
 
  

 

 

 
 
 

 

Pohitritve in izboljšave v PANTHEON-u nove generacije! 
 
 

 
 
 
Spodaj navedene pohitritve in izboljšave bodo vključene samo v novo generacijo - PANTHEON X, izdale se 
bodo postopoma v obdobju do junijske nadgradnje v prihodnjem letu.  
   
Izid prve različice Pantheona nove generacije - PANTHEON X je planiran za 15.12.2015.  
   
V nadaljevanju si lahko ogledate časovni načrt vključenih izboljšav in optimizacij za novi PANTHEON X. 
   
 

IZID 15.12.2015  
 
 

PANTHEON SPLOŠNO 
 
POHITRITVE: 
 

 Pohitritev odpiranja obrazcev (največje pridobitve na počasnih povezavah in pri dostopih na oblak)  

 Pohitritve posameznih časovno zahtevnih operacij, nekaj primerov:  
o Pohitritve operacij na šifrantih subjektov identov in vrst dokumentov . 
o Optimizacija administratorske konzole . 
o Prenova offline sinhronizacij podatkov za POS (priprava za širšo uporabo (= novi OTOS)). 

 
 

IZBOLJŠAVE: 
 

 Izboljšave na modulu dokumentacija, ki omogočajo skeniranje v PANTHEON-u tudi brez zunanjih 
aplikacij.  

 V vse licence vgrajen lasten dokumentno/arhivski sistem, ki je posebej primeren za tesno navezavo 
podjetja z računovodskim servisom ali notranjim računovodstvom. 

 Nov sodoben dizajn, prilagojen novim operacijskim sistemom (Windows 10) in primeren za tablično 
uporabo. 

 Prenovljen vmesnik in sistem avtorizacij za lažje nastavitve pravic in htrejše izvajanje preverjanja 
teh pravic uporabnikov ter posledično tudi manj težav pri nadgradnjah. 



 
  

 

 

 Možnost večih izbirov (multiselect) v PANTHEON (oddelek, stroškovni nosilec, konto)  
 
 

 
POMEMBNEJŠE POHITRITVE IN IZBOLJŠAVE PO MODULIH  

 
   

BLAGO (Hermes)  
 
POHITRITVE: 
 

 Pohitritev trgovske knjige in s tem hitrejše odpiranje poročil. 

 Pohitritev zbirnega dodajanja in obračuna izdanih računov, izračun glede na razliko v ceni in po 
plačani realizaciji. 
 
   

IZBOLJŠAVE: 
 

 Dodajanje pozicij na dokumente (računi, naročila). 

 Preračun prometov – Po serijskih številkah, ki preračun izvede na podlagi serijskih številk. 

 Nova forma Kreiranje okrepitve/oslabitve zalog, za lažji in hitrejši vnos podatkov za prevrednotenje 
zalog.  

 Nova forma Priprava cassasconta in izpisi za cassasconto.  

 Nastavitev zaokroževanj izdanih računov in naročil kupcev na nivoju vrste dokumenta, nastavitev 
zaokroževanja pozicij na dokumentih prevzema.  

 Dodane možnosti za pregledovanje in izpis naročil, izdaj in prevzemov vezanih za določen ident. 

 Razmnoževanje dokumentov s katerim kreiramo poljubno število novih dokumentov na podlagi 
enega - storitvenega.  

 Dodani podpisniki na dokumente. 

 Na davčnih evidencah je omogočeno avtomatsko polnjenje sektorja B na Rekapitulacijskem 
poročilu in Poročilu o dobavah in dodan nov panel Kontrolni izpisi.  

 
 
 

DENAR (Demeter)  
 
POHITRITVE: 

 

 Pohitritev avtomatskega knjiženja porabe materiala, avt. knjiženja prejetih računov in avt. knjiženja 
izdanih računov sedaj tudi za računovodje, ki vso evidentiko delajo preko glavne knjige. 

 Pohitritev knjiženja temeljnic. 

 Pohitritev ročnega zapiranja.  

 Pohitritve izpisa strukture odprtih postavk.  
 

IZBOLJŠAVE: 
 Optimizacije računovodskih vnosov. 

 Izboljšave računovodskega vnosa računov (usability and functionality).  



 
  

 

 

 Optimizacija prikaza finančnih podatkov v šifrantu subjektov.  

 Možnost vodenja verige večstranskih kompenzacij.  

 Avtomatsko dodajanje subjektov ob uvozu izpiska (iz Ajpes itd. baz).  

 Dodajanje skeniranega podpisa na izpis, določenega za posameznega uporabnika. 

 Avtomatsko dodeljevanje šifre  in določitev obveznih polj v šifrantu stroškovnih nosilcev.  

 Povezave med registrom OS in potnimi nalogi.  

 Izboljšan del za kreiranje datoteke za izvršbo (dodani koraki za kreiranje datoteke).  

 Poročila računovodske konzole za vodjo računovodskega servisa.  

 Možnost parametrizacije hitrih bližnjic glede na podjetja/baze in opravila uporabnika. 
 

 
 

KADRI (Hera) 
 
POHITRITVE: 
 

 Pohitritve pri izpisih plač in pripravi obračuna plač. 

 Pohitritev izdelave potnih nalogov. 

 Pohitritve pri Obrazecih M-1,M-2,M-1/M-2,M-1A. 

 Pohitritev izvoza seznama delavcev, ki jim bodo potekli zdravniški pregledi. 
 
 

IZBOLJŠAVE: 
 

 Možnost več izbire na kriterijih Poklic, Pošta, Kreditodajalec, Banka, DM, Vodja,..  

 Delilni ključ obračuna plač. 

 Uvoz odsotnosti iz Excela v PANTHEON. 

 Kontrole pri uvozu iz Excela.  

 Evidenca o zaposlenih delavcih s sliko.  

 Web servis za izmenjavo podatkov s storitvijo eŠtudentski servis. 

 Prikaži vsa izplačila/vračila glede na izbrano obdobje PN.  

 Dodan modul za boljše vodenje Izmenskega dela.  

 Pošiljanje izpisov in obrazcev v Dokumentacijo (letne odločbe, plačilne liste,...). 
 

 
 

POSLOVNA ANALITIKA (Zeus)  
 
POHITRITVE: 
 

 Pohitritev procesiranja OLAP kock. 

 Pohitritev »vrtanja skozi« (drill-through) in hitrejši dostop do izvornih podatkov. 

 Pohitritev nalaganja podatkov v šifrantu gradnikov.  
 

IZBOLJŠAVE: 
 

 Zamenjava OWC komponent za zmoglivejše in sodobnejše - DevExpress pivot tabela in graf. 



 
  

 

 

 Nov meni (samostojna menijska postavka) za analitiko ZEUS. 

 Avtorizacije na vrstah dokumentov za načrtovanje, možnost kopiranja planskih podatkov med 
različnimi vrstami dokumentov.  
 

Ter še mnogo drugih izboljšav in optimizacij. 
 
 
 

IZIDI V NADGRADNJAH do 7.6.2016  

 

PANTHEON SPLOŠNO 
 

 Logični redesigni obrazcev za bolj pregledne vnose podatkov. 

 Pohitritve vseh izpisov, tiskanje v ozadju. 

 Izboljšan vmesnik za uporabniško prilagajanje izpisov.  

 Hierarhična organizacija šifrantov (oddelki, str. nosilci, klasifikacije) v ME in MF različici. 

 Razširjena podpora za POS periferne naprave.  

 Posodobljen uporabniški vmesnik, prilagojen novim operacijskim sistemom (Windows 10) in 
primeren za tablično uporabo 
 

 
OSTALE OPTIMIZACIJE IN IZBOLJŠAVE PO MODULIH 

   

 BLAGO (Hermes) 
 

 Pohitritev dodajanja dokumenta na dokument. Hkrati pa se bodo tudi sporočila premaknila v tabelo 
»Statistika« ob koncu dodajanja in ne bodo več motila ob samem dodajanju.  

 Avtomatski vnosa novega identa v šifrant pri vnosu dokumenta. 

 Trde rezervacije artiklov z določeno serijsko številko in produktnih variant. 
 

DENAR (Demeter) 
 

 Priprava predlog za poročila za finančne institucije (banke) in možnost prenosa teh predlog preko 
webserviceov. 

 Integracija z enotnim kreditnim registrom Banke Slovenije.  

 Izvozi/uvozi po standardu XBRL.  

 Večja avtomatizacija postopka ob prodaji osnovnega sredstva. 

 
KADRI (Hera) 

         

 Pohitritev potnih nalogov.  

 Izbira delavca ali šifre v Namenu plačila na virmanih. 

 Čarovnik za razmnoževanje kreditov/odtegljajev.  

 Pohitritev in izboljšave gantogramov.  

 Skenirani podpisi na izpisih kadrov, plač in potnih nalogov.  

 Pošiljanje obrazcev in izpisov v Dokumentacijo.  
   



 
  

 

 

 

POSLOVNA ANALITIKA (Zeus) 

 

 Izboljšave nadzornih plošč 
o Nove vrste gradnikov Forum / Novice / Video Navodila 
o Nova vrsta gradnika ToDo 
o Nova nadzorna plošča Pregled prodaje  

 Pohitritev in izboljšave za OLAP analize za izobraževanje uporabnikov z osnovnim poznavanjem 
PANTHEON-a: 

o roletni meni za  pogoje in orodja, 
o možnost nastavitve številčnih formatov v pivot tabeli (decimalna mesta, % ...), 
o razširitev dimenzije Kupci v analizah prodaje z nivojem Mesto, 
o nova dimenzija Tip subjekta v analizah bruto bilance. 

 Izboljšave načrtovanja: 
o zamrznitev naslovnih stolpcev pozicije in naziva pozicije pri premikanju levo-desno, 
o funkcionalnost transpose (zamenjava vrstic in stolpcev) na panelu Analiza, 
o čarovnik za načrtovanje prodaje na osnovi naročil. 

 Zamenjava komponent pivot tabele v Ad-hoc analizah z zmoglivejšimi 
   
  


