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POSLOVNI INFORMACIJSKI SISTEM PANTHEON

Povečajte 
učinkovitost, 
pridobite nadzor 
in uresničite 
poslovne cilje.

Vsestranski vpogled 
za popoln nadzor

Poročila o trenutnem stanju 
poslovanja in pregled nad 

celotnim poslovanjem omogočajo, 
da so tudi vaše odločitve hitre 

in zanesljive. Izognite se 
neprijetnim presenečenjem.

Načrtovanje 
s samozavestjo

Uskladite strateške načrte 
s finančnimi in operativnimi 

rezultati. Sprejemanje odločitev 
na podlagi kakovostnih podatkov 
je učinkovitejše. Brez omahovanja 

stremite k uspehu.

Investicija, ki izboljša 
produktivnost 

Zmogljiv poslovni program, 
ki olajša in pohitri delo, je 

neprecenljiva prednost v podjetju, 
saj ga z veseljem uporabljajo 

vsi zaposleni. Večja produktivnost, 
večji ekonomski učinek!
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CeNtralIzIraNo. aVtomatIzIraNo. 
NadzoroVaNo.

Izboljšajte svoje poslovanje.

1 razvejan in prilagodljiv poslovni program

2 drznite si narediti spremembo … s katero bo vsak del vašega 
poslovanja presegal rezultate

3 Predani znanju, predani PaNtHeoN uporabnikom

4 Poenostavite poslovne procese z ePoslovanjem

5 Izzivi mednarodnih podjetij nas navdihujejo

6 Prednastavljena, poslovna in natančna – inteligenca zeus

7 PaNtHeoN omogoča ...
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razvejan in prilagodljiv 
poslovni program
Poslovni program PantHeon pokriva vse poslovne procese: od naročil in fakturiranja 
preko računovodstva in plač do upravljanja proizvodnje in poslovne analitike. Z vami je 
od majhnih začetkov, ko morda potrebujete le izdajo računov, do večjega podjetja z več 
podružnicami in mednarodnim poslovanjem. rasel bo z vami in se prilagajal vašim potre-
bam ter deloval v povezavi z drugimi programi kot temeljni kamen vašega informacijske-
ga sistema, zato vam je na voljo v več različicah glede na funkcije, ki jih nudi.

cenovno ugodna rešitev z osnovnimi funkcionalnostmi, kjer podjetnik 
sodeluje z zunanjim računovodstvom.

Zmogljiv računovodski program PantHeon accounting uvede harmo-
nijo v poslovni dan in izboljša učinkovitost računovodij.

Za enostavno vodenje blagajniškega poslovanja za mobilno, spletno 
in stacionarno uporabo na mobilnih android napravah, za storitvene 
dejavnosti in trgovine, v pisarni ali na terenu.

PantHeon enterprise je poslovni program za srednje velika podjetja, 
ki stavijo na napredek. Z zmogljivim programom boste poslovanje vodili 
celostno in poglobljeno ter hitreje dosegli želene rezultate. osvojite pro-
gram, nadgradite poslovne procese in brezpogojno stremite k uspehu.

Program za vodenje proizvodnje, s katerim boste procese v podjetju 
vodili bolj učinkovito. S programom spremljate in optimizirate celotno 
pot izdelka: od surovin, polizdelkov do končnega izdelka. da proizvo-
dnja, poslovni procesi in zaposleni delujejo kot nepremagljiva enota, 
poskrbi poslovno informacijski sistem, ki poveže in nadgradi vse vidike 
vašega podjetja. 

najcelovitejša rešitev za sodobno kmetovanje. Zaradi kompleksnosti, s 
katero se danes soočajo kmetovalci, smo se odločili združiti različne vr-
ste kmetijskih dejavnosti v en sistem, vključno z aplikacijami, različnimi 
integracijami Interneta stvari, izmenjavo podatkov prek spletnih stori-
tev in pisarno v ozadju. Vse to smo prilagodili potrebam kmetovalcev.

PantHeon Public Service je stabilen poslovni program, vedno uskla-
jen z zakonodajo. Upošteva specifična določila, ki jih imajo javna pod-
jetja kot proračunski uporabniki (predvsem v računovodstvu in kadrih) 
ter omogoča, da poslujejo pregledno in v skladu s predpisi.

Program za veterinarje in klinike za male živali. Uporaba programa 
PantHeon Vet je za veterinarje velika prednost, saj na enem mestu 
združuje rešitev za vodenje poslovanja (računovodstvo, kadri, plače, 
potni nalogi, zaloge itd.) in modul za delo v veterinarskih ambulantah.

dodatne rešitve Zaradi specifičnih potreb PantHeon uporabnikov imamo na voljo ve-
liko število vertikalnih rešitev, ki jih razvijajo tako datalab kot partner-
ska podjetja. Uporabniki lahko poslovni program nadgrajujete z doda-
tnimi rešitvami s področja prodaje, upravljanja dokumentov, logistike, 
poslovnih procesov, odnosov s strankami ipd. Prilagodite PantHeon 
svojim potrebam!

Širok nabor 
funkcionalnosti, 
pripravljen za vse 
velikosti podjetij in 
njihove raznolike 
potrebe!



 sodobNI račuNoVodje z razlogom uPorabljajo PaNtHeoN
Z digitalizacijo podjetij se spreminja tudi delo računovodij. napredni poslovni informacij-
ski sistem nudi premišljene avtomatizme in specifične nastavitve, s katerimi boste raču-
novodstvo zagotovo vodili lažje in hitreje. obračun plač in priprava poročila s PantHe-
on-om potekata brez glavobola. tudi če gre karkoli narobe, se lahko zanesete na našo 
strokovno podporo, širok nabor pomoči za uporabnike in redna izobraževanja.

račuNoVodja V Podjetju
Se lahko zanese na program, ki mu z avtomatizmi olajša pripravo poročil, obračun plač, 
knjiženje in pripomore k uspešnemu vodenju internega računovodstva.

račuNoVodja V račuNoVodskem serVIsu
je vedno v stiku s strankami. enostavno dostopa do podatkov različnih oddelkov oziroma 
strank. Vi in vaša stranka dostopata do iste baze podatkov, zato delo poteka bistveno 
hitreje in z manj napakami.

Vodja fINaNC
Prilagodljiva analitika in avtomatizmi za hitro pripravo poročil
enostavno zbira podatke, pripravlja poglobljene analize in hitreje in enostavneje načrtuje 
s pomočjo predpripravljenih nastavitev. Prilagodite poslovno analitiko svojim potrebam.

 sPremljajte IN PresezIte ProdajNe CIlje
Poslovni program, s katerim lahko z lahkoto dostopate do podatkov in ste vedno v po-
vezavi z nabavno službo, je nepogrešljiv pri delu v prodaji. Hiter pregled nad planom in 
realizacijo, naročili, zalogami, profitabilnostjo posamezne stranke in neplačniki poskrbijo, 
da ima vodja prodaje vse potrebne informacije, da z ekipo preseže pričakovanja!

zmaNjšajte NabaVNe stroške
Poslovni program pripomore k bolj ekonomičnemu odločanju o količini naročila. na pod-
lagi realnih podatkov poskrbite, da bo stanje zalog optimalno.

CelostNo Pregledujte IN Nadzorujte ProCese NabaVe IN Prodaje
naročanje, prevzem materiala, kontrola in analiza – vsi štirje koraki potekajo tekoče in 
pregledno, ko vodite nabavo z zmogljivim erP sistemom. V vsakem trenutku spremljajte 
stanje naročil in zalog. 

sPozNajte sVoje kuPCe
V programu spremljajte naročila in pravočasno obvestite kupce. analizirajte preteklo 
prodajo in bolj učinkovito načrtujte prihodnje prodajne plane.

drznite si narediti 
spremembo …
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 alI teHNologIja doHaja temPo Vaše ProIzVodNje?
največji izziv vodje proizvodnje je, kako minimizirati izdatke v prav vsaki fazi proizvo-
dnega procesa. najboljši rezultat boste dosegli, če k stvari pristopite načrtno, na podlagi 
analiz in podatkov, zbranih v poslovnem programu. zagotovite si erP sistem, ki bo kos 
še tako kompleksnim nalogam!

oPtImIzaCIja zalog
Zmanjšajte nepotrebne količine zalog na minimum, ne da bi pri tem ogrozili proizvodni 
proces, in poskrbite za zmanjšanje stroškov proizvodnega procesa.

skrajšaNje ProIzVodNIH časoV
Merjenje proizvodnih zmogljivosti, analiziranje specifičnih področij proizvodnje in nadzor 
tako nad proizvodnim procesom kot delavci omogoča, da potrebne spremembe hitro im-
plementirate. natančneje pa boste znali napovedati tudi dobavne roke.

PoVečaNa ProduktIVNost
distribucija, zbiranje in upravljanje z informacijami potekajo bolj tekoče in transparentno. 
enostaven dostop do informacij v realnem času z vseh področij proizvodnje zagotovi 
hitrejše prilagajanje spremembam in hitro implementacijo optimizacij. Pregled potrebnih 
kapacitet in razpoložljivih delovnih resursov poskrbi za optimalno planiranje in izvedbo.

 zakaj mala Podjetja Potrebujejo PosloVNI Program
opravljanje več nalog hkrati, preklapljanje med razpredelnicami, iskanje po neštetih doku-
mentih, izdaja računov, pregled plačil, … Se vam računovodska opravila zdijo naporna? S 
pravim orodjem bo vaše poslovanje potekalo hitreje in bolj enostavno. Poslovni program 
lahko povežete z računovodjo, ki bo brez težav uredil vse tisto, za kar vam primanjkuje časa!

zNIžajte oPeratIVNe stroške
Program za vodenje poslovanja omogoča, da uporabljate le osnovne funkcionalnosti, ki 
jih resnično potrebujete. Zato so tudi stroški začetne investicije primerno nizki.

Imejte PoPolN Pregled
V poslovnem programu so vsi računi, dokumenti, zaloge in naročila na enem mestu, kar 
vam omogoča celosten in takojšen vpogled v stanje poslovanja. Z enim pogledom vidite, 
kako uspešno poslujete. 

bodIte PrIlagodljIVI IN PostaNIte usPešNI
Mala podjetja morajo v prvi vrsti biti proaktivna in prilagodljiva, da bi lahko uspešno tek-
movala s konkurenco. Vpeljite v svoj vsakdan program, ki bo rasel skupaj z vami, in se 
izognite stroškom, povezanih z menjavo sistema.

... s katero bo vsak del vašega 
poslovanja presegal rezultate
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Naj gre za pomoč uporabnikom preko telefona, pripravo pisnih navodil 
ali izobraževanj, z vami smo na vsakem koraku. Od samih začetkov do 
kompleksnih izzivov, Datalabov podporni center poskrbi, da boste lah-
ko čim hitreje nadaljevali z delom.

široka partnerska mreža 
Podporni partnerji nudijo podporo na 
terenu ali na daljavo in po potrebi ko-
municirajo z datalabom glede odprave 
pomanjkljivosti in predlogov za izboljšave 
v programu.
prodaja@datalab.si  |  (01) 252 89 50

datalab akademija
datalab akademija izvaja izobraževanja 
(tečaje, delavnice, certificiranje, konfe-
rence) za uporabnike in partnerje. cilj 
je izpolniti vrzeli, ki nastanejo zaradi 
nezadostnega poznavanja PantHeon-a, 
z zagotovitvijo kakovostnih in cenovno 
dostopnih usposabljanj.
www.datalab.si/akademija/

PaNtHeoN usersite
Uporabniške strani vsebujejo prosto do-
stopna pisna in video navodila, obvestila 
o novostih, forum itd. Brezplačna zakla-
dnica znanja namenjena vsem uporabni-
kom PantHeon-a.
usersite.datalab.eu

baza znanja
kdor ima informacijo, ima moč. ekipa da-
talaba z vami deli svoje znanje: prednosti 
poslovanja v oblaku, novosti v zakonodaji 
in usklajevanje v podjetju, primeri dobrih 
praks, poslovne rešitve za majhna velika in 
internacionalna podjetja, novice in dogodki 
iz datalabovih krogov ter mnogo več.
www.datalab.si/baza-znanja/

Tu smo, da izboljšamo 
vaše poslovanje danes 

in vas pripravimo na 
uspešen jutri.

Predani znanju, predani 
PaNtHeoN uporabnikom



PoVečajte UčInkoVItoSt, PrIdoBIte nadZor In UreSnIčIte PoSloVne cIlje  │  7

PaNtHeoN Workflow
V osnovi je PantHeon Workflow enostaven recept (diagram) za izvedbo določene poslov-
ne funkcije, ki pove, katera opravila je potrebno narediti ter kdo in do kdaj jih mora izvesti.
PaNtHeoN Workflow uporabnikom omogoča:
•	 boljši nadzor nad procesi v podjetju,
•	 nižje stroške učenja poslovnih procesov in uporabe PantHeon-a zaposlenih,
•	 brezpapirno potrjevanje dokumentov,
•	 samodejno posredovanje nalog do odgovornih oseb,
•	 samodejna obvestila iz PantHeon-a in preko e-pošte o statusu in aktivnostih procesov,
•	 nižje stroške in manj napak,
•	 lažji in hitrejši dostop do podatkov,
•	 maksimalni izkoristek časa,
•	 vpeljavo uredbe GdPr.

eračun
to je račun, ki povsem nadomešča klasično papirnato obliko računa, saj izdajatelj izda 
prejemniku račun za opravljene storitve ali prodano blago kar v elektronski obliki. Poleg 
enostavnejšega, preglednejšega in okolju prijaznejšega dela prinaša tako izdajateljem 
kot prejemnikom občutno znižanje:
•	 materialnih stroškov (ni več uporabe papirja in tiska),
•	 stroškov poštnih storitev (ni več uporabe pisemskih ovojnic in poštnih znamk), 
•	  stroškov ročnega dela (izboljšanje procesov in zmanjšanje možnosti napak pri  

vnašanju podatkov),
•	 porabe časa.

dokumentni sistem (dms)
dokumentni sistem shranjuje datoteke v PaNtHeoN oblak. možni sta dve obliki hra-
njenja dokumentacije:
•	  cenejša običajna hramba, kjer dokument shranimo v dMS arhiv ter ga varnostno ko-

piramo (backup). Pri tej hrambi dokumentacije ne smemo uničevati, saj za zakonske 
potrebe še vedno potrebujemo originalne dokumente. Primerna je za različne vrste 
korespondenc, kataloge, navodila za opremo in garancijske liste idr.

•	  Hramba ZVdaGa, ki ob shranitvi dokument digitalno podpiše in časovno žigosa, nato 
pa ga shrani v dMS arhiv ter varnostno kopira. V kolikor uporabljate hrambo ZVda-
Ga in imate definirane arhivske postopke, lahko fizični arhiv v podjetju ukinete, fizične 
dokumente pa uničite. ker je hramba ZVdaGa zaradi svojih tehnoloških zahtev bi-
stveno dražja, vam priporočamo, da v hrambo ZVdaGa odlagate le dokumente, za 
katere je hramba zakonsko predpisana (npr. eračuni, računovodska dokumentacija,  
pogodbe idr.)

Poenostavite 
kompleksne poslovne 
procese in predajte 
odgovornost 
PANTHEON-u.

Dokumentni sistem 
je skladišče vse 
dokumentacije, ki se 
uporablja v podjetju. 

Poenostavite poslovne 
procese z ePoslovanjem
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eknjižbe
eknjižbe so sistem za prepoznavanje vsebine skeniranih računov, ki omogoča zajem 
in razpoznavanje podatkov iz papirnatega dokumenta v obliko eračuna, od tod pa 
avtomatsko knjiženje v saldakonte in glavno knjigo.

glavne prednosti uporabe sistema so:
•	  Bistveno cenejše kot ročno vnašanje: Pretvorba enega računa v e-obliko stane enako, 

ne glede na to, koliko strani ima račun.
•	  Hitrost pri zajemu velike količine prejetih računov: račun poskenirate, nato pa eknjižbe 

iz njega avtomatsko izločijo izdajatelja, valuto, ddV števiko, eventuelne popuste ter 
postavke računov (vsako pozicijo na računu pretvori v pozicijo eračuna). Hitrost celo-
tne obdelave računa se poveča za več desetkrat.

•	  Zmanjšana možnost napake: optično prepoznavanje dokumentov je zanesljivejše kot 
ročno pretipkavanje. Vneseni zneski se preverijo z vsotami na dokumentih, tako da je 
pravilna vsaka vnesena števika.

•	  V računovodskem servisu pri delu s strankami odpade potreba po prenašanju doku-
mentov, ker stranka s skeniranjem enostavno zajame podatke na lastni lokaciji in do-
kumente posreduje v vaš PantHeon.

Izzivi mednarodnih podjetij 
nas navdihujejo
Matično podjetje s poslovnim programom centralizira procese in ohrani nadzor nad 
celotno korporacijo.
•	 Procesi poročanja so popolnoma prilagodljivi vašim zahtevam.
•	 načrtovanje je izvedeno v skladu s potrebami korporacije.
•	 avtomatizirano zbiranje konsolidiranih podatkov na enem mestu iz podružnic.
•	 Poenotena administracija in operativni postopki.

Hčerinsko podjetje s poslovnim programom ne izgublja časa za pripravo poročil, saj je 
poročanje avtomatizirano.
•	 enostavno pošiljanje poročil matičnemu podjetju.
•	 Bilančna poročila so dostopna na klik: v željeni obliki, jeziku in valuti.
•	 Manj administracije, več časa za izboljšanje prodajnih rezultatov.
•	 Poenotena interna pravila, zakonske spremembe redno vključene v program.
•	 elektronsko poslovanje pomeni manj napak in poenostavljene procese.

mIlaN dragIĆ, generalni direktor Bisnode za južni trg

PantHeon® nam omogoča, da se vsi procesi in naloge v okviru 
financ in računovodstva po državah izvajajo na enak način in 
skladno z lokalno zakonodajo.

Nič več 
pretipkavanja! 
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Prednastavljena, poslovna in 
natančna – inteligenca zeus
V PaNtHeoN je vgrajen sistem poslovne inteligence zeus, ki ponuja poročila, analize, 
nadzorno ploščo in načrtovanje za različna področja poslovanja. Pripravite avtomat-
ska poročila in prilagodljive analize ter začrtajte svojo pot do uspeha z uporabo pra-
vočasnih in relevantnih informacij. 

•	 analizirajte dosežke in položaj svojega podjetja na trgu.
•	 Spremljajte napredek.
•	 načrtujte rast.
•	 Hitro in enostavno poiščite relevantne informacije.
•	 Prilagodite podatke in njihov prikaz svojim potrebam.
•	  Posvetite se vsebini računovodskih poročil, ki jih za vas pripravi PantHeon in vas pri-

čakajo v e-nabiralniku na izbrani dan v tednu. 
•	 Uporabite preproste »povleci in spusti« analize za osnovno uporabo ... 
•	  ali vrtilne tabele in grafe (vrtanje v globino, vrtenje dimenzij, vrtanje skozi, indeksi, iz-

vozi slik, izvozi v excel) za zahtevnejše uporabnike.
•	  na podlagi pretekle realizacije s PantHeon-ovim generatorjem načrta načrtujte pro-

dajo, nabave, plače in finance s poljubnimi parametri.
•	  Primerjajte načrtovane številke z doseženimi rezultati.
•	   na nadzorni plošči hitro in enostavno spremljajte ključne kazalnike poslovanja.

Povežite in izboljšajte 
delovanje korporacije  
z enotnim sistemom.
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šIfraNtI 
•	Identi	–	artikli
•		Poslovni	partnerji	(posebni	ceniki	za	dolo-

čene partnerje, partner lahko nastopa kot 
dobavitelj in kupec)

•		Banke	(možnost	uporabe	več	bank)	
•		Organizacijske	enote	(možnost	več	

skladišč, poljubno št. oddelkov znotraj 
podjetja, etc.)

•	Kontni	plan

NaročIla 
•		Naročila	kupcev	in	dobaviteljev,	poljubno	

št. tipov naročil
•	Pregled	tekoče	zaloge
•	Izpis	naročila	v	več	jezikih
•		Razdeljevanje	po	delilnem	ključu
•		Rezervacije	naročenih	količin	na	naročilu	

kupca
•		Kreiranje	avansnega	računa	iz	naročila
•	Kreiranje	plačilnih	nalogov
•	Uvoz	in	izvoz	kot	eSlog
•		Načrtovanje	naročanja	dobaviteljem
•	Odpremna	lista
•		Obračun	naročil

-  Pregled naročenega in nedobavljenega
- analitika povpraševanj

kadrI
•	Kadrovska	evidenca	

-  evidenca zaposlenega z družinskimi člani
-  Spremljanje podatkov delovne knjižice
-  Izračun dopustov, spremljanje in uvoz 

odsotnosti iz excel datoteke (boleznine, 
dopusti idr.)

-  Pošiljanje kriptiranih odločb na elektron-
ski naslov zaposlenega in izvoz v mapo 
(self service)

- Sistematizacija delovnih mest 
- Varstvo in zdravje pri delu
-  Prenos podatkov o delavcu v pripravljene 

dokumente (Mail Merge sistem)
•	Zaposlovanje

-  Spremljanje prostih delovnih mest
-  Vodenje kandidatov in uvoz europass 

življenjepisa
- koledar razgovorov
-  Izpisi (vabilo na razgovor, obvestilo o 

izbranosti)
-  Pošiljanje na elektronski naslov za vse 

kandidate hkrati
•	Potni	nalogi	

-  avtomatski izračun dnevnice doma  
in v tujini

-  različni načini izplačila (plačilni nalogi, 
blagajniški izdatek prenos v obračun 
plač, prenos na drugi potni nalog) 

-  razdeljevanje stroškov po delilnem ključu
- obračun v poljubnih valutah

-  Spremljanje destinacij preko Google 
zemljevida 

- Vodenje cen goriva
-  Uvoz dnevnic iz spletnega strežnika 

•	Obračun	plač	
-  različni tipi obračuna glede na tip raz-

merja, tip ustanove itd.
-  različni tipi obračuna osnovne plače
-  čarovniki in razne IrIS kontrole
-  Izpisi plač (plačilne liste, rekapitulacije) in 

izdelava poljubnih izpisov
- Zakonski obrazci in xml 
-  Samodejna priprava plačilnih nalogov, 

množična plačila (SePa)
-  Uvozi podatkov iz spletnega strežnika 

(šifrant povprečnih plač, vrst zaslužkov, 
vrst dokumentov idr.)

blago 
•	Različni	tipi	fakturiranja
•	Vnos	preko	čitalca
•	Izbira	serijskih	številk
•	Kreiranje	računov	iz	naročil
•	Stornacija	dokumentov
•	Zapiranje	računov	z	avansi
•		Kreiranje	blag.	prejemka	iz	računa
•		Integracija	e-dokumentov	(EDIFACT,	 

XcIte idr.)
•	Izdaja	dobavnic
•		Kreiranje	zbirnega	računa	na	podlagi	

dobavnic 
•	Plačevanje	na	obroke
•		Razdeljevanje	po	delilnem	ključu	
•	Izdaja	za	lastno	porabo
•	Kreiranje	nabavne	kalkulacije
•		Kreiranje	Spremembe	cene	iz	računa
•	Medskladiščni	prenosi
•	Inventura
•	Sprememba	cene
•		Carinska	skladišča,	Carinski	postopki	
•	Trošarinska	skladišča
•	Obračuni	
•	DDV

serVIs 
•		Reklamacije	kupcev	in	dobaviteljem
•	Servisni	nalog
•	Obračun	reklamacij
•		Vodenje	proizvodov	po	serijskih	številkah
•	Spremljanje	garancije
•		Pregled	in	obračun	dolgovanja	kupcem

ProIzVodNja
•	Kosovnice	z	alternativami
•	Resursi

-  Poljubne kombinacije strojev in delavcev
- kapacitete
- delovni koledarji
-  določanje stroškov na osnovi resursov

Širok nabor 
funkcionalnosti, 

pripravljen za vse 
velikosti podjetij in 

njihove raznolike 
potrebe

PaNtHeoN omogoča ...
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•			Planiranje	materialnih	potreb,	kapacitet	
resursov
-  oblikovanje naročil na osnovi potreb načrta
-  oblikovanje delovnih nalogov na osnovi 

potreb načrta
•	Terminiranje
•		Normiranje	dela	in	pregled	doseganja	

norme
•	Napredni	delovni	nalogi	

-  Poljubno št. različnih vrst delovnih 
nalogov

- Pregled zasedenosti resursov
- obračuni in analize
- Pokalkulacije

deNar
•	Glavna	knjiga	s	saldakonti

-  avtomatsko knjiženje prejetih in izdanih 
računov, obračuna ddV, plač, potnih 
nalogov itd.

-  avtomatsko knjiženje tečajnih razlik, par-
skih izravnav in cassascontov in pregled 
z možnostjo filtriranja

-  Integracija z eBančništvom, PayPalom idr.
-  Možnost kreiranja časovnih razmejitev in 

avtomatsko knjiženje časovnih razmejitev
•	Obračunski	izpisi

- dnevnik knjiženja
-  Bruto bilanca, nastavljive bilance uspeha, 

stanja itd.
-  Izpis konto kartice glede na izbrane 

kriterije
- Izpisi odprtih postavk
- Bilančni pregledi
- kontrolni izpisi
- ddV

•		Obračun	obresti	kupcev,	dobaviteljev	in	
poljubni obračun obresti

•		Plačilni	promet	–	v	domači	in	tujih	valutah,	
priprava množičnih plačil

•		Modul	Opomini	za	opominjanje	neplačnikov
•		Modul	Izterjava	za	vodenje	komunikacije	z	

neplačniki
•		Dvostranske	in	večstranske	kompenzacije
•	Blagajna

-  Spremljanje plačil v domači in tuji valuti
- Vodenje več blagajn
- Blagajniški dnevnik
- obračun blagajne
-  Samodejno knjiženje v glavno knjigo

•		Register	osnovnih	sredstev	in	drobnega	
inventarja

•	Priprava	konsolidiranih	poročil
•		Modul	za	vodenje	prejetih	in	danih	kredi-

tov in leasingov

PosloVNa INtelIgeNCa
•		Prednastavljene	nadzorne	plošče
•		Prednastavljena	računovodska	poročila
•		Enostavna	izdelava	nadzornih	plošč	in	

poročil po meri
•		Avtomatični	periodični	izvoz	poročil	na	

e-pošto
•		Zmogljivo	OLAP	analitsko	orodje
•		Vrtilna	tabela,	grafični	prikazi
•		Vrtanje	v	globino	in	vrtanje	skozi	(živa	

povezava na izhodiščne dokumente in 
knjižbe)

•		Načrtovanje	za	področja	prodaje,	nabave,	
plač in financ

•		Načrtovanje	po	poljubnih	parametrih	
(države, subjekti, identi, oddelki, stroškovni 
nosilci idr.)

•		Avtomatski	generator	načrta	na	podlagi	
pretekle realizacije

•		Primerjava	načrtovano/realizirano	na	klik

Več funkcionalnosti 
poiščite na:
usersite.datalab.eu

ko tehnologija in ljudje delujejo v harmoniji,  
je takšno tudi vaše poslovanje. 
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PantHeon bi svojim poslovnim partnerjem in prijateljem 
priporočilo kar 92 % vseh uporabnikov programa.

Že 21 let skupaj gradimo močno skupnost PantHeon 
uporabnikov in partnerskih podjetij.

Program je jezikovno in zakonodajno prilagojen  
12 državam iz jV evrope.



     Datalab SI d.o.o. 
Hajdrihova ulica 28c 
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PosloVNI INformaCIjskI sIstem


