
DataLab predstavil težko pričakovan prenovljen 
poslovni informacijski sistem Pantheon™ 5.5

Družba DataLab, d.d. bo z mednarodno turnejo pospremila na tržišče prenov-
ljeni poslovni informacijski sistem Pantheon™ 5.5. Novi Pantheon kot prvi v 
Sloveniji razvit standardiziran poslovni informacijski sistem izvaža slovensko 
znanje in dobre poslovne prakse že v 6 držav. 

LJUBLJANA, 26.3.2007 - DataLab bo s predstavitveno turnejo po balkanskih državah pospremil na 
trg popolnoma prenovljeni poslovni informacijski sistem Pantheon 5.5. S turnejo želi DataLab na 
inovativen in čimbolj neposreden način predstaviti poslovno vrednost novega sistema Pantheon 
5.5, ter pridobiti nove kupce in partnerje. Obiskovalci dogodkov, ki se bodo zvrstili dveh mesecih 
po 23 večjih mestih v Sloveniji in v državah nekdanje Jugoslavije, bodo lahko podrobno spoznali 
zmožnosti in prednosti prenovljenega sistema, vključno s podporo za lokalna tržišča ter delovanjem 
na podatkovnem strežniku Oracle. Predstavljene bodo tudi najboljše prakse uporabe poslovnega 
informacijskega sistema Pantheon izmed več kot 3.500 namestitev v regiji. 

DataLab je v letošnjem letu presegel mejo 10.000 uporabnikov poslovnega informacijskega sistema 
Pantheon. Turneja po balkanskih državah je del naporov družbe, pri zagotavljanju dolgoletnega 
trenda 30-odstotne rasti poslovanja na letni ravni. “DataLab je postal prava mednarodna družba 
s sodobnim poslovnim modelom, kot ga imajo največji svetovni ponudniki poslovne programske 
opreme,” je povedal Andrej Mertelj, izvršni direktor družbe DataLab, d.d. »Rast nam omogočajo 
stalna vlaganja v razvoj, v širitev na tuje trge s hčerinskimi družbami ter v domačo in mednarodno 
partnersko mrežo.« V DataLabu poslovne in trženjske aktivnosti pripravljajo v Sloveniji, kjer ostaja tudi 
ves aplikativni razvoj, ter jih prenašajo na široko partnersko mrežo. V tem duhu bo najožje vodstvo 
družbe na turneji poleg slovenskih predstavitev izpeljalo predstavitve v glavnih mestih jugoslovan-
skih držav, medtem ko bodo ostale predstavitve izvedli lokalni partnerji. Turneja bo v Sloveniji obis-
kala Ljubljano (5.4.), Maribor (12.4), Celje (19.4), Kranj (26.4), in Koper (10.5.), v maju pa bo obiskala 
še Novo mesto in Novo Gorico.   

Z novo različico Patheona je DataLab izvedel bistven preskok pri standardizaciji poslovanja. 
»Največja odlika nove različice Pantheona je, da ga lahko kupci kupijo in sami takoj namestijo brez 
dodatnega programiranja ali zahtevnega nastavljanja«, je poudaril Mertelj in nadaljeval: »Panthe-
on je v resnici prvi slovenski standarden poslovni informacijski sistem, saj združuje večino standardnih 
poslovnih funkcionalnosti, je usklajen z mednarodnimi in lokalnimi standardi poslovanja ter zagotav-
lja tehnološko neodvisnost.« Pantheon 5.5 kot edini slovenski paket poslovne programske opreme 
omogoča takojšnjo uporabo kupcem v 7 državah, saj je jezikovno in zakonodajno popolnoma 
lokaliziran za uporabo v Sloveniji, na Hrvaškem, v BIH, Makedoniji, Srbiji, Črni Gori ter na Kosovem. 
Družba se na ta način poleg vodilnega regionalnega proizvajalca poslovne programske opreme 
uvršča med največje slovenske izvoznike znanja in dobrih poslovnih praks, saj Pantheon uporabljajo 
tudi podjetja v Italiji in Nemčiji. V letošnjem letu bo DataLab vstopil še na bolgarski in romunski trg. 
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Med najprej opaženimi novostmi v Pantheon 5.5 je poleg prenovljenega uporabniškega vmesnika, 
ki zagotavlja preprostejšo uporabo s hitrim in intuitivnim dostopom do funkcionalnosti, tudi podpora 
za uporabo podatkovnih tehnologij Oracle. „Eno od osnovnih vodil družbe DataLab je, da imajo 
tudi mala in srednja podjetja na voljo odlike vrhunskih poslovnih informacijskih sistemov, ki so po 
ceni večinoma dostopni le velikim organizacijam,“ je povedal Andrej Mertelj. „Z novo različico po-
slovnega informacijskega sistema Pantheon smo kupcem zagotovili tudi uporabo Oraclovih podat-
kovnih tehnologij, ki poleg tehnološke neodvisnosti omogočajo hiter razvoj dodatnih funkcionalnosti 
in storitev za poslovne uporabnike ter povezovanje z drugimi sistemi in aplikacijami. S podporo za 
poganjanje Pantheonove zbirke podatkov na podatkovnem strežniku Oracle – do sedaj so lahko 
kupci uporabljali različice Microsoftovih podatkovnih strežnikov - je DataLab kot prvi ponudnik po-
slovnih informacijskih sistemov za mala in srednja podjetja v regiji zagotovil uporabnikom popol-
no tehnološko neodvisnost. To pomeni, da lahko odslej mala in srednja podjetja poleg lastniških 
tehnologij in aplikativne opreme v celoti izkoristijo tudi prednosti odprtokodnih operacijskih sistemov 
in informacijskih rešitev.
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