
Poslujte hitreje, bolj prilagodljivo in enostavneje - poslujte elektronsko.
Digitalizirajte poslovanje s PANTHEON-om in storitvami ePoslovanja.

ePoslovanje



Vsebina predstavitve:

• Kaj je ePoslovanje?
• Pantheon DMS-Dokumentni sistem
• Pregled funkcionalnosti
• Ključne prednosti za uporabnike
• Pantheon WEB Light - dostop kadarkoli in od koderkoli



Kaj je ePoslovanje?

• je splošen izraz za elektronski način opravljanja dejavnosti, kjer posle sklepamo v 
elektronski obliki

• Omogoča hitrejše poslovanje, lažjo dostopnost do podatkov in nižje stroške poslovanja

PANTHEON DMS  -Dokumentni sistem

• Celovita rešitve za podporo uvedbe ePoslovanja v vašem podjetju:

• eDokumentacija
• eKnjižbe (OCR)
• eRačuni ( eNaročilnice, eDobavnice,…)
• Poslovni procesi (WorkFlow)
• eSMS, eIzvršba
• eIzmenjava- od eNaročila do eRačuna



 eDokumentacija

PANTHEON Dokumentni sistem-DMS

je skladišče vse dokumentacije, ki se uporablja v podjetju:
• računovodska (računi, opomini), komercialna (pogodbe, ankesi,..), tehnična (navodila,garancijski

listi..)
• Zagotavlja varno in urejeno hrambo – dostopno ne glede na lokacijo
• Enostavno upravljanje z dokumenti – vse na enem mestu
• Manj napak pri prevzemu, klasificiranju in  obdelavi dokumentov

eDokumentacija nudi naslednje načine hrambe:

• eDokumentacija

• certificirana eDokumentacija

• lokalna eDokumentacija



 eKnjižbe (OCR-Optical character Recognition)

PANTHEON Dokumentni sistem-DMS

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

Katere podatke razbere sistem?
• Davčno številko pošiljatelja
• Naziv pošiljatelja
• Neto znesek
• Stopnjo DDV po tarifah
• Znesek DDV po stopnjah
• Datum valute
• Datum računa

Glavne prednosti OCR zajema:
• Cenejši in hitrejši zajem
• Izognemo se napakam pri pretipkavanju



 eRačuni

PANTHEON Dokumentni sistem-DMS

eRačun je oblika računa, ki povsem nadomešča klasično papirnato obliko računa;izdajatelj izda 
prejemniku račun za opravljene storitve ali prodano blago v elektronski obliki.

Namenjen je vsem tistim, ki želijo poslovati 
na enostaven, pregleden, sodoben, okolju 
prijazen in stroškovno učinkovit način. Še 
posebej to velja za tiste, ki poslujete z javnim 
sektorjem, saj je mora biti vsak račun, 
posredovan v javni sektor, elektronski.

NAPOVED NOVEGA ZAKONA, ki predvideva
izključno izmenjavo eRačunov tudi med 
poslovnimi subjekti



Ključne prednosti PANTHEON ePoslovanja:

PANTHEON Dokumentni sistem-DMS



Uvedba ePoslovanja “na ključ” 

PANTHEON Dokumentni sistem-DMS

Na podlagi izvedenega posnetka stanja poslovnih procesov se na podlagi
konkretnih potreb pripravi ponudba za uvedbo ePoslovanja “na ključ”, ki
vključuje:

• Pregled in popis obstoječih poslovnih procesov
• Predlog optimizacije in digitalizacije procesov
• Potrebne nastavitve v programu

• vrste hrambe, klasifikacije dokumentov
• način izmenjave dokumentov
• nastavitve procesov

• Uvedbo in izobraževanje uporabnikov



SPLETNI POSLOVNI PROGRAM

PANTHEON WEB LIGHT



Optimizacija internih 
procesov

Osebni računalnik,
tablica in/ali telefon

Hiter dostop 
kjerkoli in kadarkoli 

Enostavno 
vzdrževanje in 

nadgradnja

Enostavna in hitra 
namestitev 

PREDNOSTI SPLETNEGA POSLOVNEGA PROGRAMA WL 



• Vnos preko Google zemljevida
• Samodejni obračun dnevnic 
• Podatki so takoj na razpolago 

računovodji

Potni nalogi



• Shranjevanje dokumentov v DMS 
(računov, pogodb, potnih nalogov, itd.)

• Slikanje dokumenta s tablico ali 
telefonom

• Potrjevanje računov preko poslovnega 
procesa

Dokumenti in opravila



• Dostop do interneta 

• Računalnik ali tablico/pametni telefon

• Tiskalnik (po potrebi)

• Licenco za PANTHEON WEB LIHGT

KAJ STRANKA POTREBUJE ZA 
DELOVANJE PANTHEON WEB LIGHT



PANTHEON Web Light
14,90 € /mes

SPLETNO POSLOVANJE

Samo 
14,90 € 
/mes

Deluje na 
vseh 

napravah



Poslujte hitreje, bolj prilagodljivo in 
enostavneje - poslujte elektronsko.
Digitalizirajte poslovanje s 
PANTHEON-om in storitvami
ePoslovanja.

HVALA ZA POZORNOST

Za dodatna vprašanja smo vam na razpolago na : prodaja@datalab.si


