ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕ
Μεταφερκείτε ςτο μενοφ «Διαχείρθςθ Αποκικθσ»
 Για τθν καταχϊρθςθ (καταμζτρθςθ) και εκτφπωςθ τθσ
απογραφισ όλων των ειδϊν τθσ αποκικθσ (φαρμάκων και
παραφαρμάκων), επιλζξτε τθν εργαςία «Αλλαγι υπολοίπου ειδϊν».
Πςοι ζχετε τα μενοφ τθσ version Dioscourides Win, μεταφερκείτε
ςτο Υποςφςτθμα <4. Αποθήκη>, από εκεί ςτο μενοφ <5. Βοηθητικά>
όπου κα βρείτε τθν επιλογι <Αλλαγή Υπολοίπου ειδών>. Από το
ςθμείο αυτό και μετά οι οδθγίεσ είναι κοινζσ και περιγράφονται
αμζςωσ παρακάτω.
Ειδικά για τθν καταμζτρθςθ και απογραφι των παραφαρμάκων,
ελζγξτε αν ζχετε καρτζλεσ για όλα τα είδθ αυτισ τθσ αποκικθσ και
αν ζχουν ςυμπλθρωμζνθ τθν τιμι αγοράσ (Χονδρικι τιμι).
Ρρζπει να γνωρίηετε οτι ςε κάκε καρτζλα παραφαρμάκου, πρζπει
να περιζχονται τουλάχιςτον τα απαραίτθτα ςτοιχεία, όπωσ:
Ρεριγραφι, Barcode (αν υπάρχει), ΦΡΑ και Τιμι Αγοράσ, αφοφ με
βάςθ αυτι γίνεται θ αποτίμθςθ τθσ απογραφισ.
Για τισ καρτζλεσ των φαρμάκων δεν χρειάηεται να κάνετε κάποιο
ζλεγχο, αφοφ ενθμερϊνονται από εμάσ και περιζχουν όλα τα
απαραίτθτα ςτοιχεία.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΕΙΔΩΝ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)
Με τθν εργαςία αυτι μπορείτε:




να καταχϊρθςετε τα υπόλοιπα τθσ αποκικθσ (απογραφι)
να ελζγξετε ι/και να διορκϊςετε κάποια και τζλοσ
να εκτυπϊςετε τθν κατάςταςθ Απογραφισ

Σύντομεσ οδηγίεσ
 Αφοφ επιλζξτε τθν εργαςία «Αλλαγή υπολοίπου ειδών»,
πρζπει να περιμζνετε κάποια δευτερόλεπτα, ςτθ διάρκεια των
οποίων θ εφαρμογι κάνει όλουσ τουσ απαραίτθτουσ υπολογιςμοφσ
των υπολοίπων τθσ αποκικθσ, όπωσ ζχουν τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι.
Στθ ςυνζχεια και ςτθν οκόνθ ειςαγωγισ κριτθρίων που εμφανίηεται, πρζπει να δθλϊςετε μόνο τον
κωδικό Αποθήκησ, που κα διαχειριςτείτε. Ζτςι:




Ρλθκτρολογιςτε 1 για να απογράψετε Φάρμακα ι 2 για Ραραφάρμακα. Θ <Στήλη> που κα
διαχειριςτείτε, είναι τα «Διακζςιμα» και είναι ιδθ ςυμπλθρωμζνθ.
Επιβεβαιϊςτε με το Enter τα ςτοιχεία, οπότε ςτθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται ο κατάλογοσ των
ειδϊν τθσ αποκικθσ, που επιλζξατε.

Στθ ςτιλθ <Υπόλοιπο> εμφανίηεται το μζχρι ςτιγμισ διακζςιμο απόκεμα κάκε είδουσ ι αρνθτικοί
αρικμοί, αν δεν παρακολουκοφςατε (μζχρι τϊρα) τα υπόλοιπα τθσ αποκικθσ.
Σε περίπτωςθ, που διακζτετε δίκτυο υπολογιςτϊν, τότε μπορείτε να εργαςκείτε ταυτόχρονα ςε 2
διαφορετικοφσ, αλλά ΜΟΝΟ για να απογράψετε διαφορετική αποθήκη ςτον κακζνα. Δθλαδι,
μπορείτε ςτον ζνα υπολογιςτι να απογράφετε τθν αποκικθ 1 (Φάρμακα) και ςτον δεφτερο τθν
αποκικθ 2 (Ραραφάρμακα). Ροτζ μθ χρθςιμοποιείτε 2 διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ για να απογράψετε
τθν ίδια αποκικθ !!!
Διαχείρηςη τησ οθόνησ τροποποίηςησ υπολοίπων
 Με τα βζλθ ↑↓ μετακινιςτε κατά μικοσ των γραμμϊν τθσ ςελίδασ, ενϊ με τα πλικτρα PgDn &
PgUp αλλάηετε ςελίδα.
 Για ταξινόμθςθ κατά αλφαβθτικι ςειρά, δθλαδι από το Α προσ το Η, κάντε ζνα αριςτερό κλικ
ςτον τίτλο τθσ ςτιλθσ <Περιγραφή είδουσ>. Με 2ο κλικ μπορείτε να αντιςτρζψετε τθν
ταξινόμθςθ, δθλαδι από το Η προσ το Α.
 Για ταξινόμθςθ κατά υπόλοιπο κάντε κλικ ςτον τίτλο τθσ ομϊνυμθσ ςτιλθσ. Θ ταξινόμθςθ αυτι
κα φζρει πρϊτο το είδοσ με το μικρότερο υπόλοιπο. Ζτςι, αν υπάρχουν είδθ με αρνθτικό
υπόλοιπο κα εμφανιςτοφν ςτθν κορυφι του καταλόγου.
 Για ταξινόμθςθ με βάςθ τθν τιμι Αποτίμθςθσ κάντε κλικ ςτον τίτλο τθσ ςτιλθσ <Τελευταία Τιμι
Αγοράσ>. Θ ταξινόμθςθ αυτι κα φζρει ςτθν κορυφι του καταλόγου τα είδθ με τθ μικρότερθ
τιμι ι με τιμι μθδζν.
Θ ταξινόμθςθ κατά αλφαβθτικι ςειρά εξυπθρετεί πολφ καλφτερα τθν καταμζτρθςθ, μιασ και είναι ο
ςυνικθσ τρόποσ τοποκζτθςθσ των φαρμάκων ςτθ ςυρταριζρα ι τα ράφια. Αλλά και ςτα παραφάρμακα
εξυπθρετεί θ αλφαβθτικι ταξινόμθςθ, αφοφ οι περιγραφζσ τουσ ξεκινοφν ςυνικωσ με πρϊτο
ςυνκετικό το όνομα του οίκου π.χ. VICHY…, AVENE…
Θ ταξινόμθςθ με βάςθ το υπόλοιπο εξυπθρετεί τον ζλεγχο των ειδϊν με αρνθτικό υπόλοιπο.
Θ ταξινόμθςθ με βάςθ τθν Τελευταία τιμι Αγοράσ εξυπθρετεί ςτον ζλεγχο των ειδϊν με τιμι μθδζν.
Μηδενιςμόσ Υπολοίπων
!!! Χρθςιμοποιιςτε πολφ προςεκτικά τθν εργαςία του μθδενιςμοφ υπολοίπων (αν όντωσ ςασ
εξυπθρετεί) και ΜΟΝΟ πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ καταμζτρθςθσ.


Αν επικυμείτε το Μηδενιςμό των αρνθτικϊν ι όλων των υπολοίπων, πριν τθν ζναρξθ τθσ
απογραφισ, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε το ςυνδυαςμό πλικτρων Ctrl+M. Θ κίνθςθ αυτι ςασ
οδθγεί ςε μία οκόνθ επιλογισ ενζργειασ:

Επιλζξτε το είδοσ του μθδενιςμοφ, που επικυμείτε ι πατιςτε το <Ακφρωςθ> για να επιςτρζψετε
ςτθν οκόνθ τροποποίθςθσ των υπολοίπων.
Πποια ενζργεια μθδενιςμοφ και να επιλζξετε, θ εφαρμογι κα ςασ ηθτιςει ςτθ ςυνζχεια διπλή
επιβεβαίωςη.

Μόνον εφόςον επιβεβαιώςετε και τισ 2 φορζσ την ενζργεια μηδενιςμοφ των υπολοίπων, τότε και
μόνο θ εφαρμογι κα εκτελζςει τθν επιλογι ςασ.
Διαδικαςία Απογραφήσ (Βήματα)
1. Ξεκινιςτε τθν απογραφι, πατϊντασ το πλήκτρο F3. Ο κζρςορασ μεταφζρεται ςτο πεδίο
<Εφρεςη βάςει Barcode>.
2. Σκανάρετε εδϊ το Barcode του είδουσ (για τα φάρμακα το κάτω barcode τθσ ετικζτασ). Θ
ενζργεια αυτι κα μεταφζρει τθ μπάρα ςτθ γραμμι του ςυγκεκριμζνου είδουσ.
3. Πατήςτε το πλήκτρο Home πάνω ςτο επιλεγμζνο («φωτιςμζνο») είδοσ. Ο κζρςορασ
αναβοςβινει ςτο πεδίο τθσ ςτιλθσ <Νζο Υπόλοιπο>.
4. Πληκτρολογήςτε τη ςυνολική ποςότητα αποθζματοσ και πατιςτε Enter.
Η ποςότητα που πληκτρολογήςατε, μεταφζρεται αυτόματα από τη ςτήλη <Νζο Υπόλοιπο> ςτη
ςτήλη <Υπόλοιπο> και από αυτή τη ςτιγμή ζχει ήδη ενημερωθεί και το απόθεμα του είδουσ με τη
νζα ποςότητα.
5. Για το επόμενο είδοσ, επαναλάβετε τα 4 προηγοφμενα βήματα κ.ο.κ.
Εναλλακτικά, αν δεν είναι εφικτι θ αναηιτθςθ είδουσ με το Barcode, χρθςιμοποιιςτε το ςυνδυαςμό
πλικτρων Ctrl+A για ανεφρεςθ είδουσ με περιγραφή (ι ςπανιότατα με κωδικό καρτζλασ).
Με το Ctrl+A, ςτο κάτω τμιμα τθσ οκόνθσ εμφανίηονται πεδία για ανεφρεςθ. Στο πρϊτο πεδίο μπορείτε
να αναηθτιςετε το είδοσ με τον κωδικό καρτζλασ. Ρροςπεράςτε το με Enter και ειςάγετε τα ςτοιχεία
τθσ περιγραφισ ςτο δεφτερο πεδίο.

Θ ταχφτερθ μζκοδοσ απογραφισ είναι με αναηιτθςθ βάςει Barcode. Υπάρχουν μάλιςτα, ειδικά
αςφρματα ςκανεράκια, τα οποία μποροφν να διευκολφνουν απίςτευτα τθ διαδικαςία τθσ απογραφισ.
Ηθτιςτε ςχετικζσ πλθροφορίεσ από το τμιμα υποςτιριξθσ τθσ εταιρείασ μασ.


Για να βγείτε από αυτι τθν οκόνθ εργαςίασ πατιςτε Esc. Όλεσ οι καταχωρήςεισ ςασ ζχουν
αποθηκευτεί.

Μπορείτε να επαναλάβετε τθν εργαςία τθσ αλλαγισ-καταχϊρθςθσ υπολοίπου, όςεσ φορζσ χρειάηεται.
Αυτό ςθμαίνει, ότι θ απογραφι μπορεί να γίνεται και ςταδιακά. Δθλαδι, μπορείτε:




Να Απογράφετε κάποιο τμιμα τθσ αποκικθσ,
Να βγαίνετε απο τθν οκόνθ τροποποίθςθσ υπολοίπου (με Esc) και
Να επιςτρζφετε κάποια άλλθ ςτιγμι, για να ςυνεχίςετε τθν απογραφι.

Εκτύπωςη Κατάςταςησ Απογραφήσ
 Για να εκτυπϊςετε τθν κατάςταςθ απογραφισ των φαρμάκων (και εφόςον βρίςκεςτε ςτθν
οκόνθ τροποποίθςθσ υπολοίπων αυτισ τθσ αποκικθσ):
 Ρατιςτε το ςυνδυαςμό πλικτρων Ctrl+P. Στθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται ζνα παράκυρο διαλόγου.
 Συμπληρώςτε εδώ την ημερομηνία, που κζλετε να αναγράφεται ςτθν κατάςταςθ απογραφισ
π.χ. 31/12/14 και πατιςτε Enter.
 Αν δεν ζχετε λόγο να αλλάξετε κάποιο άλλο από τα προτεινόμενα κριτιρια, πατήςτε απλά το
κουμπί του τςεκ.
 Για τθν εκτφπωςθ τθσ απογραφισ επιλζξτε το <3. Εκτφπωςθ γραφικι/Αποςτολι Fax>.
Άλλεσ επιλογζσ εκτφπωςθσ, που ςασ προςφζρει θ εφαρμογι είναι:



θ Προεπιςκόπηςη εκτφπωςθσ (προβολι ςτθν οκόνθ) και
θ εξαγωγή και αποθήκευςη ςε ζνα φφλλο Excel ή αρχείο κειμζνου.

Με τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ μπορείτε να απογράψετε και ςτθ ςυνζχεια να εκτυπϊςετε τθν απογραφι και
τθσ αποκικθσ 2, δθλαδι τα παραφαρμακευτικά.
Χρήςιμεσ Συμβουλέσ






Κατά τθ διάρκεια τθσ καταχϊρθςθσ τθσ απογραφισ, αποφεφγετε να καταχωρείτε και πωλιςεισ
(τουλάχιςτον ειδϊν τθσ αποκικθσ, που απογράφετε)
Αν καταμετριςατε και είδθ με τιμι αποτίμθςθσ μθδζν, τότε ςτα είδθ αυτά πατιςτε Ctrl+K για να
μπείτε ςτθν καρτζλα τουσ και με το Home να ςυμπλθρϊςετε το ςυγκεκριμζνο πεδίο. Ρροςοχι είναι
απαραίτθτο αυτό το ςτοιχείο για τθν απογραφι (αποτίμθςθ). Με τθν ευκαιρία ελζγξτε και το
ςτοιχείο του ΦΡΑ.
Αν ζχετε παραςτατικά Αγορϊν, (τα οποία δεν ζχετε καταχωριςει) καταχωριςτε τα πριν τθν
απογραφι.






Αν ζχετε ςυναλλαγζσ με Δανεικά, (τισ οποίεσ δεν ζχετε καταχωριςει) καταχωριςτε τισ πριν τθν
απογραφι.
Αν από τθν αποκικθ των παραφαρμάκων ςασ λείπουν πολλζσ καρτζλλεσ, επικοινωνιςτε μαηί μασ
για να προμθκευτείτε το Databox. Ρρόκειται για ζνα αρχείο ειδϊν, το οποίο περιλαμβάνει όλουσ
τουσ οίκουσ (Brands). Το Databox κα ςυμπλθρϊςει το αρχείο Ρ/Φ ςασ με ζνα μεγάλο αρικμό
καρτελϊν οι οποίεσ είναι ςυμπλθρωμζνεσ με όλα τα απαραίτθτα για τθν απογραφι ςτοιχεία
(Ρεριγραφζσ, Barcode, ΦΡΑ, Τιμζσ Αγοράσ, Ροςοςτά κζρδουσ, Τιμζσ Ρϊλθςθσ).
Αν κζλετε να ζχετε μια εικόνα τθσ απογραφισ που πραγματοποιιςατε (ακόμθ και πρίν τθν
εκτφπωςθ), τότε πατιςτε Ctrl+R. Με τθν ενζργεια αυτι κα πάρετε ςτθν οκόνθ μια Ανακεφαλαίωςθ
τθσ αξίασ των αποκεμάτων ανά κατθγορία ΦΡΑ (αποτίμθςθ).

