SPOROČILO ZA MEDIJE
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO!
DataLab in FMC podpisala pogodbo o namestitvi poslovnega informacijskega
sistema PANTHEON™
Slovenski proizvajalec poslovnih informacijskih sistemov DataLab Tehnologije bo prek
partnerja E-POS rešitve v podjetju FMC namestil svoj poslovni informacijski sistem
PANTHEON™. V FMC-ju bodo tako zamenjali obstoječi sistem SAP R/3, kar predstavlja
prvo tovrstno zamenjavo v Sloveniji.
Podjetje FMC bo uporabljalo module blagovnega poslovanja, kosovne proizvodnje, kadrovske
evidence, plače, računovodstvo in finance, osnovna sredstva ter za nadzor poslovanja še
direktorski informacijski sistem, zasnovan na tehnologiji OLAP, ki je prav tako plod
DataLabovega razvoja. Z omenjenimi moduli ter integracijo s spletno trgovino in aplikacijo za
spremljanje delovnih nalogov bo podjetje FMC v celoti pokrilo poslovne procese podjetja na
področjih financ, prodaje, servisa, B2C- in B2B-poslovanja ter potrebe po menedžerskem
analiziranju in nadzoru poslovanja podjetja. Podjetje FMC se je pri zamenjavi poslovnega
informacijskega sistema odločalo med dvema rešitvama. Na osnovi poslovnih analiz, referenčne
zanesljivosti na področju implementacije in predvsem zaradi zagotovljene varnosti glede razvoja
ter vzdrževanja v prihodnosti je za dobavitelja izbralo podjetje DataLab in njegovo rešitev
PANTHEON™.
»PANTHEON™ je poslovni informacijski sistem, s katerim pokrijemo vse informacijske potrebe
mikro, malih in srednjih podjetij, saj je zgrajen modularno, kar omogoča precejšnjo prožnost pri
pokrivanju poslovnih procesov. Ravno to so bili razlogi za podpis pogodbe s podjetjem FMC, ki
tako postaja eden večjih uporabnikov PANTHEON™A v Sloveniji. Še bolj pomembno pa je, da
se nam v prihodnosti odpirajo nadaljnje možnosti sodelovanja, saj bi FMC lahko postal eden od
ponudnikov informacijskih storitev za svoje stranke, ki bi lahko tako prešle na PANTHEON™ in
s tem dobile celovito rešitev za svoje informacijske potrebe,« je dejal Moreno Rodman,
predsednik uprave podjetja DataLab d.d.
»V FMC-ju vseskozi težimo h kakovosti lastnega poslovanja, izdelkov in storitev, s čimer
dosegamo dolgoročno zadovoljstvo naših strank in ekonomsko rast. Prepričani smo, da bomo z
novim informacijskim sistemom uresničili zastavljene cilje in optimizirali procese poslovanja na
vseh ravneh,« je dodal Boštjan Mencigar, direktor prodaje podjetja FMC.
S tem ko bo podjetje FMC vpeljalo rešitev PANTHEON™, se odpirajo nove možnosti za
sodelovanje med DataLabom, E-POS rešitvami in podjetjem FMC, kjer bi omenjeni partnerji s
skupnim sodelovanjem končnim uporabnikom lahko ponudili celovite rešitve, temelječe na
PANTHEON™U. Slednje vključujejo strojno in programsko opremo ter celovite rešitve sistemske
integracije, vzdrževanja in podpore strankam.
###

*PANTHEON™TM je zaščitena blagovna znamka podjetja DataLab Tehnologije d.d. Vse ostale blagovne
znamke so last pripadajočih podjetij.

Za dodatne informacije lahko pokličete Datalab d.d. na telefonsko številko 01 25 28 900. Kontaktni osebi
sta Vanja Varl Mertelj in Zvone Arzenšek.
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INFORMATIVNO GRADIVO
DATALAB, d. d. – Predstavitev podjetja

Podjetje DataLab Tehnologije d.d. je bilo ustanovljeno leta 2003 kot naslednik podjetja DatlaLab d.o.o.,
nastalega leta 1997. V teh letih je DataLab d.d. postal vodilni slovenski ponudnik poslovno-informacijske
programske opreme. Glavna dejavnost podjetja je razvoj poslovno-informacijskega sistema oz. rešitve za
mala, srednja in velika podjetja PANTHEON™™. PANTHEON™™ uporablja skoraj 3000 podjetij v 11
državah srednje in južne Evrope.
DATALAB, d. d. - Osebna izkaznica podjetja
Ustanovitev

Družba za informaciske tehnologije Datalab, d. d., je bila ustanovljena leta 2003 kot
naslednica družbe DataLab, d. o. o., nastale 1997.

Direktor

Moreno Rodman

Število

V Datalabu je trenutno 27 zaposlenih (21 redno), in sicer v razvoju 22 in 5 v podpornih

zaposlenih

dejhavnostih.

Osnovna

DataLab je vodilno slovensko podjetje za razvoj poslovne informatike. Razvilo je

dejavnost

največji integrirani informacijski sistem Datalab PANTHEON™™.

Organiziranost

Datalab je delniška družba s sedežem v Ljubljani. Podjetje je odgovorno za razvoj
osnovnega proizvoda ter izobraževanje in podporo sistemskih partnerjev. Partnerji so
zadolženi za prodajo, podporo, izobraževanje in vzdrževanje programske opreme.

Dosežki

Štirikrat zaporedoma osvojen naziv najboljši na Infosu – finalist v letih 1999, 2000,
2001 in 2002. Prejem priznanja discobulus za najboljšega tujega partnerja združenja
za informatiko Srbije v letu 2004.

Povezana

DataLab, d. d., ima lastniške deleže v podjetjih Datalab Hrvaška, DataLab BH, Datalab

podjetja

Kosovo, DataLab MK in je lastnik DataLaba Tehnologije, d. o. o., v Beogradu.

Vizija,

DataLab želi postati znana multinacionalka na področju trženja, implementiranja in

poslanstvo

vzdrževanja programske opreme za mala in srednja podjetja. S programsko opremo,
preprosto za uporabo, želi podjetnikom pomagati pri analizi, načrtovanju, izvedbi in
nadzoru podjetja, ki bo tudi tako lahko ohranjalo konkurenčnost na trgu.

Za dodatne informacije lahko pokličete Datalab d.d. na telefonsko številko 01 25 28 900. Kontaktni osebi
sta Vanja Varl Mertelj in Zvone Arzenšek.

INFORMATIVNO GRADIVO
FMC d.o.o. – Predstavitev podjetja

Podjetje FMC d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1998. Glavna dejavnost podjetja je
svetovanje pri odločanju o nakupu strojne in programske opreme, dobavi ter nameščanju
opreme pri uporabniku, tehnična podpora uporabnikom, servisiranje in vzdrževanje. Strateško
usmerjeno podjetje vzpodbuja poslovno odličnost in spremlja sodobne tržne zahteve s področja
informacijske tehnologije. S celovitimi storitvami podjetje s strankami že leta vzdržuje dolgoročen
partnerski odnos in jim skupaj s sistemskimi partnerji po vsej Sloveniji omogoča, da se v celoti
posvečajo svoji primarni dejavnosti.

FMC d.o.o. – Osebna izkaznica podjetja

Za dodatne informacije lahko pokličete Datalab d.d. na telefonsko številko 01 25 28 900. Kontaktni osebi
sta Vanja Varl Mertelj in Zvone Arzenšek.

INFORMATIVNO GRADIVO
PREDSTAVITEV GOVORCEV
Ime in priimek: Moreno Rodman
Podjetje: Datalab Tehnologije d.d.
Delovno mesto: Predsednik uprave
E-pošta: moreno.rodman@datalab.si
Leto rojstva: 1964
Podjetnik in veliki ljubitelj športa, ki je svojo podjetniško kariero začel leta 1992, še med svojo
profesionalno kariero košarkarja, kot (so)ustanovitelj in direktor uvoznega podjetja Marimex. V letu 1994 je
soustanovitelj podjetja Actual v Kopru, v katerem je do leta 2000 delal kot direktor trženja, kasneje pa je
zasedel delovno mesto pomočnika direktorja. Leta 2003 v DataLabu nastopi z delom predsednika uprave.
Svoje podjetniško znanje je podkrepil z več kot desetimi pridobljenimi certifikati s področja vodenja,
podjetništva, kadrovanja, komuniciranja, financah ter zaključil študij na GEA collegu.
Ime in priimek: Boštjan Mencigar
Podjetje: FMC d.o.o.
Delovno mesto: Direktor prodaje
E-pošta: bostjan.mencigar@fmc.si
Leto rojstva:
Boštjan Mencigar je solastnik podjetja FMC d.o.o. in od začetka leta 1998 tudi direktor prodaje. Deluje kot
vodja in član na različnih projektih kot je tudi uvajanje poslovne strategije Balance Scorecard. Poleg tega
je član Slovenskega združenja za projektni management in član Združenja Managerjev Slovenije.

Za dodatne informacije lahko pokličete Datalab d.d. na telefonsko številko 01 25 28 900. Kontaktni osebi
sta Vanja Varl Mertelj in Zvone Arzenšek.

