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ДЕЛОВЕН ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ PANTHEON

Зголемување на 
ефикасноста, 
контрола и 
реализација на 
бизнис целите

Целосен преглед за 
целосна контрола

Извештаите за моменталната 
состојба на бизнисот и 

прегледот на целокупното 
работење овозможуваат вашите 
одлуки да бидат брзи и сигурни. 

Избегнувајте да дојдете до 
некое непријатно изненадување.

Планирање 
со доверба

Усогласете ги вашите 
стратешки планови со 

финансиски и оперативни 
резултати. Поефективни 
донесувања на одлуки 

врз основа на квалитетни 
податоци. Направете чекор кон 

успехот.

Инвестиција која ја 
подобрува продуктивноста

Моќна деловна програма 
која ја олеснува и забрзува 
работата е непроценлива 
предност во компанијата, 
бидејќи сите вработени ќе 
бидат задоволни. Поголема 

продуктивност, поголемо 
економско влијание!
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ЦЕНТРАЛИЗИРАНО. АВТОМАТИЗИРАНО. 
КОНТРОЛИРАНО.

Подобрете го вашето работење.

1 Развиена и прилагодена деловна програма

2 Бидете храбри да направите промена... со која секој ден вашиот 
бизнис ќе ги подобрува резултатите

3 Посветени на знаење, посветени на PANTHEON корисници

4 Поедноставте ги деловните процеси со електронското работење

5 Предизвиците на меѓународните компании не инспирираат

6 Предефиниран, едноставен и прецизен - ZEUS Business Intelligence

7 PANTHEON опфаќа...
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Развиен и прилагоден 
деловен програм
Деловната програма PANTHEON ги опфаќа сите деловни процеси: од нарачки и 

фактурирање до сметководство и плати, како и управување со производството и 

деловната анализа. Тој може да опфати се, од вашите мали почетоци, кога можеби 

ќе ви е потребно само фактурирање, па се доколку прераснете во поголема мулти-

партнерска компанија и меѓународен бизнис и тој би пораснал заедно со вас и би 

се прилагодил на вашите потреби. Програмата може да работи заедно со други 

програми и затоа е достапен во неколку верзии во зависност од можностите што  

ги нуди.

Прифатливо решение со основни функционалности, 
каде еден претприемач соработува со надворешно 
сметководство.

Моќниот сметководствен софтвер PANTHEON Accounting е 
создаден за да ја олесни работата на сметководителите.

За лесно управување со благајна. Лиценцата е наменета 
за трговски претпријатија.

Бизнис-програма за оние компании кои сакаат да се 
интегрираат и длабоко да управуваат со сите области на 
компанијата. Надградувајте ги вашите деловни процеси и 
безусловно залагајте се за успех.

Програма која е дизајнирана за средни или големи 
производствени компании. За успешно да управувате со 
производството во вашата компанија. Прецизно. Успешно. 
Профитабилно.

Програма за комплетно и модерно сметководство и 
управување со земјоделските претпријатија. Поради 
комплексноста со која се соочуваат земјоделците 
денес, решивме да ги комбинираме разните видови на 
земјоделските активности во еден систем, вклучувајќи 
апликации, разновидна интеграција на интернет услугите 
како и размена на податоците преку веб-услуги.

Додатни решенија Поради специфичните потреби на корисниците на PANT-
HEON, имаме голем број вертикални решенија развиени 
од страна на нашите партнерски компании. Корисниците 
можат да ја надградат својата деловна програма со 
дополнителни решенија во областа на продажбата, 
управување со документи, логистика, деловни процеси, 
односи со клиенти итн. Прилагодете го PANTHEON на 
вашите потреби!

Широк спектар на 
функционалности, 
погоден за сите 
видови на бизниси 
и нивните различни 
потреби!
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 СОВРЕМЕНИТЕ СМЕТКОВОДИТЕЛИ СО ПРИЧИНА ГО КОРИСТАТ PANTHEON
Дигитализацијата на компаниите исто така ја менува работата на сметководителите. 

Напредниот деловно информациски систем нуди внимателно автоматизирани и 

специфични поставки кои сигурно ќе го водат вашето сметководство полесно и 

побрзо. Платен список и подготовка на извештаи во PANTHEON се работат без 

главоболка. Дури и ако нешто тргне наопаку, може да се потпрете на професионална 

поддршка, широк опсег на корисничка помош и редовно образование.

СМЕТКОВОДИТЕЛ ВО КОМПАНИЈАТА: Тој може да се потпре на програма која го 

олеснува автоматизирањето на подготовката на извештаи, платен список, објавување 

и придонес кон успешно управување со внатрешното сметководство.

СМЕТКОВОДИТЕЛ ВО СМЕТКОВОДСТВЕНИОТ СЕРВИС: Секогаш е во контакт со клиенти. 

Лесен пристап до податоци од различни оддели или клиенти. Вие и вашиот клиент 

пристапувате до истата база, така што работата е од суштинско значење побрза и со 

помалку грешки.

РАКОВОДИТЕЛ НА ФИНАНСИИ: Флексибилна анализа и автоматика за брзо изготвување 

на извештаи, лесно собира податоци, подготвува детални анализи и брзо и лесно 

планира користејќи претходно конфигурирани поставки. Прилагодете ја бизнис-

анализата на вашите потреби.

 ПОДГОТОВКА И ПРЕЦИЗНО ДЕФИНИРАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕЛИ
Деловната програма што го олеснува пристапот до податоци е секогаш поврзана со 

одделот за набавки и е неопходна кога станува збор за продажбата. Брз преглед на 

планот и реализација, нарачки, залихи, профитабилност на индивидуални клиенти и 

неплаќачи, така што менаџерот на продажба ги има сите потребни информации за да 

ги надмине очекувањата со тимот!

НАМАЛУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ПРИ НАБАВКА: Деловната програма придонесува за 

поекономично решение за висината на нарачката. Осигурајте се дека билансот на 

состојбата е оптимален врз основа на реални податоци.

ЦЕЛОСЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ НАБАВКА И ПРОДАЖБА: Нарачки, материјално 

преземање, контрола и анализа - сите четири чекори се во тек и транспарентно се 

извршуваат со моќен ERP систем. Во секое време се следи статусот на нарачки и 

залихи.

ЗАПОЗНАЈТЕ ГИ ВАШИТЕ КУПУВАЧИ: Следете ги вашите нарачки во програмата и веднаш 

информирајте ги клиентите. Анализирајте ги минатите продажби и поефикасно 

планирајте идни планови за продажба.

Осмелете се да  
направите промени...
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 ДАЛИ ТЕХНОЛОГИЈА Е ВО ЧЕКОРОТ СО ВАШИОТ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС?
Најголемиот предизвик во производството е намалувањето на трошоците во секоја 

фаза од производствениот процес. Најдобри резултати ќе постигнете ако планирате 

да пристапите на процесот, врз основа на анализи и податоци собрани преку деловна 

програма. Обезбедете си ERP систем, кој ќе може да се справи со така сложени задачи!

ОПТИМИЗАЦИЈА НА ЗАЛИХИТЕ: Намалување на непотребните резерви на минимум без 

притоа да се загрози производствениот процес, и на тој начин бидете сигурни дека ќе 

ги намалите трошоците во производниот процес.

НАМАЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЧАСОВИ: Мерење на призводствениот 

капацитет, анализирање специфични области во произвдсотво и надзор ,како над 

производствениот процес така и над вработените, ,ни овозможува потребните промени 

брзо да ги имплементираме, и точно да ги предвидите роковите на испорака.

ЗГОЛЕМЕНА ПРОДУКТИВНОСТ: Дистрибуцијата, собирањето и управувањето со 

информации се спроведува полесно и транспарентно. Обезбеден е лесен пристап 

до информации во реално време од сите области на производство, побрзо 

приспособување кон промените и брзо спроведување на оптимизациите. Преглед на 

потребните капацитети и достапните работни ресурси со што се обезбедува оптимално 

планирање и имплементација.

 ЗАШТО МАЛИТЕ КОМПАНИИ ИМААТ ПОТРЕБА ОД ДЕЛОВЕН ПРОГРАМ
Вклучување на повеќе задачи одеднаш, преклопување на активности, барање 

на безброј документи, издавање фактури, преглед на плаќања, ... Дали вашите 

сметководствени задачи се тешки? Вистинските алатки ќе го направат вашиот 

бизнис побрз и полесен. Бизнис програмата Ви овозможува да се поврзете со Вашиот 

сметководител и лесно ќе го реши она за што Вие немате време.

НАМАЛЕТЕ ГИ ОПЕРАТИВНИТЕ ТРОШОЦИ: Програмата за управување со бизнисот 

ви овозможува да ги користите основните функционалности кои Ви се навистина 

потребни. Затоа, иницијалните инвестициски трошоци се релативно ниски.

ИМАЈТЕ ЦЕЛОСЕН ПРЕГЛЕД: Во деловната програма, сите сметки, документи, набавки и 

нарачки се на едно место, каде ви дава целосен и непосреден увид во состојбата на 

бизнисот. Со еден клик, можете да видите колку успешно работите.

БИДЕТЕ ФЛЕКСИБИЛНИ И СТАНЕТЕ УСПЕШНИ: Малите бизниси мора прво и основно 

да бидат проактивни и приспособливи за успешно да се натпреваруваат на пазарот. 

Вложете во вашата секојдневна програма која ќе расте заедно со вас и ќе Ви 

овозможи да се избегнат трошоците поврзани со менување на системот.

... на кој начин секој дел 
од вашето работење би го 
надминал очекуваниот резултат
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Без разлика дали знаењето на корисниците им се пренесува преку телефон, 
со пишување на писмени инструкции или обука, ние сме постојано со вас. Од 
самиот почеток до комплексни предизвици, Центарот за поддршка на Даталаб 
Ви овозможува побрзо да продолжите со работа.

Голема партнерска мрежа
Нашите партнери нудат поддршка на терен 

или на растојание, исто така, комуницирајте 

доколку е потребно со Даталаб со цел 

елиминација на недостатоците и прифаќање 

на предлози за подобрувања на програмата.

info@datalab.com.mk  |  02 3079 231

Даталаб академија
Даталаб Академијата спроведува 

едукација (курсеви, работилници, 

сертификација, конференции)

за корисници и партнери. Целта е да ги 

пополниме празнините што се јавуваат 

поради недоволното познавање на 

PANTHEON, преку обезбедување на 

квалитетна и сеопфатна обука.

www.datalab.com.mk/academy/

PANTHEON Страна за корисници
Корисничките страници се достапни 

во пишана форма или како видео 

инструкции, известувања за вести, 

форуми итн. Отворена ризница на 

знаење за сите корисници PANTHEON.

usersite.datalab.eu

База на знаење
Секој што има информации, има и моќ. Тимот 

на Далатаб го споделува своето знаење со 

вас: предностите во работењето во cloud, 

новини во законодавството и координација 

во компанијата, примери за добри практики, 

деловни решенија за мали и големи 

меѓународни компании, вести и настани во 

кругот на Даталаб и многу повеќе.

www.datalab.com.mk/база-на-знаење/

Ние сме тука за 
да го подобриме 

вашиот бизнис 
денес и да се 

подготвиме за 
успешното утре.

Посветени на знаење, 
посветени на PANTHEON 
Корисници
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Поедноставете ги вашите 
бизнис процеси со e-работење
PANTHEON WorkFlow
PANTHEON WorkFlow е едноставна формула (дијаграм) за изведување на одредена 

деловна активност која ни кажува кои задачи треба да ги направите, како и кој треба 

да го направи тоа.

PANTHEON WorkFlow им овозможува на корисниците:
•	 подобра контрола над процесите во компанијата,

•	 намалување на трошоците за учење на деловните процеси и користење на PANTHEON,

•	 потврда на документи без хартија,

•	 автоматско препраќање на нарачки до одговорните лица,

•	 автоматско известување преку е-пошта за статусни и процесни активности,

•	 пониски трошоци и помалку грешки,

•	 полесен и побрз пристап до податоци,

•	 максимална употреба на времето,

•	 имплементација на регулативата за GDPR.

е-Фактура
Тоа е фактура која целосно ја заменува класичната хартиена форма, кога издавачот 

издава фактура за производите и услугите што се обезбедуваат или продаваат по 

електронски пат. Покрај тоа што ви овозможува поедноставен, потранспарентен и 

еколошки бизнис, тој носи значителни намалувања и за издавачите и за корисниците:

•	 материјални трошоци (нема повеќе употреба на хартија, коверти и мастило),

•	 трошоци за поштенски услуги,

•	  подобрување на процесот и намалување на влезни грешки,

•	 поминато време.

Документ менаџмент систем (DMS)
DMS претставува датотека на сите документи кои се користат во компанијата. Системот 
на документи ги складира датотеките во PANTHEON Cloud. Постојат два начини на 
складирање на документација:
•	  Документите се чуваат во архива на DMS заедно со резервна копија. Не можеме да 

ги уништиме оригиналните документи затоа што ни се потребни за правни цели. Се 

користи за кореспонденција, каталози, прирачници, гарантни листови итн.

•	 можност за дигитално потпишување и печатење кога документот е зачуван

Поедноставување 
на комплексените 
бизнис процеси 
и предадете ја 
одговорноста на 
PANTHEON.

Систем за документи 
е складиште на 
сите документи 
кои се користат во 
компанијата.

3 чекори за воведување на PANTHEON WorkFlow во вашиот бизнис секој ден:

ДЕФИНИРАЈТЕ ОПТИМИЗИРАЈТЕ ИНТЕГРИРАЈТЕ
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Матичната компанија со деловната програма ги централизира процесите и ја одржува 
контролата во целата корпорација.
•	 Известувачките процеси се целосно приспособени кон вашите барања.

•	 Планирањето се врши според потребите на корпорацијата.

•	 Автоматско собирање на консолидирани податоци на една локација од филијали.

•	 Унифицирани административни и оперативни процедури.

Електронско работење
Со најавување во системот се врши идентификување на содржината на скенирани 
сметки што овозможуваат снимање и препознавање на податоците од хартиен документ 
во форма на фактура, оттаму од него автоматско книжење со конта во главната книга.
Главните предности на користењето на системот се:
•	  Многу поевтино од рачното внесување: Пренамена на една фактура во електронска 

форма, без разлика колку страници има фактурата.

•	  Брзина при снимање на големи количини на примени фактури: сметката е скенирана, 

а потоа Електронското работење автоматски го распределува издавачот, валутата, 

даночниот број, сите евентуални попусти и подесувања на фактурата (секоја 

позиција во вашата фактура се претвора во позиција на е-фактура). Брзината на 

целосната обработка на сметката се зголемува за 10 пати.

•	  Можноста за грешки е сведена на минимум: препознавањето на скенирани 

документи е посигурно од рачно внесување. Внесените износи се проверуваат со 

суми на документите, па така секој пат се внесува точниот број.

•	  Нема потреба од преземање на документи во сметката за услуги на клиентите, 

бидејќи клиентот едноставно ги доловува податоците на своја локација со 

скенирање и ги пренесува документите на вашиот Пантеон.

Предизвиците на меѓународните 
компании ни се инспирација

Подружницата со деловна програма не губи време за подготовка на извештаи, бидејќи 
сега е се автоматизирано.
•	 Лесно праќајте извештаи до матичната компанија.

•	  Извештаите за билансот на состојба се достапни со еден клик: во саканиот формат, 

јазик и валута.

•	 Помалку администрација, повеќе време за подобрување на продажните резултати.

•	  Унифицирани интерни правила, правни промени кои редовно се вклучени во програмата.

•	 Електронското работење значи помалку грешки и поедноставени процеси.

МИЛАН ДРАГИЌ, генерален директор на бисноде за јужниот пазар

PANTHEON ни овозможува да се справиме со сите процеси 
и задачи во рамките на финансии и сметководство во сите 
земји на ист начин и во согласност со локалниот закон.
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Во PANTHEON е вклучен моќен систем за деловна интелигенција ZEUS, кој 
нуди извештаи, анализи, контролни панели и планирање за различни полиња 
на бизнисот. Подгответе автоматски извештаи и индивидуализира анализи и 
напишете свој начин на успех користејќи навремени и релевантни информации.

•	 Анализирајте ги вашите достигнувања и вашата позиција на пазарот.

•	 Следете го вашиот напредок.

•	 Следете го вашиот раст. 

•	 Најдете ги релевантните информации брзо и лесно.

•	 Визуелизирајте ги вашите податоци како што ви одговара.

•	  Направете употреба на сметководствените извештаи, автоматски подготвени од 

PANTHEON, и испратени директно до вашето сандаче во одредено време.

•	 Користете едноставни drag-and-drop анализи

•	  Генерирајте табели, графикони (drill-down, димензии на вртење, индекси, извоз на 

слики, Ексел експорт) за попребирливи корисници.

•	  Планирајте продажба, платен список и многу повеќе, користејќи го PANTHEON 

генераторот на бизнис планови.

•	 Споредете го она што го планирате со вашите вистински перформанси.

•	 Следете ги клучните индикатори на вашиот бизнис користејќи ја контролната табла.

Поврзување и 
подобрување на 
работењето со цела 
корпорација со 
единствен систем.

Предефиниран, едноставен 
и прецизен - ZEUS Business 
Intelligence 
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ШИФРАРНИЦИ
•	Шифрарник	на	иденти
•		Деловни	партнери	(договорени	ценовници	
за одредени партнери; добавувачи и 
клиенти)
•		Банки
•		Организациски	единици	(магацини,	
оддели, итн.)
•	Контен	план	

НАРАЧКИ
•		Нарачки	на	купувачи	и	добавувачи
•	Моментална	залиха
•	Извештаи
•		Дистрибуција
•		Резервации	преку	моделот	на	нарачки
•	Креирање	на	фактури	од	нарачки
•	Платен	промет	
•	Увоз	и	извоз	на	податоци	
•		Планирање	на	нарачки
•	Извештаи	за	нарачки
•		Анализа	на	побарувања

КАДРИ
•	Персонални	Мапи	

-  Досие на вработените, вклучувајќи и 
членови на семејството

-  Менаџирање со податоци, поврзани 
со вработување - боледување, 
менаџирање и внесување на отсуства 
преку Excel табели

-  Испраќање на енкриптирани одлуки 
директно на е-поштата на вработените 
или експортирање во фолдер 
(самостојно)

-  Систематизација на позициите на 
вработување 

- Заштита и безбедност на работа 
-  Пренос на податоци на вработениот во 

однаред дефинирани документи (mail 
merge sistem)

•	Вработување
-  Менаџирање на отворени работни места
-  Менаџирање со апликанти и импорт на 

europass CV
- Календар на интервјуа
-  Печатена документација (покани за 

интервју, документи по желба)
-  Праќање на е-пошта до сите апликанти 

во исто време
•	Патни	налози

-  Автоматска пресметка на дневници 
(домашни или странски)

-  Различни методи на исплата (нарачки 
за исплата, благајна, пренос на плата, 
пренос на други патни налози) 

-  Дистрибуција преку клучеви за 
дистрибуција

- Пресметка во било која валута
-  Следење на локација преку google maps

- Менаџирање на цени на гориво
-  Внес на дневници од веб сервер

•	Плати
-  Различни типови на пресметка на плати 

базирани на потребите на корисникот
-  Различни типови на основна пресметка 

на плата
-  Волшебници и IRIS контроли
-  Извештаи за плата (исплатено ливче, 

квартални извештаи) и документи по 
желба на корисникот

- Законски исписи и XML
-  Автоматски налози за плаќање, збирно 

плаќање (SEPA)
-  Импорт на податоци од веб сервер 

(просечна плата, видови на заработка, 
регистри на видови на документи и 
друго) 

МАТЕРИЈАЛНО
•	Повеќе	видови	на	фактурирање	
•	Внес	преку	бар	код	читач	
•	Избор	на	сериски	броеви	
•	Креирање	на	фактури	од	нарачки	
•	Документи	за	реверс	
•	Авансни	фактури	
•		Креирање	на	благајнички	прием	од	
фактура
•	Интеграција	на	е-документација
•	Издавање	на	испратница	
•		Издавање	на	збирни	фактури	од	повеќе	
испратници 
•	Плаќање	на	рати	
•		Дистрибуција	според	клучеви	за	
распределба 
•	Издавање	за	сопствена	потрошувачка	
•	Трошоци	
•		Креирање	на	документи	за	промена	на	
цена 
•	Меѓумагацински	пренос	
•	Менаџирање	на	залиха	
•	Нивелација	на	цена	
•	Царински	магацини,	царински	процедури
•	Акцизни	магацини	
•	Извештаи	
•	ДДВ	

СЕРВИС
•	Рекламации	од	купувачи	и	добавувачи
•	Сервисен	налог
•	Извештај	на	рекламации
•	Следење	на	производи	по	сериски	број
•	Менаџирање	со	гаранции
•	Преглед	и	извештаи	на	отворени	ставки

ПРОИЗВОДСТВО
•	Спецификации	со	алтернативи	
•	Ресурси

- Предефинирани комбинации
- капацитет 

Широк спектар на 
функционалности, 
подготвен за сите 
бизниси и нивните 
различни потреби.

PANTHEON опфаќа ... 
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- Календари на работа 
-  Утврдување на трошоци базирани на 

ресурси 
•			Планирање	на	капацитети	на	материјали	
и ресурси
-  Креирање на нарачки базирани на 

потребите на планот 
-  Креирање на работни налози базирани 

на потребите на планот 
•	Распоред	
•		Дефинирање	на	норми	и	преглед	на	
перформансите 
•	Напредни	работни	налози

- Работни налози по желба 
- Преглед на употреба на ресурси 
- Извештаи и анализи 
- Анализа на трошоци

ФИНАНСИИ
•	Главна	книга	

-  Автоматско книжење на примени/
издадени фактури, ддв извештаи, плати, 
патни налози и сл.

-  Автоматско книжење на курсни 
разлики, паритетни разлики, каса конто 
(можност за преглед со филтери)

- Интеграција со е-банкарство – PayPal
-  Креирање и автоматско книжење на 

документи
•	Извештаи

- Дневник за книжење 
-  Бруто биланс , индивидуални биланси 

на состојба и успех 
-  Конто картици базирани на критериуми 

од страна на корисникот 
- Извештаи за отворени ставки
- Преглед на финансиски извештаи 
- Контролни извештаи 
- ДДВ 

•		Пресметка	на	камати	на	купувачи/

добавувачи и пресметка на камати по 
желба 
•		Трансакции	(домашни	и	странски),	збирни	
плаќања 
•		Модул	за	испраќање	на	опомени	за	
доспеани плаќања 
•		Модул	за	наплата	за	олеснување	на	
комуникација со должниците 
•		Компензација	-	цесија	
•	Благајна

-  Менаџирање на плаќања во домашна и 
странски валути

- Менаџирање со благајна
- Благајнички дневник
- Извештаи за благајна
- Автоматско книжење во главна книга

•		Регистри	на	основни	средства	и	ситен	
инвентар
•	Креирање	на	консолидирани	извештаи
•		Модул	за	менаџирање	на	кредити	и	лизинг

БИЗНИС ИНТЕЛИГЕНЦИЈА
•	Однапред	дефинирани	контролни	табли	
•		Однапред	дефинирани	сметководствени	
извештаи
•		Брз	и	лесен	начин	на	изработка	на	
контролни табли и извештаи по желба
•		Автоматско	праќање	на	периодични	
извештаи до вашата е-пошта
•	Моќна	алатка	за	OLAP	aнализи
•	PIVOT	табели,	GUI
•		Планирање	на	продажби,	нарачки,	плати	
и финансии
•		Планирање	според	параметри	по	желба	
(држави, партнери, иденти, оддели, 
носители на трошок и сл.)
•		Автоматско	генерирање	на	план	базирано	
на податоци од претходни периоди
•		Споредба	на	реализирано	со	планирано	
само со еден клик

Кога технологијата и луѓето работат во хармонија, 
хармонично е и вашето работење.

PANTHEON го препорачуваат 92% од корисниците, како и 
нивните партнери и пријатели.

Веќе 21 година градиме силна заедница на PANTHEON 
корисници и партнерски компании.

Програмата е лингвистички и законски прилагодена во
12 земји во југоисточна Европа.

За повеќе 
функционалности, 
погледнете на: 
usersite.datalab.eu
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