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Cenik nakupa in 
najema licenc 
ter storitev 
ePoslovanje

Nakup licence
Kaj pomeni nakup licence?
Nakup licence pomeni, da si programsko opremo namestite na 
svoj strežnik, lokalno. Baza podatkov je nameščena na vašem 
računalniku, letno osveževanje je že vključeno v znesek za prvo 
leto uporabe, za arhiv podatkov pa morate poskrbeti sami.

Kaj potrebujete:
•	 Lastno strežniško infrastrukturo
•	 Skrb za pravočasne, redne nadgradnje programa
•	 Letno osveževanje programa
•	 Skrb za arhiviranje, back-up podatkovnih baz

Mesečni najem licence
Kaj pomeni mesečni najem licence?
PANTHEON Gostovanje oz. mesečni najem licence omogoča 
optimiziranje investicije v vašo programsko opremo, saj vam 
licenc ni treba kupiti vnaprej, temveč za uporabo plačujete me-
sečno naročnino.

V mesečni najem PANTHEON Gostovanja je vključeno:
•	 uporaba katerekoli izpeljanke programa PANTHEON,
•	 arhiviranje podatkov,
•	 nadgradnja programa z vidika zakonodaje in funkcionalnosti,
•	 najem in vzdrževanje strežnika,
•	 vse potrebne licence za delo.

Zagotovite si poslovni pogram,  
na katerem temelji digitalna preobrazba



Gostovanje

Vrednost ene licence Znesek letnega osveževanja  
(21 % od vrednosti ene licence) 

Cena nakupa ene licence  
z enoletnim osveževanjem

PANTHEON Web Light 289,49 EUR 60,80 EUR 350,29 EUR

PANTHEON LX (1 uporabnik) 239,00 EUR 50,19 EUR 289,19 EUR

PANTHEON LT (1 uporabnik) 499,00 EUR 104,79 EUR 603,79 EUR 

PANTHEON LT (3 uporabniki) 987,00 EUR 207,27 EUR 1.194,27 EUR 

PANTHEON RT (1 uporabnik) 449,00 EUR 94,29 EUR 543,29 EUR 

PANTHEON RE (1 uporabnik) 1.099,00 EUR 230,79 EUR 1.329,79 EUR

PANTHEON SE (1 uporabnik) 1.399,00 EUR 293,79 EUR 1.692,79 EUR 

PANTHEON ME (1 uporabnik) 1.599,00 EUR 335,79 EUR 1.934,79 EUR

PANTHEON MF (1 uporabnik) 2.299,00 EUR 482,79 EUR 2.781,79 EUR

PANTHEON MT (1 uporabnik) 599,00 EUR 125,79 EUR 724,79 EUR

PANTHEON GE (1 uporabnik) 1.399,00 EUR 293,79 EUR 1.692,79 EUR 

PANTHEON Konektor 219,80 EUR 46,16 EUR 265,96 EUR

Gostovanje Če kupljene licence  
prenesete v Gostovanje Prostor 

PANTHEON Web Light 14,90 EUR 500 MB

PANTHEON LX (1 uporabnik) 11,90 EUR 5,90 EUR 500 MB

PANTHEON LT (1 uporabnik) 22,90 EUR 11,90 EUR 500 MB

PANTHEON LT (3 uporabniki) 56,70 EUR 32,70 EUR 750 MB

PANTHEON RA (1 uporabnik) 10,90 EUR / 350 MB

PANTHEON RC (1 uporabnik) 14,90 EUR / 350 MB

PANTHEON RT (1 uporabnik) 22,90 EUR 11,90 EUR 350 MB

PANTHEON RE (1 uporabnik) 41,90 EUR 26,90 EUR 500 MB

PANTHEON SE (1 uporabnik) 52,90 EUR 34,90 EUR 500 MB

PANTHEON ME (1 uporabnik) 59,90 EUR 39,90 EUR 500 MB

PANTHEON MF (1 uporabnik) 79,90 EUR 49,90 EUR 1 GB

PANTHEON MT (1 uporabnik) 19,90 EUR 11,90 EUR 350 MB

PANTHEON GE (1 uporabnik) 52,90 EUR 34,90 EUR 500 MB

PANTHEON Konektor 7,18 EUR 3,98 EUR 0

Cene so v evrih na mesec brez DDV. Cenik velja od 1. 1. 2016.
*  Po presegu zakupljenega prostora glede na tip licence se dodatni prostor zaračuna 3,99 EUR / GB mesečno. Uporabniku se prizna 25% količinski popust za dokup prostora od 

10 GB do 25 GB in 50% količinski popust za dokup prostora od 25 GB dalje.

Cene so v evrih brez DDV in veljajo za nakup PANTHEON licenc. Znesek se plača enkratno, licenca pa preide v trajno last kupca.
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Davčno potrjevanje računov

Blagajniško poslovanje

Izdaja in prejem računov

Avtomatizacija poslovnih procesov

Elektronsko in spletno poslovanje

Naročila kupcev in dobaviteljev

Potni nalogi

Osnovna kadrovska evidenca – 
personalna mapa

Zaloge in skladišča

Celotna kadrovska evidenca

Obračun plač

Obračun DDV

Poslovanje s tujino

Carina, Intrastat, EUL

Osnovna sredstva

Trošarinska skladišča

Servis

Računovodstvo

Osnovni delovni nalogi

Enostavna proizvodnja

Poslovna poročila – 
prednastavljene nadzorne plošče

Poslovna inteligenca –  
nadzorne plošče po meri

Poslovna inteligenca –  
analize, poročila, načrtovanje

Proizvodnja – planiranje

Proizvodnja – terminiranje

Proizvodnja –  
napredni delovni nalogi

Proizvodnja –  
kosovnice z alternativami

Proizvodnja – terminal

Povezava z zunanjimi rešitvami

    *  Na podjetje lahko kupite le eno LT licenco (enouporabniška licenca) ali eno LT3 licenco (mrežna licenca za 1–3 uporabnike).
  **  Mobilna aplikacija PANTHEON Retail deluje na Androidnih tabličnih računalnikih in pametnih telefonih.
 *** PANTHEON Web Light deluje na spletnem brskalniku Chrome.

Primerjava funkcionalnosti



Cenik za storitve ePoslovanja –  
orodja za digitalizacijo poslovanja

eDokumentacija
Podjetja lahko težave na področju upravljanja z dokumenti učinkovito rešujete s pomočjo PANTHEON eDokumentacije.

* Cene ne vsebujejo DDV.
*  Mesečno se zaračuna naročnina na storitev 

eDokumentacija/certificirana eDokumentacija, 
ki znaša 9,90 EUR + izbran paket.

V dokumentacijo lahko shranjujete:
•	 prejeto in izdano pošto,
•	  vso računovodsko dokumentacijo (kontne izpiske, zaključke let, opomine …),
•	 komercialno dokumentacijo (npr. pogodbe, anekse …),
•	  tehnično dokumentacijo (npr. navodila za uporabo, garancijske liste …).

eDokumentacija omogoča enostaven prev-
zem in obdelavo dokumentov zaradi inte-
griranega PANTHEON poslovnega procesa. 
Velika prednost pa je tudi zelo enostavno is-
kanje vseh dokumentov po različnih kriterijih.

Paketi Cena paketa na mesec

eDokumentacija 10 GB 2,90 €

eDokumentacija 50 GB 9,90 €

eDokumentacija 100 GB 17,90 €

Certificirana eDokumentacija
Certificirana eDokumentacija je hramba, ki dokument ob shranjevanju digitalno podpiše in časovno žigosa, nato pa ga shrani v 
arhiv ter varnostno kopira. V kolikor uporabljate certificirano eDokumentacijo in imate definirane arhivske postopke, lahko fizični 
arhiv v podjetju ukinete, fizične dokumente pa uničite. Ker je certificirana hramba zaradi svojih tehnoloških zahtev bistveno draž-
ja, vam priporočamo, da vanjo odlagate le dokumente, za katere je hramba zakonsko predpisana (npr. eRačuni, računovodska 
dokumentacija, pogodbe …).

* Cene ne vsebujejo DDV.
*  Mesečno se zaračuna naročnina na storitev 

eDokumentacija/certificirana eDokumentacija, 
ki znaša 9,90 EUR + izbran paket.

Paketi Cena paketa na mesec

Certificirana eDokumentacija 1 GB 9,90 €

Certificirana eDokumentacija 5 GB 39,90 €

Certificirana eDokumentacija 10 GB 69,90 €

Lokalna eDokumentacija
Za vse, ki želite dokumente hraniti na lastnih strežnikih, je na voljo lokalna eDokumentacija. Deluje na podoben način, kot običajna 
eDokumentacija, s to razliko, da se dokumenti shranjujejo na vaše lokalne strežnike. Lokalno eDokumentacijo lahko nadgradite s 
funkcionalnostjo certificirane eDokumentacije in shranjevanja del vaših dokumentov v eDokumentacijo. 

Komu priporočamo lokalno eDokumentacijo?
Priporočamo jo podjetjem, ki uporabljajo lokalne PANTHEON licence, torej niso v načinu gostovanja. Še posebej primerna je za pod-
jetja, ki po zakonu ne smejo podatkov hraniti v oblaku in za tiste, ki zaradi svojih internih pravil in varnostnih protokolov ne smejo 
svojih poslovnih podatkov hraniti pri zunanjih ponudnikih. Prav tako jo priporočamo podjetjem, ki so locirana na območjih s slabimi 
internetnimi povezavami.



* Cene ne vsebujejo DDV.

Paketi Cena paketa na mesec

Lokalna eDokumentacija 129,90 €

V paket je vključenih za 10 GB hranjenih dokumentov, za večjo količino hranjenih 
dokumentov se dodatno zaračuna:

Do 50 GB 9,90 €

Nad 50 GB 17,90 €

Več si lahko preberete na 
datalab.si/eposlovanje/

edokumentacija/

eRačun
To je račun, ki povsem nadomešča klasično papirnato obliko računa, saj izdaja-
telj izda prejemniku račun za opravljene storitve ali prodano blago kar v elektron-
ski obliki. Poleg enostavnejšega, preglednejšega in okolju prijaznejšega dela pri-
naša tako izdajateljem kot prejemnikom občutno znižanje materialnih in poštnih 
stroškov ter prihranek časa.

Paket eRačun eRačun Micro eRačun Mini eRačun Light eRačun Pro eRačun Enterprise

Obračunsko obdobje predplačniško predplačniško mesečno mesečno mesečno

Število zakupljenih transakcij 
(izdani račun) znotraj ZZI omrežja 40 100 50 500 5000

Cena pošiljanja dodatnega 
dokumenta znotraj ZZI omrežja Ni dodatnih dokumentov za pošiljanje 0,30 € 0,20 € 0,15 €

Dodatek na sporočila nad  
500 kB za vsak dodaten MB  
v omrežju ZZInet

0,00 € 0,00 € 0,05 € 0,05 € 0,05 €

Cena za paket 20,00 € 30,00 € od 14,90 € od 69,90 € od 499,00 €

   Plačajte toliko, kot porabite
Obračunava se po številu posredovanih računov ne glede na to, koliko strani 
ima posamezen račun. eRačune lahko uporabljate do porabe, vključene v paket. 
Micro in Mini paketa sta predplačniška, ostale pa plačujete mesečno.

eKnjižbe
Nič več pretipkavanja! eKnjižbe so sistem za prepoznavanje vsebine skeniranih računov, ki omogoča zajem in razpoznavanje po-
datkov iz papirnatega dokumenta v obliko eRačuna, od tod pa avtomatsko knjiženje v saldakonte in glavno knjigo.

eKnjižbe Število računov  
v paketu

Cena zakupa  
paketa

Cena na  
obdelan račun

e-Knjižbe 150 150 39 € 0,26 €

e-Knjižbe 150 PRO 150 49 € 0,33 €

   Plačajte toliko, kot porabite
Pretvarjanje dokumentov se obračunava po paketih obdelanih računov, ne glede na to, koliko strani ima posamezen račun. eKnjižbe 
lahko uporabljate do porabe, vključene v paket kakorkoli želite. Ko porabite račune v paketu, enostavno naročite novega.

* Cene ne vsebujejo DDV.

Več si lahko preberete na 
datalab.si/eposlovanje/

eracun/

Izbrani paket za pošiljanje eRačunov lahko 
naročite na Na Usersite / Moji podatki / Na-
ročilo dodatnih storitev, kjer izpolnite naročil-
nico za eRačune.

Več si lahko preberete na 
datalab.si/eposlovanje/

eknjizbe/



Varnostna kopija (Backup)
Varnostna kopija pomeni, da v podatkovni center Telekoma Slovenije shranimo kopijo podatkovne baze PANTHEON-a, ki jo uporab-
ljamo na svojem strežniku. Tako avtomatiziramo dnevno izdelavo varnostnih kopij najpomembnejših podatkov podjetja. 

Z nastavitvijo ustreznih opcij v PANTHEON-u imate lahko vaše podatke spravljene enako varno kot PANTHEON Cloud uporabniki z 
varnostnimi kopijami in možnostjo restavriranja podatkov za zadnjih 7 dni, zadnje štiri petke in zadnjih 12 mesecev.

SMS obveščanje
Avtomatizirajte procese in v poslovanje uvedite SMS sporočanje. 
PANTHEON uspešno obvladuje informacije in uporabnike obvešča o vseh pomembnih informacijah. Uspešno poslovanje je v veliki 
meri odvisno od učinkovite in pravočasne obdelave informacij. Z nastavitvijo SMS obveščanja, sistem aktivno obvešča uporabnike o 
zapadlih terjatvah, obvestilih o zaključenih opravilih, obvestilo o kompenzacijah, obvestilo o zaključenem servisu in podobnih storitvah.

Ste pripravljeni, da svoje poslovanje 
vodite s PANTHEON-om?

Datalab SI d.o.o., Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, Slovenija

   01 252 89 50   |      prodaja@datalab.si   |      www.datalab.si

Za uporabnike lastnih  
PANTHEON licenc Cena paketa na mesec

Backup 10 GB 2,90 €

Backup 50 GB 9,90 €

Backup 100 GB 17,90 €

Več si lahko preberete na 
datalab.si/eposlovanje/

varnostna-kopija-backup/

Paketi Cena paketa

100 SMS-ov 10,00 €

500 SMS-ov 45,00 €

Več si lahko preberete na 
datalab.si/eposlovanje/

sms-obvescanje/


