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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, 
brezpapirno 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 priporočamo uporabo Start paketa ePoslovanje?

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

eRačuni
Enostavno, hitro, ceneje in prijazno okolju! Zaupajte eRačunom in se 
pridružite podjetnikom, ki se zavedajo, da je papirno poslovanje preteklost. 
40 brezplačnih eRačunov velja do porabe paketa.

40 eRačunov 
brezplačno

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

Mesečna naročnina 4,99 € (brez DDV-ja) 6,09 € (z DDV-jem)

•	  Uporabnikom PANTHEON-a, ki imajo verzijo programa 
LX, LT, LT3, RE, spletni program PANTHEON Web Light

•	 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. 



Cenik za storitve ePoslovanja –  
orodja za digitalizacijo poslovanja

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

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
brez DDV-ja

Cena paketa na mesec  
z DDV-jem

eDokumentacija 10 GB 2,90 € 3,54 €

eDokumentacija 50 GB 9,90 € 12,08 €

eDokumentacija 100 GB 17,90 € 21,84 €

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 …).

Paketi Cena paketa na 
mesec brez DDV-ja

Cena paketa na 
mesec z DDV-jem

Certificirana eDokumentacija 1 GB 9,90 € 12,08 €

Certificirana eDokumentacija 5 GB 39,90 € 48,68 €

Certificirana eDokumentacija 10 GB 69,90 € 85,28 €

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.

*  Mesečno se zaračuna naročnina na storitev 
eDokumentacija/certificirana eDokumentacija, 
ki znaša 9,90 EUR brez DDV-ja oz. 12,08 EUR 
z DDV-jem + izbran paket.

*  Mesečno se zaračuna naročnina na storitev 
eDokumentacija/certificirana eDokumentacija, 
ki znaša 9,90 EUR brez DDV-ja oz. 12,08 EUR 
z DDV-jem + izbran paket.



Paketi Cena paketa na mesec 
brez DDV-ja

Cena paketa na mesec 
z DDV-jem

Lokalna eDokumentacija 129,90 € 158,48 €

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

Do 50 GB 9,90 € 12,08 €

Nad 50 GB 17,90 € 21,84 €

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 brez DDV-ja 20,00 € 30,00 € od 14,90 € od 69,90 € od 499,00 €

Cena za paket z DDV-jem 24,40 € 36,60 € od 18,18 € od 85,28 € od 608,78 €

   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 brez DDV-ja

Cena zakupa  
paketa z DDV-jem

Cena na  
obdelan račun  

brez DDV-ja

Cena na  
obdelan račun 

z DDV-jem

e-Knjižbe 150 150 39 € 47,58 € 0,26 € 0,32 €

e-Knjižbe 150 PRO 150 49 € 59,78 € 0,33 € 0,40 €

   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.

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.



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 
brez DDV-ja

Cena paketa na mesec 
z DDV-jem

Backup 10 GB 2,90 € 3,54 €

Backup 50 GB 9,90 € 12,08 €

Backup 100 GB 17,90 € 21,84 €

Več si lahko preberete na 
datalab.si/eposlovanje/

varnostna-kopija-backup/

Paketi Cena paketa brez DDV-ja Cena paketa z DDV-jem

100 SMS-ov 10,00 € 12,20 €

500 SMS-ov 45,00 € 54,90 €

Več si lahko preberete na 
datalab.si/eposlovanje/

sms-obvescanje/


