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PREDSTAVITEV

PANTHEON Gostovanje

Virtualizacija in e-poslovanje
..Virtualizacija prinaša velike prednosti tudi v poslovanje podjetij – končno lahko govorimo o popolnoma elektronskem poslovnem okolju,
kjer se poslovna informatika prepleta z elektronskim računovodstvom, poslovnimi subjekti in državno upravo..

Delo v virtualnem okolju omogoča izjemen prihranek časa in zmanjšanje vseh stroškov, povezanih s »klasičnim« načinom poslovanja (potni
stroški, arhiviranje, poraba papirja, večkratno
vpisovanje podatkov itd). Takšno rešitev predstavlja storitev podjetja Datalab, d. d., PANTHEON Gostovanje.

elektronskega poslovanja z drugimi gospodarskimi subjekti (poslovnimi partnerji, javno upravo itd.), je tako obroč e-poslovanja sklenjen.
Uporabnik tako nima nikakršnega stroška s strojno opremo – za program preprosto plačuje mesečno naročnino in ga plačuje po uporabi.

Kaj je PANTHEON Gostovanje?

Razlika med PANTHEON Gostovanjem
in poslovnimi aplikacijami v brskalnikih?

PANTHEON Gostovanje je storitev v oblaku, ki izkorišča sodobne tehnologije za izgradnjo celostnega poslovnega ekosistema, temelječega na
internetnem povezovanju vseh poslovnih subjektov. Center dogajanja je uporabnik, ki vodi
poslovanje svojega podjetja s poslovnim programom PANTHEON, nameščenim na svoj računalnik, vsi njegovi podatki pa se shranjujejo v
oddaljenih podatkovnih centrih, do katerih program dostopa preko internetne povezave.
Virtualizacija in spletni dostop do podatkov
omogočata, da se v sistem Gostovanja poveže
tudi uporabnikov računovodja, ki lahko dela neposredno na uporabnikovih dokumentih (izdani ali prejeti računi, potni nalogi itd.). Takšen način dela zelo pohitri (in poceni) računovodenje,
saj odpadejo tako dvojni vnosi uporabnika in računovodje kot tudi potni stroški in stroški papirja. Ker ima uporabnik na voljo tudi vse oblike

Sistema gostovanja ne gre mešati z aplikacijami,
ki delujejo v spletnih brskalnikih. V PANTHEON
Gostovanju namreč uporabnik in njegov računovodja preko interneta samo dostopata do podatkovnih baz. Internet je tako samo pot za prenos
podatkov, funkcionalnosti programa pa ostanejo
iste in niso z ničemer omejene. Sprememba je le
v tem, da v »klasičnem« načinu uporabnik podatke vpisuje v podatkovne baze, ki so fizično nameščene pri njemu, v sistemu Gostovanja pa so
te baze nameščene na oddaljenih lokacijah, v t. i.
podatkovnih centrih. Sistem gostovanja je tako
bolj zanesljiv in ponuja več funkcionalnosti v primerjavi s spletnimi poslovnimi aplikacijami. Spletni brskalniki (browserji) niso operacijski sistem in
precej stvari, ki so danes samoumevne (e-bančništvo, skenerji črtne kode, oblikovalci izpisov
ipd.) znotraj spletnega brskalnika ne deluje ali pa
delujejo bistveno slabše kot v klasičnih aplikaci-
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jah. Brskalniki so namenjeni pregledovanju internetnih strani, ne pa vodenju podjetja! To je tudi
glavni razlog za to, da je PANTHEON sicer dosegljiv preko interneta, vendar deluje kot samostojna aplikacija - varno in zanesljivo.

Varnost podatkov?
Zelo pomemben del vsakega dobrega poslovnega programa je zagotavljanje varnosti podatkov, za kar je v PANTHEON Gostovanju še posebno dobro poskrbljeno. Podatkovni centri, v katerih so shranjeni podatki, so ustrezno varnostno
certificirani, uporabljajo najsodobnejše požarne
zidove in enkripcije podatkov, dostop do podatkovnih strežnikov pa ima samo ustrezno certificirano osebje. S tem zagotovimo našim uporabnikom ustrezno varnost in diskretnost pri delu. Vsi
podatki se redno arhivirajo, izdelujejo pa se tudi
varnostne kopije. Uporabnik lahko tudi v vsakem
trenutku zahteva izdelavo varnostne kopije na
DVD-ju, če želi imeti fizični izvod podatkovnih
baz za svoj arhiv. Da pa ne bi prišlo do razkritja
podatkov na poti med računalnikom in podatkovnim centrom, je komunikacija med PANTHEON-om in strežnikom ustrezno kriptirana. Na ta
način so podatki uporabnikov varni od prenosa
na splet do shranjevanja v podatkovnem centru.
Za več informacij obiščite www.datalab.si. (P.R.)
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