Datalab in Makedonski Telekom skupaj pri oblačnih
storitvah
18. 12. 2012 je v Skopju potekala konferenca "E-računovodstvo v Republiki Makedoniji", ki sta jo
organizirala Datalab Makedonija in Makedonski Telekom. Dogodka se je udeležilo 240 predstavnikov
računovodskih servisov iz cele države, ki so si lahko prvič ogledali prednosti novega sistema PANTHEON eračunovodstvo. Novost, ki računovodjem olajšuje delo s pomočjo e-poslovanja ter tako omogoča v ečjo
učinkovitost in manjšo porabo papirja, je bila prvič predstavljena makedonski javnosti.
Datalab in Makedonski Telekom sta sklenila triletno pogodbo o sodelovanju pri ponujanju oblačnih storitev,
ki bodo gostovane iz Telekomovih strežnikov in prodajane preko Telekomove in Datalabove prodajne
mreže. Storitev bo zaračunana na enotnem računu Makedonskega Telekoma. Podjetji bosta tudi sodelovali
pri razvoju ekosistema oblačnih storitev za poslovne uporabnike.
PANTHEON e-računovodstvo bo na makedonskem trgu na voljo z začetkom leta 2013 preko Makedonskega
Telekoma in bo podjetjem omogočal uporabo vrhunskega poslovnega programa, računovodjem pa
elektronsko izmenjavo podatkov in hiter dostop do strankine baze. Računovodskim servisom bo
PANTHEON e-računovodstvo prihranilo čas pri obdelavi podatkov in dokumentov in jim tako omogočalo, da
razvijajo storitve poslovnega svetovanja in analitike. Dodatna prednost je tudi bolj pregledno poslovanje,
boljše upravljanje poslovnih procesov in možnosti širite poslovanja v tujino.
PANTHEON je poslovni informacijski sistem, ki podpira vsa področja v podjetju: naročila, fakturiranje,
kadre, računovodstvo, proizvodnjo in poslovno inteligenco. Primeren je za vse dejavnosti in za podjetja
v s e h v e l i k o s t i , k i želijo popolno podporo in integracijo svojih poslovnih procesov. PANTHEON eračunovodstvo podjetjem omogoča hiter in pregleden dostop do poslovnih podatkov, varnost le-teh, redne
nadgradnje s spremembami zakonodaje in novimi funkcijami, vse to brez dodanih stroškov za strežnike in
strežniške licence.
Makedonija nadaljuje na dobri poti ustvarjanja sodobnega, varnega in fleksibilnega poslovnega okolja.
Prizadevanja za ugodno okolje, ki bo privlačno za domače in tuje vlagatelje, ter reforme davčnega sistema
sta dodaten korak, ki makedonsko poslovno okolje vodi v "e-družbo". Podpora poslovnega okolja ima
ključno vlogo pri modernizaciji makedonskega trga.
U d e l eže n c i

Levo: Miroslav Jovanović , direktor IT pri T- Mobile Macedonia in Makedonskem Telekomu
Desno: Nikola Kermetciev, izvrš ni direktor za poslovne produkte pri Makedonskem Telekomu

Levo: Saš o Jovanovski, direktor Datalab MK
Desno: Andrej Mertelj, izvrš ni direktor Datalab Tehnologije, d.d.

Datalab kotira na Ljubljanski borzi od 30. junija 2008 pod oznako DATR.
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