
 
  

 

 

 
 

SPREMEMBE V LICENČNI IN CENOVNI POLITIKI 
 
Obveščamo vas o nekaterih spremembah v licenčni in cenovni politiki, ki bodo nastopile v začetku 
prihodnjega leta. 
 
 

NOVOSTI V LICENČNI POLITIKI 
 
 

1. Vsem uporabnikom lokalno nameščenega programa PANTHEON, ki ima sklenjeno osveževalno 
pogodbo, bomo brezplačno zamenjali licence iz SE na ME verzijo. Menjave licenc bo možno 
koristiti izključno na željo stranke in sicer med 1.1.2016 in 15.4.2016. Za menjavo se obrnite na 
vašega pooblaščenega podpornika. 

 
Dodatne funkcionalnosti, ki vam jih prinaša nadgradnja na ME licence so sestavni del ZEUS modula 
(poslovna analitika), s katerim si boste zagotovili novo kvaliteto vašega poslovanja na področjih: 
 

 Načrtovanja: pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, letnih planov in primerjavo med načrtovanim in 
realiziranim poslovanjem. 

 Poročanja: oblikovanje poročil o poslovanju na tedenskem, mesečnem in letnem nivoju z 
obveščanjem preko elektronske pošte in izdelavo letnih poročil. 

 Poslovne analitike: v obliki vrtilnih tabel, tabel in grafov z neposrednim dostopom  do izvornih 
podatkov in dokumentov (podatkovno rudarjenje). 

 Hitrega pregleda poslovanja: nadzorna plošča z grafi, števci, kazalniki in ostalimi pomembnimi 
informacijami. 

 
Računovodska konzola, kot drugi pomembni del ME licence, omogoča  avtomatizacijo knjigovodskih 
postopkov, opozorila na napake, pregled opravljenega dela. Namenjena je predvsem učinkovitejšemu delu 
računovodskih servisov. 
 
 

2. Omejili bomo tudi število podjetij, ki se lahko vodijo s PANTHEON LX, LT, RE in SE licenco na 3 
podjetja (baze). Za ME, GE in MF licenco ostaja število baz neomejeno. 

 
3. Za vse, ki imate v gostovanju licence, za katere ste baze podatkov prenesli od svojih računovodskih 

servisov, velja cena »Gostovanja«. 
 

NOVOSTI V CENOVNI POLITIKI S 1.1.2016 
 

 

Najprej si poglejmo, kaj nove cene pomenijo v luči stroškov za informacijsko podporo poslovanja vašega 
podjetja. 
 
SKUPNI STROŠEK LASTNIŠTVA (ang TCO) 
 



 
  

 

 

Skupni Strošek Lastništva (ang TCO) nove generacije PANTHEONa, preračunan za obdobje petih let za 
najpogosteje uporabljene licence znaša: 
 
 
 
 

Kupljene 
licence 

Nova cena 
licence 

Osveževalna 
pogodba 21% & 15% 

bonus 

TCO                 
5 let/leto 

TCO                     
5 let/mesec 

TCO TCO 

5 let/delovni dan razlika/delovni dan 

PANTHEON SE 1.399,03 € 249,73 € 529,53 € 44,13 € 2,01 € 0,57 € 

PANTHEON ME 1.599,43 € 285,50 € 605,39 € 50,45 € 2,29 € 0,34 € 

 
*Ob primerjavi s skupnimi stroški lastništva najema licenc v gostovanju je potrebno upoštevati še stroške 
infrastrukture in njenega vzdrževanja. 
 

Najem licence v 
gostovanju 

Nova cena 
najema 

TCO 5 let/leto 
TCO 5 

let/mesec 
TCO                          

5 let/delovni dan 
TCO            

razlika/delovni dan 

PANTHEON SE 52,90 € 634,80 € 52,90 € 2,40 € 0,77 € 

PANTHEON ME 59,90 € 718,80 € 59,90 € 2,72 € 0,45 € 

 
Govorimo o strošku uporabe programske opreme PANTHEON, ki je primerljiv z vrednostjo KAVE /dan ali 
URO in pol parkiranja v garažni hiši. 
Za 2 do 2,7 EUR/dan/uporabnika  imate zagotovljeno kvalitetno informacijsko podporo vašega poslovanja. 
POŠTENO! 
 
PRIHRANKI 
 
Kot lahko sami ugotovite, bodo vaši prihranki vsaj 2x večji od dodatne investicije v novosti, ki jih zagotavlja 
nova generacija PANTHEONa.  
 
Poglejte si dva primera: 

 s pohitritvijo  delovanja PANTHEONa  povprečni uporabnik prihrani  vsaj  12 minut dnevno; z 

upoštevanjem povprečnega stroška za opravljeno delovno uro v Sloveniji 14,71 EUR (vir: SURS) je 

prihranek 2,94 EUR/dan, kar pomeni, da bo uporabnik za vsaj 2,17 EUR na dan bolj dobičkonosen. 

 Če uporabnik pošlje samo en e-račun na dan s tem prihrani vsaj 6,60 EUR/dan (vir: Billentis; 

http://www.ricoh.nl/Images/billentis_2014_t_76-76133.pdf). 

 

Uporaba ME licence in posledično preglednejši  vpogled v  poslovanje in hitrejše odločanje vam lahko 
prinese prihranke neprimerljive s stroški uporabe PANTHEONa. 
 
Spremembe cen bodo veljavne s 1.1.2016. 
 
Cene PANTHEON licenc smo delno uskladili z inflacijo, ki znaša od zadnje spremembe v začetku leta 2006 
21,2 %. Povprečni dvig cen znaša 18,5 %. Cena ME licence je višja za 6,7 %. 
 

http://www.ricoh.nl/Images/billentis_2014_t_76-76133.pdf


 
  

 

 

Cena letnega osveževanja znaša 21 % od vrednosti licence. Ob podpisu 5 letne osveževalne pogodbe se 
ohranja  15 % bonus , kar pomeni efektivno osveževanje v višini 17,85 %. 
 
Cene najema licenc v gostovanju smo smiselno uskladili s cenami in osveževanjem kupljenih licenc ter 
delno povišali tudi zaradi robustnejše in zmogljivejše infrastrukture. 
 
Cenik nakupa licenc: 

 
 
Cenik najema licenc v gostovanju: 

 

Nov cenik je objavljen  TUKAJ. 

ftp://ftp.datalab.si/Marketing/Spremembe/PANTHEON_cenik_2016.pdf
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