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CENIK START PAKET ePOSLOVANJE

Start paket 
ePoslovanja za 
mala podjetja

Za hitrejše in preglednejše poslovanje malih podjetij. Vse kar potrebujete, da boste poslovali enostavno, brez-
papirno in napredno. eRačuni in varna hramba celotne dokumentacije je sedaj dostopna prav vsem – tudi malim 
podjetnikom. Digitalizacija poslovanja na dlani s Start paketom ePoslovanje. 

Komu je START paket namenjen?

ePoslovanje – Start paket 

Naročnina na 
eDokumentacijo

eDokumentacija

Dokumentni sistem je skladišče vse dokumentacije, ki se uporablja v podjetju. 
V eDokumentacijo shranjujte VSE dokumente, ki ste jih do sedaj vlagali 
v fascikle ali pa so krožili po podjetju. Račun lahko slikate, ga shranite v 
eDokumentacijo, do katere dostopa vaš računovodja.

1 GB / mesec

eRačuni Enostavno, hitro, ceneje in prijazno okolju! Zaupajte eRačunom in se pridružite 
podjetnikom, ki se zavedajo, da je papirno poslovanje preteklost. 5 / mesec

Certificirana hramba 
eRačunov Zadostuje za certificirano hrambo do 1.000 prejetih in izdanih eRačunov. 100 MB / mesec

Mesečna naročnina 4,99 EUR + DDV

•	  Uporabnikom PANTHEON-a, ki imajo verzijo programa 
LX, LT, LT3, spletni program PANTHEON WEB ter mobilno 
blagajno RA in RC

•	 Malim podjetjem, ki imajo zunanji računovodski servis
•	 Vsem, ki želijo digitalizirati svoje poslovanje

Za naročilo in več informacij 
o »Start paketu ePoslovanje« 
pokličite na 01 25 28 950 oz. 
pišite na prodaja@datalab.si. 

Kombiniranje paketov ePoslovanja:
•	 Se NE kombinira z drugimi paketi eDokumentacije in / ali certificirane eDokumentacije.
•	 Se NE kombinira z drugimi paketi eRačunov.

Če presežete zakupljeno vrednost paketa:
•	  V primeru, da uporabnik potrebuje več prostora, kot je zakupljeno v START paketu mora uporabnik preiti na 

paket eDokumentacija ali certificirana eDokumentacija. Sem sodi tudi naročnina na izbrano storitev. 
•	  Uporabnik bo z letnim paketom zakupil 60 eRačunov, katere lahko porabi poljubno po mesecih. Če želi poslati 

več kot 60 eRačunov na leto, se mu ponudi predplačniški paket eRačunov.

Naročilo START paketa

https://usersite.datalab.eu/Mojipodatki/EServices/tabid/315/language/sl-SI/Default.aspx

