DataLab Tehnologije, d.d. s strani IDC prepoznan kot največji slovenski
proizvajalec poslovnih informacijskih sistemov
Ljubljana, 19.10.2006. Slovenski proizvajalec poslovnih informacijskih sistemov
DataLab Tehnologije, d.d. iz Ljubljane je bil v raziskavi slovenskega tržišča EAS
(Enterprise Application Software) za leto 2005, ki jo je opravila mednarodna analitska
hiša IDC postavljen na tretje mesto in tako posredno proglašen za največjega in
najuspešnejšega proizvajalca poslovnih informacijskih sistemov, ki ima sedež podjetja in
celoten razvoj v Sloveniji.
Na skupno tretje mesto, najvišje od slovenskih podjetij s področja ravoja informacijskih
sistemov, se je DataLab, d.d. s svojim poslovnim informacijskim sistemom
PANTHEONTM, povzpel iz sedmega mesta, ki ga je zasedal leto prej. S tem je DataLab,
d.d. postal najhitreje rastoče slovensko razvojno podjetje s področja informacijske
tehnologije in dobil potrditev pravilne usmeritve v svojem razvojnem in prodajnem
procesu.
Za PANTHEONTM je bilo v letu 2005 prodanih in vpeljanih v produkcijo v 881 licenc v
slovenskih podjetij, kar je pomenilo 29% rast glede na prodajo licenc v letu 2004. Skupno
število podjetij v Sloveniji, ki so konec leta 2005 za svoj poslovni informacijski sistem
uporabljala PANTHEONTM pa je bilo 1699. Podobne rasti so bile zabeležene tudi na trgih
izven Slovenije. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Srbiji, v Črni gori, na Kosovu
in v Makedoniji, kjer je DataLab, d.d. prisoten ali preko lastnih hčerinskih podjetij ali
preko partnerjev, je bilo v letu 2005 prodanih in implementiranih 1235 PANTHEONTM
licenc v skupaj 387 novih podjetjih. Skupno število podjetij izven Slovenije, ki so na
31.12.2005 uporabljala PANTHEONTM je bilo 705.
V letu 2006 je bil do konca septembra PANTHEONTM na novo implementiran v skupaj
503 podjetjih.
IDC je videl enega od glavnih razlogov za vzpon podjetja v razvejani partnerski mreži, ki
jo DataLab, d.d. oblikuje že od leta 2001. Takrat se je DataLab, d.d. preoblikoval v
izključno razvojno podjetje, vse storitve v zvezi s prodajo, implementacijo, vzdrževanjem
in izobraževanjem pa ponudil množici partnerjev v vseh državah, kjer podjetje deluje.
DataLab, d.d danes sodeluje z 18 implementacijskmi partnerji v Sloveniji in 56 v ostalih
državah.
PANTHEONTM je zaščitena blagovna znamka podjetja Datalab Tehnologije, d.d. Vse
ostale blagovne znamke so last pripadajočih podjetij.
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