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Ценовник за 
купување и 
изнајмување 
на лиценци и 
еСервис услуги

Купена лиценца
Што значи купување на лиценца?
Купувањето лиценца значи инсталирање на софтверот 
на вашиот сервер, локално. Базата на податоци 
е инсталирана на вашиот компјутер, а годишната 
надградба е веќе вклучена во износот за првата година 
на користење, а за архивата на податоците ќе мора 
сами да се погрижите.

Што ви е потребно?
•	 Сопствена серверска инфраструктура
•	  Грижа за навремени, редовни надградби на 

програмот
•	 Годишно ажурирање на програмот
•	  Грижа за архивирање, резервни бази на податоци

Месечно изнајмување 
на лиценца
Што значи месечен закуп на лиценца?
PANTHEON хостинг или месечно изнајмување на 
лиценца, ви ја оптимизира инвестицијата во вашиот 
софтвер како вие не би морале да ги купите лиценците 
однапред, само плаќате претплата за користење.

Месечното изнајмување на PANTHEON Хостинг вклучува:
•	 употреба на било која функционалност на PANTHEON,
•	 архивирање на податоци,
•	  надградба на програмот во однос на 

законодавството и функционалноста,
•	 изнајмување и одржување на серверот,
•	 сите потребни лиценци за работа.

Добијте деловна програма на која се 
заснова дигиталната трансформација



Цена за една лиценца
Годишна надоградба

(21 % од вредноста на една 
лиценца)

Набавна цена на една лиценца
со едногодишна надоградба

PANTHEON Web Light 17,976 ден. 3,775 ден. 21,751 денари

PANTHEON LX (1 корисник) 7,378 ден. 1,550 ден. 8,928 ден.

PANTHEON LT (1 корисник) 18,538 ден 3,893 ден. 22,431 ден.

PANTHEON LT (3 корисници) 34,038 ден. 7,148 ден. 41,186 ден.

PANTHEON RT (1 корисник) 18,538 ден. 7,148 ден. 14,186 ден.

PANTHEON RE (1 корисник) 34, 658 ден. 7,278 ден. 41,936 ден.

PANTHEON SE (1 корисник) 55,738 ден. 11,705 ден. 67,443 ден.

PANTHEON ME (1 корисник) 61,938 ден. 13,007 ден. 74,945 ден.

PANTHEON MF (1 корисник) 92,938 ден. 19,517 ден. 112,455 ден.

PANTHEON MT (1 корисник) 27,838 ден. 5,846 ден. 33,684 ден.

PANTHEON Vet 
(главна лиценца) 55,738 ден. 11,705 ден. 67,443 ден.

PANTHEON Vet  
(дополнителна лиценца) 24,738 ден. 5,195 ден. 29,933 ден.

PANTHEON Конектор 8,673 ден. 1,821 ден. 10,494 ден.

Цена за една лиценца на 
Хост

Доколку купените лиценци 
се пренесуваат од локал 

на хост
Простор

PANTHEON Web Light 924 ден. 250 MB

PANTHEON LX (1 корисник) 619 ден. 369 ден. 250 MB

PANTHEON LT (1 корисник) 929 ден. 499 ден. 250 MB

PANTHEON LT (3 корисници) 1,859 ден.. 1,109 ден. 500 MB

PANTHEON RT (1 корисник) 929 ден.. 559 ден. 250 MB

PANTHEON RE(1 корисник) 1,489 ден. 799 ден. 250 MB

PANTHEON SE (1 корисник) 2,289 ден. 1,239 ден. 500 MB

PANTHEON ME (1 корисник) 2,479 ден. 1,489 ден. 500 MB

PANTHEON MF (1 корисник) 3,529 ден. 2,039 ден. 500 GB

PANTHEON MT (1 корисник) 1,239 ден. 679 ден. 250 MB

PANTHEON Vet 
(главна лиценца) 2,164 ден. 1,234 ден. 500 MB

PANTHEON Vet  
(дополнителна лиценца) 1,048 ден. 552 ден. 350 MB

PANTHEON Конектор 499 ден. 249 ден.

Цените се пресметани во денари, без ДДВ и важат за купување на PANTHEON лиценци. Износот се плаќа еднаш и лиценцата останува во трајна 
сопственост на купувачот.

За купени 
лиценци

Ценовник 2022

За изнајмени 
лиценци

Цените се изразени во денари на месечно ниво, без ДДВ. Ценовникот важи од 01.07. 2022 година.



WEB
LIGHT LX LT/LT3* SE ME MF MT RT RE

Даночна потврда на фактури

Благајничко работење

Издавање и прием на фактури

Автоматизација на деловните 
процеси

Електронско и онлајн 
работење

Нарачки од клиенти и 
добавувачи

Патни налози

Основна кадровска евиденција 
персонална мапа

Залихи и складишта

Целосна кадровска евиденција

Платен список

Пресметка на ДДВ

Водење бизнис во странство

Царина, Intrastat, EUL

Основни средства

Акцизни магацини

Сервис

Сметководство

Основни деловни налози

Едноставно производство

Деловни извештаи - претходно 
поставени контролни панели

Деловна интелигенција -
прилагодени контролни 
панели

Деловна интелигенција -
анализа, извештаи, 
планирање

Производство - планирање

Производство - терминирање

Производство - напредни 
работни задачи

Производство - сметка за 
материјали со алтернативи

Производство - терминал

Поврзување со надворешни 
решенија

* Може да купите само една LT лиценца (лиценца за еден корисник) или една LT3 лиценца (мрежна лиценца за 1-3 корисници) по компанија.
** Мобилната апликација PANTHEON Retail работи и на таблет и на паметен телефон - Android. 
*** PANTHEON Web Light работи на веб - прелистувачот Chrome.

Споредба на функционалности



Ценовник за еСервиси - алатки за 
дигитализација на бизнисот

еДокументација
Компаниите можат ефикасно да ги решат проблемите за управување на документите со PANTHEON еДокументација.

* Цените не вклучуваат ДДВ.

*  За услугата на еДокументација се плаќа 
месечно и претплата од 614 денари + ДДВ + 
цената на избраниот пакет

Можете да зачувате во документацијата:
•	 примена и издадена пошта,
•	  целата сметководствена документација (изводи за сметки, 

затворања на година, потсетници),
•	 комерцијална документација (на пр. договори, анекси),
•	  техничка документација (на пр. упатство за работа, гарантни 

листови...) 

 еДокументација овозможува 
лесно пронаоѓање и обработка на 
документите поради интегрираниот 
деловен процес PANTHEON. Голема 
предност е опцијата за пребарување 
на сите документи според различни 
критериуми.

Пакети Цени за пакети на месечно ниво

еДокументација 10 GB 180 ден.

еДокументација 50 GB 614 ден.

еДокументација 100 GB 1,110 ден.

Сертифицирана еДокументација
Сертифицирана еДокументација е складиште кое дигитално потпишува и става печат на документи кога се 
зачувани, а потоа автоматски ги зачувува во архивата и резервната копија. Доколку користите сертифицирана 
еДокументација и имате дефинирани архивски процедури, можете физички да ги затворате архивите на 
компанијата и да ги поништите физичките документи. Бидејќи сертифицираното складирање е значително 
поскапо поради неговите технолошки барања, препорачуваме да депонирате само документи за кои складирањето 
е законски пропишано (на пр. е-фактури, сметководствена документација, договори...).

* Цените не вклучуваат ДДВ.

*  За услугата на Сертифицирана 
еДокументација се плаќа месечно и 
претплата од 614 денари + ДДВ + цената на 
избраниот пакет

Пакети Цени за пакети на месечно ниво

еДокументација 10 GB 180 ден.

еДокументација 50 GB 614 ден.

еДокументација 100 GB 1,110 ден.

Локална еДокументација
Локалната еДокументација е достапна за секој што сака да складира документи на своите сервери. Работи на 
сличен начин како и обичната еДокументација, со таа разлика што документите се чуваат на вашите локални 
сервери. Можете да ја надградите вашата локална еДокументација со функционалност на сертифицирана 
еДокументација и зачувување на дел од вашите документи во еДокументација.



* Цените не вклучуваат ДДВ.

За кого се препорачува локалната еДокументација?

Ја препорачуваме на компаниите кои користат локални PANTHEON лиценци, кои не се на услугата хост. Посебно е 
погоден за компаниите на кои не им е дозволено со закон да складираат податоци на хост и за оние на кои, поради 
нивните внатрешни правила и безбедносни протоколи, не им е дозволено да ги чуваат своите деловни податоци со 
надворешни добавувачи. Го препорачуваме и на компании лоцирани во области со слаби интернет конекции.

Можете да прочитате 
повеќе на www.datalab.

com.mk/erabotenje/
edokumentacija/

еКнижење
Нема повеќе препишување! еКнижењето е систем за препознавање на содржината на скенирани фактури, кој 
овозможува снимање и препознавање на податоците од хартиен документ во форма на е-фактура, а оттаму 
автоматски ја прокнижува за да се избалансираат сметките и главната книга.

еКнижење
Број на 
сметки

во пакетот

Цена на 
пакет

Цена по 
обработена 

фактура

еКнижење 150 150 2,418 ден. 16,12 ден.

еКнижење 150 PRO 150 3,038 ден. 20,46

   Платите толку, колку што ќе потрошите
Конверзијата на документите се пресметува според пакети на обработени фактури, без разлика на тоа колку 
страници има секоја сметка. еКнижење можете да користите до потрошувачката вклучена во пакетот. Откако ќе ја 
потрошите сметката во пакетот, можете да нарачате нова.

* Цените не вклучуваат ДДВ.

Можете да прочитате 
повеќе на www.datalab.

com.mk/erabotenje/
eknizenje/

Пакети Цени за пакети на месечно ниво

Локална еДокументација 8,054 ден.

Пакетот вклучува 10 GB складирани документи, а за поголема количина на 
складирани документите се доплаќа:

до 50 GB 614 ден.

над 50 GB 1,110 ден.

Сигурносна копија (Backup)
Резервната копија значи дека складираме копија од базата на податоци PANTHEON во податочниот центар на Телеком 
Македонија, која ја користиме на нашиот сервер. На овој начин ја автоматизираме дневната резервна копија на 
најважните податоци на компанијата. Со поставување на соодветни опции во PANTHEON, можете да ги складирате 
вашите податоци подеднакво безбедно како и корисниците на PANTHEON Cloud со бекап и можност за враќање на 
податоците за последните 7 дена, последните четири петоци и последните 12 месеци.

За корисници на 
PANTHEON лиценци Цена на пакет на месечно ниво

Backup 10 GB 180 ден.

Backup 50 GB 614 ден.

Backup 100 GB 1,110 ден.

Можете да прочитате 
повеќе на www.datalab.

com.mk/erabotenje/
sigurnosna-kopija/



Разговарајте со нашите 
консултанти

Даталаб МК д.о.о.е.л, бул. 8ми Септември 2/2, 5 кат, 1000 Скопје, Северна Македонија

   02 3079 231  |      info@datalab.com.mk  |     www.datalab.com.mk

www.datalab.com.mk

PANTHEON
Задоволните 
корисници се 
нашиот успех


