
V 10. letih do vodilnega regionalnega ponudnika 
poslovne programske opreme

Pomembni mejniki v zgodovini družbe DataLab Tehnologije, d.d.
 
1997 – Januarja Andrej Mertelj in Tomaž Teyrovsky pričneta razvijati transakcijski programski paket 
HERMES s funkcionalnostmi za obvladovanje naročil, fakturiranje, servis, proizvodnjo in računovodstvo. 
Septembra istega leta je  ustanovljeno podjetje DataLab d.o.o. kot podjetje za razvoj integralnih 
poslovnih informacijskih sistemov za mala in srednja podjetja. DataLab pošlje na trg prvo urad-
no različico programskega paketa HERMES 1.0. Družba sprejme slogan »Spreminjamo podatke v 
dobiček«, s katerim se zaveže, da bo uporabnikom pomagala pri povečevanju dobička z napre-
dno uporabo podatkov iz poslovanja. 

1998 – Marca Datalab pošlje na tržišče programski paket HERA, ki združuje kadrovske funkcije 
kot so evidenca zaposlenih ter obračun plač in potnih nalogov. Julija DataLab predstavi testno 
različico spletne trgovine ATENA. Decembra pride na tržišče tretja generacija programskega pak-
eta HERMES.

1999 – Januarja se prične razvoj programskega paketa HEFAIST s podporo za vodenje proizvodnje. 
Marca pošlje DataLab na tržišče drugo generacijo programskega paketa HERA 2.0. Z ustanovitvijo 
družbe DataLab Hrvatska d.o.o. v mesecu juniju prične DataLab svojo mednarodno širitev. Julija 
izide HERMES 4.0. Avgusta se prične razvoj paketa MNEMO za spremljanje dokumentnega toka, v 
septembru pa se začne razvoj programskega paketa za poslovno obveščanje ZEUS. Oktobra na 
sejmu INFOS predstavi koncept PANTHEON kot zbirke samostojnih programov, ki uporabljajo isto 
zbirko podatkov. Podjetje osvoji naziv Najboljši na Infosu – finalist, ki ga kot edino podjetje zadrži še 
tri leta zapored.

2000 - Maja na NT konferenci DataLab predstavi PANTHEON™ 4.5 kot prvi slovenski integralni po-
slovni informacijski sistem, ki uporablja podatkovni strežnik Microsoft SQL. Nova različica prinaša 
pomembno napredno novost – nadgrajevanje prek interneta. Maja prične DataLab z reorganizaci-
jo v popolnoma razvojno podjetje ter z gradnjo partnerske strukture. Reorganizacija traja do marca 
2001. Svetovalci DataLabovih skupin iz Ljubljane, Maribora in Kopra ustanavljajo neodvisna partner-
ska podjetja. DataLabova partnerska mreža danes združuje 114 partnerskih podjetij s skupno 377 
svetovalci, kar predstavlja drugo največjo svetovalno skupino na področju poslovnih informacijskih 
sistemov v regiji.

2002 – Maja DataLab požene drugo hčerinsko podjetje DataLab SCG d.o.o., ki je z delom začel v 
beograjskem inkubatorju ICTT. Oktobra pošlje na trg PANTHEON™ 5.0, ki ponuja tesnejšo povezavo 
z internetom, kot je integracija s spletno trgovino ATENA ter pošiljanje elektronske pošte prek e-
poštnih naslovov iz zbirke stikov.

2003 – Maja je na ustanovni skupščini ustanovljeno podjetje DataLab Tehnologije d.d., ki v začetku 
decembra prevzame poslovanje DataLab d.o.o. Ob ustanovitvi se uveljavijo delniške opcije zapo-
slenih, tako da je večina zaposlenih tudi delničarjev v podjetju.
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2004 – Septembra ponudi DataLab peto generacijo sistema za poslovno obveščanje ZEUS 5.0. Dat-
aLab oktobra ustanovi družbo na Kosovu. Decembra prejme nagrado Discobulus za najboljši sistem 
ERP v Srbiji, še v istem letu pa ustanovi hčerinsko podjetje DataLab Bosna in Hercegovina.

2005 – Junija DataLab ustanovi hčerinsko podjetje DataLab Makedonija. Avgusta hrvaška izdaja re-
vije PC Pluc izbere PANTHEON™ za najboljši sistem ERP na Hrvaškem. Uredništvo revije izbor pospre-
mi z izjavo, da bi se morali ostali proizvajalci v regiji zgledovati po DataLabu. Oktobra v modulu 
ZEUS poveže analitski sistem OLAP s transakcijskim sistemom, kar omogoča vrtanje po podatkih od 
splošnih združenih informacij v podatkovni kocki do podatkov v posameznih dokumentih.     
 
2006 – Junija DataLab podpiše pogodbo z mednarodno korporacijo Oracle o prehodu poslovnega 
informacijskega sistema na podatkovne strežnike Oracle. Od oktobra naprej Pantheon podpira 
tudi operacijske sisteme Linux. 

2007 – V pričakovanju izida nove različice poslovnega informacijskega sistema PANTHEON™ 5.5.
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