SPOROČILO ZA MEDIJE
ZA TAKOJŠNJO OBJAVO!
DataLab Tehnologije, d.d. in Oracle Software podpisala pogodbo o migraciji PANTHEON™na
tehnologijo Oracle in dolgoročnem partnerskem sodelovanju
Slovenski proizvajalec poslovnih informacijskih sistemov DataLab Tehnologije in Oracle Software
d.o.o. sta podpisala dolgoročno pogodbo o sodelovanju. Dogovor opredeljuje prehod poslovne
aplikacije PANTHEON™na Oraclovo tehnologijo in po izvedeni migraciji skupen tržni in
marketinški nastop na obstoječih tržiščih, kakor tudi o širitvi na tržišča, kjer doslej DataLab ni bil
prisoten.
Pri tehničnem prehodu na Oraclovo tehnologijo bo lokalna razvojna ekipa sestavljena iz DataLabovih
razvojnih strokovnjakov in podjetja Abakus iz Kranja, enega od obstoječih slovenskih Oraclovih partnerjev,
dobila vso tehnično ekspertizo, svetovanje in nadzor projekta s strani Oracla.
Strateško sodelovanje med obema podjetjema bo DataLabu omogočilo neodvisnost od operacijskega
sistema in podatkovnega strežnika, kar predvsem razširja možnost prodaje strankam, ki uporabljajo Linux
kot svoj osnovni operacijski sistem. Po končanem razvoju na Oracle tehnologiji bo Oracle DataLabu
omogočil povezavo s svojo partnersko mrežo v državah Vzhodne, Srednje in Južne Evrope - od Baltika do
Črnega morja, sam pa bo v vseh teh državah dobil tudi dostop do tistega dela tržišča, ki ga v preteklosti
načeloma ni pokrival.
»Oracle prek svoje mreže 15.000 poslovnih partnerjev po vsem svetu, od katerih je kar polovica (7.500)
neodvisnih proizvajalcev programske opreme, izpolnjuje večino potreb tržišča po rešitvah na Oraclovi
tehnologiji. Veseli smo, da razširjamo svojo mrežo tudi z sodelovanjem z DataLabom, ki je že prisoten na
številnih tržiščih v regiji in nam tako omogoča prodor tudi v SME segment«, je povedal Torsti Pullola,
Alliance & Channells direktor v Oracle Corporation European Enlargement (CEE) in CIS.
Moreno Rodman, predsednik uprave DataLab d.d.: »Vizija podjetja Datalab Tehnologije d.d. je v desetih
letih postati eno od vodilnih evropskih podjetjij na področju razvoja poslovnih informacijskih sistemov za
mikro, mala in srednja podjetja. Za to, da bi to dosegli potrebujemo strateškega partnerja, ki že ima
razvejano prodajno in partnersko mrežo v vseh državah kamor želimo in, ki nam je pripravljen pomagati
tako po tehnični, kot tudi po tržni plati. Iskanje le-tega je bila ena od glavnih aktivnosti v zadnjem letu
delovanja vodstva podjetja.
Verjamemo, da smo skupaj z Oraclom, s katerim začenjamo to sodelovanje, postavili temelje za prvo
veliko, globalno slovensko zgodbo o uspehu na področju razvoja rešitev.«
Aplikacija PANTHEON™je primarno razvita za majhna in srednja podjetja in lahko s svojo modularno
arhitekturo pokriva potrebe vseh podjetij z enim pa do več kot sto hkratnih uporabnikov. Preko
DataLabovih podružnic in njihovih lokalnih partnerjev se prodaja v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, v Črni
Gori, na Kosovu, v Bosni in Hercegovini in v Makedoniji. Za vse naštete države je aplikacija že prevedena
v lokalne jezike (vključno z Albanščino) in lokalizirana ter usklajena z lokalnimi zakoni in računovodskimi
standardi. Narejeni so že tudi prevodi v angleščino, nemščino, italijanščino in poljščino. V prvi fazi so
predvideni še prevodi in lokalizacije za Romunijo, Turčijo in Ukrajino, kasneje pa še za vsa ostala ciljna
tržišča. Na dan 23.6.2006 uporablja PANTHEON™2.997 podjetij s skupaj 8.382 uporabniki. Oracle
postaja DataLabov strateški partner na celotnem ciljnem trgu, na katerem DataLab pričakuje v naslednjih
petih letih prodajo Oraclovih licenc v znesku šest milijonov ameriških dolarjev.
Glede na velikost posamezne inštalacije in glede na zahtevnost uporabnikov je del dogovora med
podjetjema tudi način licenciranja, ki omogoča uporabo dveh različnih sklopov Oraclove tehnologije, v
vsakem primeru pa bo cena le-te popolnoma sprejemljiva tudi za najmanjša podjetja, ki se bodo odločila
za implementacijo PANTHEON™ poslovnega sistema.
Ljubljana, 26. junij 2006
DataLab
d.d.
____________________________________________________________________________________
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
ORACLE – Predstavitev podjetja
Oracle je največje podjetje za programsko opremo za velika podjetja na svetu. Za več informacij o Oraclu
obiščite spletno stran: http://www.oracle.com.
Oracle, JD Edwards in PeopleSoft so registrirane blagovne znamke podjetja Oracle Corporation in/ali
podružnic. Druga imena so lahko blagovne znamke v lasti svojih lastnikov.
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.
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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: Andrej Mertelj
Podjetje: Datalab Tehnologije d.d.
Delovno mesto: Direktor razvoja
E-pošta: andrejm@datalab.si
Leto rojstva: 1970
Andreja je najlaže opisati kot serijskega podjetnika s strastjo do informacijske tehnologije. Po končani
matematični srednji šoli se je vpisal na fakulteto za računalništvo, ki pa jo je tik pred diplomo zapustil
zaradi podjetništva. Pri šestnajstih je objavil prvi strokovni članek, kateremu je v naslednjih letih sledilo še
več drugih. Je glavni avtor leta 1993 izdane knjige Kako kupim osebni računalnik in soavtor 1995. izdane
knjige Profitable ways to use the Net in your business. Več kot dvajsetletne izkušnje v informatiki in
sedemnajstletne izkušnje v podjetništvu sestavljajo edinstveno zmes informacijskih in poslovnih znanj, ki
jih kot direktor razvoja in strategije podjetja DataLab, d. d., prenaša v PANTHEON™.
Andrej je predsednik Združenja slovenskih proizvajalcev programske opreme KODA.SI, član več
standardizacijskih teles s področja informacijske tehnologije in eden od glavnih akterjev pri zavračanju
sprejema direktive o patentiranju programske opreme v Evropskem parlamentu.
Ime in priimek: Zvone Arzenšek
Podjetje: Datalab Tehnologije d.d.
Delovno mesto: Direktor trženja
E-pošta: zvone.arzensek@datalab.si
Leto rojstva: 1961
Z informatiko se ukvarja vse od začetka 80-tih let prejšnjega stoletja. Že med študijem na FERI v Ljubljani
je sodeloval na projektu izdelave programa za kadrovsko evidenco, ki je bil eden prvih tovrstnih
programov takratnega časa v Sloveniji. Kasneje je zašel v bolj prodajne in marketinške vode in si
pridobival izkušnje pri dveh svetovnih korporacijah s področja informacijske tehnologije, v Bull-u je deloval
tri leta in pol v prodaji, pri Oraclu pa deset let in pol, najprej kot vodja marketinga za Adriatic regijo,
kasneje pa kot vodja odnosov s partnerji v Sloveniji. Prav te korporacijske izkušnje mu bodo pomagale pri
vzpostavitvi učinkovitega prodajnega in marketinškega modela, predvsem pri prodoru na nove trge, ki jih
namerava Datalab osvojiti s PANTHEON™om.

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

