaje in davčne zakonodaje. 
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4. Strokovni seminar: Vse o potnem nalogu in službeni poti, 89 EUR (2h) 
 
06. 02. 2009, od 09:00 do 11:00, DLA Ljubljana 
 
Na seminarju bomo spoznali različne obravnave službene poti, prevoza na delo in zasebnih voženj 
v povezavi z Zakonom o dohodnini, razumeli bomo razloge za vodenje potnih nalogov in vsebino 
potnih nalogov in znali dokazovati službeno pot, seznanili se bomo z pravilnim izračunavanjem 
kilometrine, dnevnic in obračunom ostalih stroškov, povezanih s službeno potjo ter se naučili 
izračunati bonitete za uporabo službenega vozila v zasebne namene. 
PREDZNANJE: Ni potrebno. 
 
5. Tečaj: Potni nalogi, 99 EUR (2h) 
 
06. 02. 2009, od 11:30 do 13:30, DLA Ljubljana 
19. 02. 2009, od 09:00 do 11:00, Viro Celje 
05. 03. 2009, od 09:00 do 11:00, Viro Celje 
11.03.2009, od 9:00 do 11:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Kandidati bodo s pomočjo tečaja obvladovali osnovne nastavitve potnih nalogov, znali bodo vnesti 
potni nalog zaposlenih, znali izplačati potni nalog, knjižiti potni nalog ter pripraviti potrebne 
obrazce za službeno pot zaposlenih v podjetju. 
PREDZNANJE: Osnove dela s Pantheon-om ter zakonodaje povezane s potnimi nalogi.  

Oblikovanje izpisov 

1. Tečaj: FastReport – oblikovanje izpisov (osnovni nivo), 172 EUR (4h) 
 
29. 01. 2009, od 9:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
23. 03. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje 
26.03.2009, od 9:00 do 13:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Na tečaju FastReport (oblikovanje izpisov – osnovni nivo) se bomo seznanili z osnovno sestavo 
poročila in dela v predogledu, seznanili se bomo z osnovami dela z oblikovalnikom izpisov, 
spoznali oblikovanje in kreiranje novih izpisov, njihovega dopolnjevanja z objekti, oblikovanja in 
spreminjanja lastnosti. Spoznali bomo združevanje in sortiranje podatkov na izpisu, postavljanje 
enostavnih sistemskih polj, formatirali izpis ter opredelili pomembne nastavitve za izpise.  
PREDZNANJE: Osnove dela s PANTHEON-om. Predznanja s področja oblikovanja izpisov ni 
potrebno.  
 
2. Tečaj: FastReport (napredni nivo), 172 EUR (4h) 
 
11. 02. 2009, od 9:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
26. 03. 2009, od 09:00 do 13:00, Viro Celje 
27.03.2009, od 9:00 do 13:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Na tečaju Fast Report II (oblikovanje izpisov - napredni nivo) vam bodo predstavljene posebnosti 
izpisov v Pantheonu 5.5, zgradba izpisa in spreminjanje lastnosti posameznih pasov. Spoznali 
bomo kreiranje izrazov in uporabo agregatnih funkcij, osvojili bomo delo s posebnimi objekti ter 
dodajanje polj tabel in poizvedb na izpis. Osvojili bomo postopek prikaza izpisov samo za 
določene poslovne dogodke ter obvladovali postopek uvoza in izvoza izpisov. 
PREDZNANJE: Poznavanje FastReporta in osnovno znanje oblikovanja izpisov v Pantheonu.  
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3. Tečaj: FastReport (specialistični nivo), 172 EUR (4h) 
 
20. 04. 2009, od 9:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
 
Na tečaju Fast Report III (specialistični nivo) vam bodo predstavljene nastavitve za izpise v 
Pantheonu, delovno okolje, objekti ter zgradba izpisa, ki jo narekuje FastReport, ogledali si bomo 
zahtevnejše primere grupiranja in številčenja na izpisih, procedure za formatiranje izpisov, 
posebnosti izpisov v Pantheonu 5.5 ter z njimi povezane primere preoblikovanja izpisov, funkciji 
SQLExp ter IIF ter nanju vezane zahtevnejše procedure, pripravo in razliko priprave procedur za 
okolje ORA/SQL, uporabo objektov ter imen v skriptah, kumulativne vsote, objekt Engine, klice in 
primere klicev tabel in poizvedb v izpisih, delo z grafičnimi objekti ter primere DataLab-ovih 
funkcij.  
PREDZNANJE: Poznavanje FastReporta in oblikovanje izpisov v Pantheonu.  

Proizvodnja 

1. Tečaj: Enostavna proizvodnja – HF0, 172 EUR (3h) 
 
21. 01. 2009, od 13:00 do 17:00, DLA Ljubljana 
11.03.2009, od 12:00 do 15:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Na tečaju bomo spoznali nastavitev ustreznih parametrov programa po zahtevah stranke, 
kreiranje kosovnice za proizvode in polproizvode, pripravo, izdelavo in obračune delovnih nalogov 
ter se naučili kako s pomočjo delovnih nalogov voditi proizvodno ali storitveno dejavnost podjetja. 
PREDZNANJE: Osnove Pantheona, osnove naročil, blaga ter osnovna predznanja s področja 
proizvodnje 
 
2. Tečaj: HF I. del – Nastavitve in kosovnice, 172 EUR (3h) 
 
29. 01. 2009, od 13:30 do 16:30, DLA Ljubljana 
12.03.2009, od 09:00 do 12:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Na tečaju se boste seznanili z samostojnimi nastavitvami parametrov v modulu Proizvodnja MF po 
zahtevah stranke ter spoznali kako za potrebe strank pripraviti delovne koledarje, predpise in 
vrste predpisov, resurse ter kosovnice. 
PREDZNANJE: Osnove Pantheon-a, enostavna proizvodnja (SE, ME) ter osnove naročil in blaga. 
Kandidati naj bi prav tako imeli osnovna predznanja s področja vodenja proizvodnje in termiranja. 
 
3. Tečaj: HF II. del – Delovni nalogi in analiza proizvodnje, 250 EUR (6h) 
 
04. 02. 2009, od 09:00 do 15:00, DLA Ljubljana 
17.03.2009, od 09:00 do 15:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Na tečaju se boste seznanili z nastavitvami parametrov modula Proizvodnja MF po zahtevah 
stranke, spoznali boste pripravo delovnih nalogov, obdelavo delovnih nalogov ter osvojili možnosti 
pokalkulacije in analiz v zvezi z delovnimi nalogi. 
PREDZNANJE: Osnove Pantheon-a, enostavna proizvodnja (SE, ME), proizvodnja MF 1 – osnove, 
osnove naročil in blaga. Kandidati naj bi prav tako imeli osnovna predznanja s področja vodenja 
proizvodnje in termiranja. 
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4. Tečaj: HF III. del – Planiranje in terminiranje, 172 EUR (3h) 
 
12. 02. 2009, od 14:00 do 17:00, DLA Ljubljana 
19.03.2009, od 09:00 do 12:00, SigmaSistemi Ljubljana 
 
Na tečaju boste spoznali samostojno nastavitev parametrov modula Proizvodnja MF po zahtevah 
stranke, izračunavanje terminov in pripravo dela, planiranje količinskih materialnih potreb v času 
in kapacitet ter pripravo naročil dobaviteljem in DN iz plana. 
PREDZNANJE: Osnove dela s Pantheon-om, enostavna proizvodnja (SE, ME), proizvodnja MF 1 – 
osnove, proizvodjna MF 2 – planiranje ter osnove naročil in blaga, osnovna predznanja s področja 
vodenja proizvodnje in termiranja.  

Zeus – poslovna inteligenca 

1. Tečaj: Zeus - Poročila in Analize (z osnovami in istalacijo OLAP-a), 172 EUR (4h) 
 
16. 03. 2009, 13:00 – 17:00, DLA Ljubljana 
 
Slušatelji bodo spoznali osnove orodij OLAP, osnove ZEUS-a, instalacijo in administracijo ZEUS-a 
ter vsebino, uporabniški vmesnik in postopek dela z ZEUS Poročili in Analizami (tehnične vsebine 
bodo koncentrirane na zadnjo uro predavanja, na kateri je udeležba za uporabnike opcijska). 
Predznanje: Osnovno poznavanje Pantheona. 
 
2. Tečaj: Zeus - Nadzorna plošča (izdelava nadzorne plošče, gradnika, poročila), 172 
EUR (4h) 
 
18. 03. 2009, 09:00 – 13:00, DLA Ljubljana 
 
Slušatelji bodo spoznali delovanje in uporabniške vmesnike same ZEUS Nadzorne plošče, ter 
Šifranta gradnikov in Poročil nadzorne plošče. Po tečaju bodo slušatelji znali narediti poljubno 
nadzorno ploščo, poljuben gradnik ter poljubno poročilo nadzorne plošče. (tehnične vsebine bodo 
koncentrirane na zadnji dve uri predavanja, na katerih je udeležba za uporabnike opcijska) 
Predznanje: Osnovno poznavanje Pantheona. 
 
3. Tečaj: Zeus Načrtovanje, 129 EUR (3h) 
 
07. 04. 2009, 09:00 – 12:00, DLA Ljubljana 
 
Slušatelji bodo spoznali osnove ZEUS Načrtovanja, zgradbo uporabniškega vmesnika ter sam 
postopek Načrtovanja po korakih. (ni posebnih tehničnih vsebin – isti tečaj za podpornike in 
uporabnike) 
Predznanje: Osnovno poznavanje Pantheona.  

Sistemska administracija 

1. Tečaj: Sistem PA/ORA, 250 EUR (4h) 
 
06. 04. 2009, od 09:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
 
Na tečaju bomo spoznali delovanje sistema in zato lažje odpravljali napake, seznanili se bomo z 
uporabo orodij, ki so potrebna za popolno administracijo, spoznali bomo kako so narejeni 
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namestitveni paketi, seznanili se bomo z ukrepi, ki so potrebni v primeru selitve sistema/serverja 
ter si ogledali kaj se nahaja na ftp.datalab.si. Pridobili si bomo tudi znanja iz Oracla in Pantheona 
in bomo tako sposobni ukrepati v situacijah, ko kaj ne bo delovalo pravilno. 
PREDZNANJE: Tečaj je primeren samo za izkušene uporabnike Pantheona ter sistemske 
administratorje. Poznati je priporočljivo osnove SQL-a in SQL strežnikov. 
 
2. Tečaj: Sistem PA/SQL, 250 EUR (4h) 
 
16. 04. 2009, od 09:00 do 13:00, DLA Ljubljana 
 
Na tečaju bomo spoznali delovanje sistema in zato lažje odpravljali napake, seznanili se bomo z 
uporabo orodij, ki so potrebna za popolno administracijo, spoznali bomo kako so narejeni 
namestitveni paketi, seznanili se bomo z ukrepi, ki so potrebni v primeru selitve sistema/serverja 
ter si ogledali kaj se nahaja na ftp.datalab.si. 
PREDZNANJE: Tečaj je primeren samo za izkušene uporabnike Pantheona ter sistemske 
administratorje.  

Programiranje 

1. Tečaj: Ares (osnove programiranja v PA 5.5), 250 EUR (6h) 
 
09. 04. 2009, 09:00 – 15:00, DLA Ljubljana 
 
Na tečaju bo spoznali komponente, ki so na voljo v Ares-u in njihovo uporabo, spoznali bomo 
integracijo postopkov na formah in možnostmi, ki jih pri tem imamo ter se seznanili z uporabo 
zunanjih DLL-ov, ActiveX-a in drugih možnosti Ares-a. 
Predznanje: Tečaj lahko preskočijo udeleženci, ki znajo programirati v SQL-iju, znajo programirati 
v Delphiju in, ki poznajo osnove delphi VCL-ja (Tform, TstringList, TopenDialog) 
 
2. Tečaj: Ares (napredni nivo programiranja v PA 5.5), 250 EUR (6h) 
 
10. 04. 2009, 09:00 – 15:00, DLA Ljubljana 
 
Na tečaju bo spoznali komponente, ki so na voljo v Ares-u in njihovo uporabo, spoznali bomo 
integracijo postopkov na formah in možnostmi, ki jih pri tem imamo ter se seznanili z uporabo 
zunanjih DLL-ov, ActiveX-a in drugih možnosti Ares-a. 
Predznanje: Osnove Ares-a, osnove Pascal-a, osnove objektnega programiranja v Pascal-u, SQL 
editor in ~ ukazi ter Imort/export podatkov in klicanje reportov.  

Delavnice o novostih v Pantheonu 

1. Delavnica: Nove funkcionalnosti Pantheona 5.5 za nabavno in prodajno funkcijo / 
Prehod iz PA 5.0 na PA 5.5, 172 EUR (4h) 
 
10.02.2009, 10:30 – 14:30, DLA Ljubljana 
 
Delavnica je primerna za obstoječe uporabnike Pantheona, ki že uporabljajo Pantheon pri izdaji 
računov, zajemu prejetih računov in vodenju materialnih evidenc in si s pomočjo delavnice želijo 
nadgraditi svoje znanje z novimi funkcijami Pantheona 5.5. 
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2. Delavnica: Nove funkcionalnosti Pantheona 5.5 za računovodje in finančnike / 
Prehod iz PA 5.0 na PA 5.5, 172 EUR (4h) 
 
21.04.2009, 08:00 – 12:00, DLA Ljubljana 
 
Delavnica je primerna za obstoječe uporabnike Pantheona, ki uporabljajo Pantheon za obračun 
davka na dodano vrednost, izvajanje plačilnega prometa in vodenje glavne knjige in se s pomočjo 
delavnice želijo seznaniti z novimi funkcijami Pantheona 5.5. 
 
3. Delavnica: Nove funkcionalnosti Pantheon 5.5. pri obračunu plač / Prehod iz PA 5.0 
na PA 5.5, 172 EUR (4h) 
 
22.04.2009, 08:00 – 12:00, DLA Ljubljana 
 
Delavnica je primerna za obstoječe uporabnike Pantheona, ki že uporabljajo Pantheon za obračun 
osebnih prejemkov in se želijo seznaniti z novimi funkcijami Pantheona 5.5 
 
4. Delavnica: Novosti modula Kadri / Prehod iz PA 5.0 na PA 5.5, 129 EUR (4h) 
 
09.03.2009, 10:30 – 13:30, DLA Ljubljana 
 
Delavnica je primerna za udeležence, ki so seznanjeni z osnovnimi nastavitvami ter delom s 
kadrovsko evidenco v Pantheonu 5.0.  

Informacije o tečajih/certificiranjih ter prijavah DLA 

Cene in podrobne opise izobraževanj (namen, cilj, predznanje) si prosimo oglejte na naši spletni 
strani www.datalab.si (zavihek Akademija). Za splošne informacije in prijave na tečaje in 
certificiranja vas prosimo, da nam pošljete elektronsko sporočilo na naslov academy@datalab.si 
ali pa nas pokličete na telefonsko številko 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. Datalab Akademija si pridržuje pravico do spremembe terminov ali 
odpovedi izvedbe posameznega tečaja/certificiranja, če ne bi bilo zagotovljenih pogojev za 
njegovo kakovostno izvedbo. Možnosti in pogoji odjave Datalab Akademije. Če se želite odjaviti, 
vas prosimo, da to storite najpozneje 5 delovnih dni pred načrtovanim izobraževanjem. Če želite 
preklicati svojo prijavo na certificiranje, pa to storite najpozneje 2 delovna dneva pred 
predvidenim datumom certificiranja. V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe na 
tečaju/certificiranju vam bomo žal morali zaračunati 100 odstotkov vrednosti kotizacije. 

Cenik, pogoji plačila ter popusti 

Cenik standardnih izobraževanj in certificiranj (prav tako tudi pogoji plačila, termini in popusti) v 
okviru Datalab Akademije in njenih pooblaščenih izobraževalnih centrov je enoten. Ogledate si ga 
lahko na spletni strani www.datalab.si, zavihek Akademija. 

Posebni popusti (velja za DataLab Akademijo) 
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V kolikor se v tem kvartalu udeležite 1. strokovno-teoretičnega seminarja in 1. povezanega 
tečaja/delavnice (npr. seminarja Obračun plač ter tečaja Plače za Pantheon) vam priznamo 10% 
popust. 
 

V kolikor se iz istega podjetja prijavi na isto usposabljanje več udeležencev ali pa se kot 
posameznik prijavite na več kot 3 različna izobraževanja vam priznamo popust od 5 do največ 
30%. 
Popusti veljajo za udeležbo na izobraževanjih v obdobju od januarja do aprila 2009 inn se 
medsebojno ne seštevajo.  

Kontaktni podatki 
 
Datalab Akademija 
Koprska 92, 1000 Ljubljana 
tel. 01 252 89 00, fax 01 252 89 10 
academy@datalab.si 
www.datalab.si 
 
Viro Celje d.o.o. 
Oblakova ulica 32, Celje 
tel. 03 493 08 60, fax 03 493 08 61 
academy@viro-celje.si 
 
< Sigma Sistemi d.o.o. 
Predilniška cesta 16, Tržič 
tel. 04 598 01 24, fax 04 598 01 20 
znanje.pr@sigma-e.si 
www.sigma-e.si  
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