Datalab vodilni ponudnik EAS sistemov v Sloveniji
Na podlagi v juliju objavljene raziskave o trgu integriranih poslovnoinformacijskih
rešitev (Enterprise Application Suite) analitske hiše IDC (www.idc.com) za leto
2007 je po svojih preračunih1 objavljenih vrednosti Datalab zasedel prvo mesto med
vsemi ponudniki ter tako prehitel tako SAP kot Microsoft - tako po skupni vrednosti trga
kot po številu novih instalacij.
Z licenčnimi prihodki v višini 2.92M$ ter storitvenimi prihodki (ki vključujejo instalacijo,
vzdrževanje ter prilagoditve programske opreme) v višini 6.74M$ ima Datalab 21.1%
tržnega deleža. Sledita SAP in Microsoft. S 416 novimo pridobljenimi klienti v Sloveniji
ima Datalab 51.7% tržni delež podjetij, ki so se v letu 2007 odločila za menjavo
osnovnega živčnega sistema. S skupaj 1.915 v podjetja implementiranimi PANTHEON™-i
v Sloveniji imamo 23.8% celotnega EAS trga.
Na Hrvaškem so skupni prihodki Datalab grozda na področju EAS programske opreme v
letu 2007 znašali 1,57M$ s čimer se je podjetje uvrstilo na šesto mesto s 4.7% tržnim
deležem. Na trgu vodi SAP, ki mu sledi Microsoft in lokalni ponudniki. Z 72 novimi
instalacijami ima Datalab 17.7% tržni delež v letu 2007 prodanih EAS sistemov. S
skupno
246 podjetji ki uporabljajo PANTHEON™ imamo 10.6% celotnega EAS trga. V Srbiji so
prihodki grozda znašali 2.81M$ kar nas uvršča na četrto mesto (za Oraclom, SAP-jem a
pred Microsoftom) z 9.4% tržnim deležem.
O Datalabu:
Datalab Tehnologije, d.d., je največje slovensko podjetje za razvoj poslovne programske
opreme. Svoja predstavništva imamo na Hrvaškem, v Bosni in
Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Kosovu, Bolgariji in Romuniji. Skupno naš
glavni produkt, poslovno-informacijski sistem PantheonTM, uporablja skoraj 15.000
uporabnikov, število vseh zaposlenih v partnerski mreži Datalab pa presega 500
svetovalcev, razvijalcev, ....
Več informacij lahko dobite pri maja.fujan@datalab.si
Datalab Tehnologije d.d.
Koprska ulica 92, SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 252 89 00
F: +386 1 252 89 10
info@datalab.si
www.datalab.si
PANTHEON™ in Datalab sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Datalab d.d.
1 V IDC EAS poročilu za leto 2007, objavljenem v mesecu juliju, ki spremlja rezultate in trende na
slovenskem, hrvaškem in srbskem trgu poslovne programske opreme, je zaradi razhajanja v
metodologiji prišlo do ne dovolj pojasnjenih prihodkov storitev Datalabovega indirektnega
prodajnega kanala.
Za ustrezno primerjavo rezultatov bi bilo potrebno upoštevanim licenčnim in osveževalnim
prihodkom v višini 2.92M$ prišteti še implementacijske, vzdrževalne in prilagoditvene prihodke v
višini 6.7M$. S tem bi se Datalab uvrstil na prvo mesto z 21.1% tržnim deležem vrednosti prodaje.

