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CENIK PANTHEON ePOSLOVANJE

Zagotovite si 
orodja v poslovnem 
programu, na katerih 
temelji digitalna 
preobrazba

eDokumentacija
Dokumentni sistem je skladišče celotne 
dokumentacije v podjetju. V eDokumentacijo 
shranjujte vse dokumente, ki ste jih do sedaj 
vlagali v fascikle ali pa so krožili po podjetju.

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

eKnjižbe
Nič več pretipkavanja! Z eKnjižbami boste 
poskrbeli za prepoznavanje vsebine skeni-
ranih računov in zajeli podatke iz papirnate-
ga dokumenta v elektronsko obliko.

Varnostna kopija
Shranite podatkovne baze PANTHEON-a na 
varno mesto in poslujte brez skrbi. Avtoma-
tizirajte dnevno izdelavo varnostnih kopij 
najpomembnejših podatkov podjetja.



eDokumentacija
Kaj omogoča eDokumentacija?
Dokumente lahko hranite v cenejši hrambi eDokumentacija ali zakonsko skladni hrambi Certificirana eDokumentacija. Pri-
poročamo kombinacijo obeh – zakonsko predpisano dokumentacijo shranjujte v certificirano eDokumentacijo, navadno 
eDokumentacijo pa uporabite za hrambo komercialne in tehnične dokumentacije ter poštne knjige.

eDokumentacija Cena paketa 
na mesec

Mesečna naročnina na storitev eDokumentacija /
certificirana eDokumentacija 9,90 €

Paket eDokumentacija 10 GB 2,90 €

Paket eDokumentacija 50 GB 9,90 €

Paket eDokumentacija 100 GB 17,90 €

* Cene ne vsebujejo DDV.

*  eDokumentacija je v PANTHEON vključena 
v vse licence (RA/RC/RW/LT/LX/RT/SE/
ME/MF/GE).

*  Mesečno se zaračuna naročnina na 
storitev eDokumentacija / certificirana 
eDokumentacija + izbran paket.

NAROČITE SVOJ PAKET! PANTHEON uporabniki lahko pakete eDokumentacije preprosto naročite na 
uporabniških straneh usersite.datalab.eu (moji podatki, naročila dodatnih storitev).

Certificirana eDokumentacija
Kaj omogoča certificirana eDokumentacija?
Certificirana eDokumentacija je hramba, ki dokument ob shranjevanju digitalno podpiše in časovno žigosa, nato pa ga shra-
ni 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 dražja, vam priporočamo, da vanjo odlagate le dokumente, za katere je hramba zakonsko predpisana (npr. 
eRačuni, računovodska dokumentacija, pogodbe …).

Certificirana eDokumentacija Cena paketa 
na mesec

Mesečna naročnina na storitev eDokumentacija /
certificirana eDokumentacija 9,90 €

Paket certificirana eDokumentacija 1GB 9,90 €

Paket certificirana eDokumentacija 5GB 39,90 €

Paket certificirana eDokumentacija 10GB 69,90 €

* Cene ne vsebujejo DDV.

*  eDokumentacija je v PANTHEON vključena 
v vse licence (RA/RC/RW/LT/LX/RT/SE/
ME/MF/GE).

*  Mesečno se zaračuna naročnina na 
storitev eDokumentacija/certificirana 
eDokumentacija + izbran paket.

eKnjižbe
Nič več pretipkavanja! 
eKnjižbe so sistem za prepoznavanje vsebine skeniranih računov oz. dokumentov v PDF obliki, ki omogoča zajem in raz-
poznavanje podatkov iz papirnatega dokumenta v obliko eRačuna, od tod pa avtomatsko knjiženje v saldakonte in glavno 
knjigo. Uporabo priporočamo računovodskim servisom, podjetjem, ki želijo avtomatizirati vnos prejetih računov oz. vsem, ki 
se želijo izogniti zamudnem pretipkavanju dokumentov.

  Brezplačna uporaba storitve eDokumentacija do konca leta 2019.



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 od 20,00 € od 30,00 € od 14,90 € od 69,90 € od 499,00 €

eKnjižbe Število računov  
v paketu

Cena zakupa 
paketa

Cena na obdelan 
dokument

Paket eKnjižbe 150 150 49,00 € 0,33 €

Paket eKnjižbe 500 500 149,00 € 0,30 €

Paket eKnjižbe 1000 1000 279,00 € 0,28 €

Paket eKnjižbe Custom Cena na 
dokument

Cena na 
dokument 0,26 €

* Cene ne vsebujejo DDV.

*  eKnjižbe je možno uporabljati v katerikoli 
različici programa PANTHEON.

*  Predpogoj za uporabo storitev eKnjižb 
je, da ste hkrati tudi uporabnik storitve 
eDokumentacija.

eRačun
To je račun, ki povsem nadomešča klasično papirnato obliko računa, saj izdajatelj izda prejemniku račun za opravljene stori-
tve ali prodano blago kar v elektronski obliki. Poleg enostavnejšega, preglednejšega in okolju prijaznejšega dela prinaša tako 
izdajateljem kot prejemnikom občutno znižanje materialnih in poštnih stroškov ter prihranek časa. 

Varnostna kopija (backup)
Varnostna kopija pomeni, da v podatkovni center Telekoma Slovenije shranimo kopijo podatkovne baze PANTHEON-a, ki 
jo uporabljamo 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 uporabnike lastnih PANTHEON LICENC Cena paketa 
na mesec

Varnostna kopija 10 GB 2,90 €

Varnostna kopija 50 GB 9,90 €

Varnostna kopija 100 GB 17,90 €

NAROČITE SVOJ PAKET! PANTHEON uporabniki lahko pakete eRačunov in Varnostnega kopiranja pre-
prosto naročite na uporabniških straneh usersite.datalab.eu (moji podatki, naročila dodatnih storitev).

* Cene ne vsebujejo DDV.

Storitev eKnjižbe je možno uporabljati v katerikoli različici programa PANTHEON. Pretvarjanje dokumentov se obračunava 
po paketih obdelanih računov, ne glede na to, koliko strani ima posamezen račun. 

  Brezplačna uporaba storitve varnostna kopija do konca leta 2019.
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POsLOVNI INfORMACIjsKI sIsTEM

Za naročilo in več informacij se obrnite na 
naše svetovalce na telefonsko številko  
01 25 28 950 ali preko e-pošte na 
prodaja@datalab.si oz. kontaktirajte 
svojega podpornega partnerja. 


