
Č e e-novic ne želite prejemati, odgovorite na to sporoč ilo. 

 

30.000 nas je! 

Spoštovani! 

Sporočamo vam veselo novico, da smo na Datalabu nedavno dobili 30-tisočega uporabnika 

poslovnega programa PANTHEON! 

Ob tej pomembni prelomnici bi se radi poveselili z vami, se vam zahvalili za dosedanje uspešno 

sodelovanje in zaupanje ter nazdravili na nove skupne zmage! 

Obvestilo za javnost 

27. 2. 2013 se je že 30.000. uporabnik odločil, da je PANTHEON pravi program zanj. Ta uporabnik 

pa ni nič bolj pomemben od vseh pred njim – vseh vas, ki nam že zaupate – in vseh za njim, ki 

bodo še odkrili prednosti vrhunskega informacijskega orodja.  

Podjetje Pansport d.o.o., ki je doseglo magično številko 30.000, je licenco za program PANTHEON 

kupilo v našem hčerinskem podjetju v Bosni in Hercegovini in bo izbrano licenco brezplačno 

uporabljalo ter imelo osveženo zakonodajo in funkcionalnosti za obdobje enega leta. Hvala za vašo 

zvestobo in zaupanje. Še naprej se bomo trudili, da bo vaše delo s podatki lažje. 

"Zelo me veseli, da je ideja iz leta 1997, da moramo malim in srednjim 

podjetjem dati orodja, s katerimi lahko konkurirajo velikim, danes našla že 

30.000 privržencev." 

Andrej Mertelj, izvršni direktor Datalab Tehnologije d.d. 

Vsak dan smo bližje cilju – omogočiti podjetjem in zaposlenim, da delajo z 

najboljšim poslovnim informacijskim sistemom v regiji! 

Uspeh je rezultat vztrajnega dela in zaupanja v podjetje. Omogoča nam obstoj in rast. V prihodnje 

pričakujemo še hitrejšo rast števila uporabnikov in se veselimo vsakega novega uporabnika, ki si 

delo olajša s PANTHEON-om! 

 

Hvala vam! 

Ob tej pomembni prelomnici bi se radi poveselili z vami, se vam zahvalili za 

dosedanje uspešno sodelovanje in zaupanje ter nazdravili na nove skupne 

zmage! Zato vas vljudno vabimo, da se nam pridružite ta četrtek, 7. 

marca, ob 20. uri,  na srečanju v kavarni Sputnik (Tržaška 128, 

Ljubljana)! 

 
g. Geza Kurai, direktor 

Pansport d.o.o. 

30.000. UPORABNIK V REGIJI 

Prejemnik brezplačne licence za PANTHEON in enoletnih 

nadgradenj zanjo 

"Zahvaljujem se vam za nagrado in verjamem, da bomo z 

uspešn im de lom in  s  pomočjo programa PANTHEON razvijali 

podjetje Pansport - Banja Luka tako uspešno, kot smo to storili že 

v Srbiji. V Srbiji PANTHEON uporabljamo že več  let in ker smo z 

n j i m  z a d o v o l j n i ,  s m o  s e  g a  o d l oči l i  uporab l ja t i  tud i  v  

novoustanovljenem podjetju v Bosni in Hercegovini. Vam in nam 

želim vse dobro in mnoga leta uspešnega poslovanja!" 

– 1997: Od ustanovitve leta 1997 smo usmerjeni izključno v razvoj učinkovitega poslovnega 

informacijskega sistema, ki omogoča celostno upravljanje in pregled nad vsemi poslovnimi 

procesi v podjetju. Hitre in točne informacije so bistvene za obstanek; obstoj in nadaljnji razvoj 

podjetja je možen le s pomočjo informacijske podpore. 

– 2000: Leta 2000 smo dosegli prvih 1000 uporabnikov. 

– 2004: 5000. uporabnika smo dobili leta 2004. 

– 2006: Le dve leti za tem se nam je pridružil 10.000. uporabnik.  

– 2008: Leta 2008 je PANTHEON uporabljalo že več kot 15.000 uporabnikov.  

– 2010: Leta 2012 PANTHEON skupnost naraste na 20.000 uporabnikov. 

– 2011: Konec leta 2011 smo nagradili 25.000. uporabnika. 

– 27.2.2013. PANTHEON skupnost je dosegla 30.000 uporabnikov v regiji! 
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