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ΟΘΟΝΗ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟΥ
Η νέα αυτή επιλογή εμφανίζεται στο μενού «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» της οθόνης των πωλήσεων Λιανικής,

Κάνοντας κλικ με το ποντίκι στην εν λόγω επιλογή, εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:
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Τι δυνατότητες προσφέρει αυτή η οθόνη (πέραν της αναζήτησης με την
περιγραφή ή το Barcode);




Αναζήτηση με οποιοδήποτε στοιχείο στατιστικής ομαδοποίησης υπάρχει στο αρχείο
παραφαρμάκων σας ή και συνδυσμό αυτών, όπως:
a. Η Βασική κατηγορία
b. Η Κατηγορία
c. Η Υποκατηγορία
d. Η Εταιρεία
e. Ο Οίκος
Επιλογή του είδους και προσθήκη στην πώληση

Πως λειτουργεί η αναζήτηση;
a) Με το πεδίο Γενικής αναζήτησης που υπάρχει στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης:

Βάλτε τον κέρσορα στο λευκό πεδίο και γράψτε τη λέξη «κλειδί» ή μέρος αυτής, π.χ. ΑΝΤΙΗΛ
ΣΣ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κεφαλαία είτε πεζά, σε κάθε περίπτωση πάντως στην αντίστοιχη
γλώσσα του πληκτρολογίου. Συνήθως τα στοιχεία ομαδοποίησης είναι με ελληνικούς χαρακτήρες
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων αρχίζει από το πρώτο κιόλας γράμμα της λέξης. Σαν τελικό
αποτέλεσμα θα έχετε στην οθόνη όλα τα είδη, που αντιστοιχούν, δηλαδή περιέχουν τους χαρακτήρες
που πληκτρολογήσατε. Δείτε την επόμενη οθόνη :
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b) Αν θέλετε να εξειδικεύσετε ακόμη περισσότερο το αποτέλεσμα της αναζήτησης, και να
ζητήσετε για παράδειγμα ΜΟΝΟ τα ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ του Οίκου AVENE, τότε βάλτε τον κέρσορα στο
λευκό κελλί κάτω από τον ομώνυμο τίτλο της στήλης <Οίκος> και πληκτρολογήστε τα αρχικά
του ζητούμενου οίκου π.χ. AV

Το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα φέρει στην οθόνη ΜΟΝΟ τα Αντιηλιακά της AVENE, όπως φαίνεται
στην ακόλουθη οθόνη:

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να προχωρήσετε το «φιλτράρισμα» της αναζήτησης και σε άλλα δεδομένα,
χρησιμοποιώντας τα κελλιά, που βρίσκονται κάτω από τον τίτλο οποιασδήποτε στήλης, τα οποία
παίζουν το ρόλο εισαγωγής των φίλτρων αναζήτησης και λειτουργούν προσθετικά στα προηγούμενα
φίλτρα.

Εκτός όμως από τη διαδικασία εισαγωγής φίλτρων αναζήτησης με πληκτρολόγηση στα κενά κελλιά, η
οθόνη σας προσφέρει και άλλη εναλλακτική μέθοδο. Δείτε ποιά:

Δίπλα στον τίτλο κάθε στήλης υπάρχει ένα κουμπάκι, όπως αυτό :
. Πρόκειται
για κουμπί επιλογής διαθέσιμων φίλτρων. Κάνοντας κλικ στο κουμπάκι αυτό, εμφανίζεται λίστα με τις
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διαθέσιμες τιμές της συγκεκριμένης στήλης μετά και από τα μέχρι στιγμής φιλτραρίσματα. Τι θα πεί
αυτό:
Αν έχετε ζητήσει «ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ» και πατήσετε στο κουμπί επιλογής φίλτρων της στήλης <Οίκος>, τότε
θα σας εμφανίσει λίστα ΜΟΝΟ με τους Οίκους, που έχουν Αντιηλιακά προιόντα.

Έτσι διαλέγοντας από τη λίστα τον οίκο «BIODERMA» για παράδειγμα, το αποτέλεσμα της αναζήτησης
θα είναι λίστα με τα ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ της BIODERMA, όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη:
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Στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπάκι του τίτλου της στήλης <Υποκατηγορία>,
μπορείτε να επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα φίλτρα, για παράδειγμα «ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ»

Το τελικό αποτέλεσμα της αναζήτησης θα είναι λίστα με τα ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ της BIODERMA,
όπως φαίνεται στην επόμενη οθόνη:

Ακύρωση της Αναζήτησης και επιστροφή στην οθόνη
του παραστατικού
Για ακύρωση της αναζήτησης και επιστροφή στην οθόνη του παραστατικού, πατήστε το κουμπί
<Άκυρο>.

Επιλογή είδους και προσθήκη του στο παραστατικό
Για να προσθέσετε κάποιο από τα είδη της αναζήτησης στο παραστατικό πώλησης, κάντε κλικ πάνω στη
γραμμή του συγκεκριμένου είδους και πατήστε το κουμπί <Επιλογή>. Με την κίνηση αυτή το
πρόγραμμα σας επιστρέφει στην οθόνη των πωλήσεων και προσθέτει το επιλεγμένο είδος στο
παραστατικό:
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Από την οθόνη πολλαπλών αναζητήσεων, που περιγράψαμε, μπορείτε επίσης να κάνετε και κάποιες
άλλες αναζητήσεις, όπως Αναζήτηση ειδών με ύψος τιμής ή ποσοσστού έκπτωσης

Αναζήτηση ειδών με φίλτρο το ύψος τιμής πώλησης
Έστω για παράδειγμα οτι αναζητάτε παραφάρμακο με τιμή γύρω στα 20€.
Πληκτρολογήστε στο κενό κελί κάτω από τον τίτλο της στήλης <Τιμή> την τιμή, που
αναζητάτε (είτε μόνο το ακέραιο τμήμα της είτε και ολόκληρη):
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Αναζήτηση ειδών με φίλτρο το ύψος του ποσοσστού έκπτωσης
Έστω για παράδειγμα οτι αναζητάτε παραφάρμακα στα οποία προσφέρετε ποσοστό
έκπτωσησς 25%. Πληκτρολογήστε στο κενό κελί κάτω από τον τίτλο της στήλης
<Έκπτωση> την τιμή, έκπτωσης και θα έχετε το αντίστοιχο αποτέλεσμα αναζήτησης.

Αν πάλι θέλετε να δείτε τη λίστα με τα ποσοστά έκπτωσης, που έχετε ορίσει στο
αρχείο παραφαρμάκων σας, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής φίλτρου της στήλης
<Έκπτωση>.
Διαλέξτε από τη λίστα ένα ποσοστό έκπτωσης και θα έχετε το αντίστοιχο
αποτέλεσμα αναζήτησης

Ποιούς εξυπηρετεί η σύνθετη αναζήτηση παραφαρμάκων;
Είναι προφανές οτι μπορεί να εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τα Φαρμακεία, που διαθέτουν αρχείο
παραφαρμάκων με κατηγοριοποίηση των ειδών τους, πολλαπλών επιπέδων.
Όσοι από σας δεν διαθέτουν και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν κατηγοριοποίηση πολλαπλών
επιπέδων του αρχείου τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας.

