
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ DISCOURIDES ver. 2.17.43 

 

Τι περιλαμβάνει η νέα έκδοση Dioscourides: 

Εαν εγκαταστήσατε επιτυχώς τη νέα έκδοση, θα πρέπει να βλέπετε στην τελευταία γραμμή της οθόνης 

του προγράμματος σας τον αύξοντα αριθμό 2.17.43 της νέας έκδοσης (version). 

 

Επίσης στην πρώτη σειρά (στο πάνω μέρος της οθόνης) 2 νέα εικονίδια, τα οποία προστέθηκαν στην 

κεντρική εργαλειοθήκη (toolbar): 

  

Αυτό το εικονίδιο  θα το χρησιμοποιείτε, όταν σας ζητούν από το τμήμα υποστήριξης να 

ανοίξετε το team viewer ή το ILYDA Remote, ώστε να συνδεθεί κάποιος στον υπολογιστή σας.  

Αυτό το εικονίδιο  σας μεταφέρει στην ΝΕΑ οθόνη επεξεργασίας και ενημέρωσης του 

τιμοκαταλόγου των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., από την οποία θα ενημερώνετε στο εξής την εφαρμογή με τις 

τιμές αυτών των ειδών. Λεπτομέρειες για αυτή τη νέα λειτουργία μπορείτε να διαβάσετε εδώ καθώς 

και μέσα από τη νέα οθόνη πατώντας το κουμπί <Οδηγίες>, που θα βρείτε στο κάτω αριστερό άκρο 

της. 

Επίσης σας συστήνουμε να παρακολουθήσετε ένα σύντομο εκπαιδευτικό video, σχετικό με τις 

λειτουργίες της νέας οθόνης επξεργασίας των OTC, πατώντας εδώ ή στο σχετικό κουμπί που βλέπετε 

στο δεξιό τμήμα της οθόνης υποδοχής.   

Όπως θα αντιληφθείτε, με τη νέα έκδοση οι αλλαγές τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. θα γίνονται πλέον με 2η 

ξεχωριστή διαδικασία  και όχι ενιαία, όπως γινόταν μέχρι τώρα με τη γνωστή διαδικασία αποδοχής 

τιμών φαρμάκων. Έτσι κάθε φορά που θα «κατεβάζετε» επικαιροποιημένο (νέο) αρχείο φαρμάκων, 

θα πρέπει στη συνέχεια, και προκειμένου να αλλάξετε και τις τιμές των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., να εκτελείτε και 

τη ΝΕΑ διαδικασία ενημέρωσης τους, πατώντας το κουμπί OTC της toolbar. 

Επιπλέον, προστέθηκε στις οθόνες όλων των παραστατικών διακίνησης (Πωλήσεων & Αγορών) μια νέα 

στήλη (εντελώς συμβουλευτικού χαρακτήρα) με τίτλο <Ενδ. Λ.Τ.>, στην οποία θα μπορείτε να βλέπετε 

την ενδεικτική (*) λιανική τιμή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Στην ίδια στήλη θα εμφανίζει επίσης, και την ενδεικτική 

λιανική (εταιρείας) των παραφαρμάκων, που περιλαμβάνονται στο  Databox (για όσους το έχουν 

εγκατεστημένο).   

Δείτε τις εικόνες που ακολουθούν: 

 

https://www.ilyda.com/downloads/products/Dioscourides/diaxeirisi_timokatalogou_otc.pdf
https://www.ilyda.com/index.php/gr/seminars/seminars-dioscourides/warehouse/241-seminars-21


 

 

 

(*) Σαν ενδεικτική λιανική τιμή ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., θεωρείται η τιμή που προκύπτει από τη νέα χονδρική τιμή 

της εταιρείας (προ εκπτώσεων) με % κέρδους 30% (όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ  1761/22-05-2017) και 

τον ανάλογο ΦΠΑ. Σε όσα είδη δεν γνωρίζουμε ακόμη οτι έχει αλλάξει η χονδρική, η στήλη αυτή θα 

είναι κενή.  

Αυτή η στήλη (πληροφορία) πιστεύουμε πως θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα, όσους καταχωρούν 

παραστατικά Αγορών. Έτσι, θα μπορούν να εντοπίζουν εύκολα αυτά τα είδη μέσα στο παραστατικό για 

να τα ελέγχουν και να προσαρμόζουν ανάλογα τη λιανική τιμή τους.  

Εναλλακτικοί τρόποι αλλαγής Λιανικών τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. 

Παράλληλα ή και ανεξάρτητα από τη νέα διαδικασία αυτοματοποιημένης ενημέρωσης των λιανικών 

τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. μπορείτε επίσης να αλλάζετε τις τιμές τους: 

A. Απ’ ευθείας μέσα στην καρτέλα με τη χρήση του πλήκτρου διόρθωσης (Home),  

B. Από τη βοηθητική εργασία <Αλλαγή τιμών επιλεκτικά Ανά είδος>, την οποία μπορείτε να 

βρείτε στο κατακόρυφο μενού των επιλογών της εφαρμογής 

μέσα στο υπομενού της τελευταίας επιλογής <ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ>.  

Σημείωση: Αν στην έκδοση σας δεν περιλαμβάνεται το κατακόρυφο μενού, μπορείτε να βρείτε την ίδια 

εργασία στο Υποσύστημα <Αποθήκη> -> <Βοηθητικά> -> <Αλλαγή Τιμοκαταλόγων>. 

 

https://www.ilyda.com/downloads/products/Dioscourides/fek_1761.pdf


C. Ή Μέσω της διαδικασίας καταχώρισης παραστατικού Αγορών. 

Για καλύτερη αξιοποίηση των παραστατικών αγορών, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των 

λιανικών τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. και μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επικοινωνήσουν με το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στην 

κατάλληλη παραμετροποίηση. 


