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Dioscourides                       Version 2.15.36 

Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 

1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 

2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 

3. Προςκικεσ νζων Λειτουργιϊν (παραγγελίεσ) 

Οθόνη δήλωςησ Μερικήσ εκτέλεςησ - Αλλαγή 
Πλζον, θ οκόνθ διλωςθσ του λόγου για τον οποίο κάνετε μερικι 

εκτζλεςθ μιασ θλεκτρονικισ ςυνταγισ, δεν κα ζχει 

προτςεκαριςμζνθ καμμία επιλογι.  

Κατά ςυνζπεια, κα πρζπει εςείσ να τςεκάρετε με το ποντίκι τον 

λόγο μερικισ εκτζλεςθσ.  

Αυτι θ αλλαγι λειτουργίασ μπορεί να προςκζτει μια κίνθςθ 

επιπλζον, αλλά ζτςι αποφεφγονται κάποιεσ «μερικζσ εκτελζςεισ» 

που γίνονταν ςυχνά κατά λάκοσ, από παραπανίςια Enter κατά το ςκανάριςμα των κουπονιϊν.  

Δείτε το ακόλουκο παράδειγμα: 
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Στθ ςυνταγι του παραδείγματοσ ζχετε να δϊςετε το GLUCOPHASE (οπότε και το καταχωρείτε) ενϊ το 

JANUMET κα το οφείλετε ςτον πελάτθ.  

Καταχωρείτε λοιπόν τισ ταινίεσ (τα Barcodes) του GLUCOPHASE και ςτθ ςυνζχεια πατάτε το κουμπί 

<Εκτζλεςη/Εκτφπωςη>, οπότε εμφανίηεται θ οκόνθ επιλογισ του λόγου για τον οποίο κάνετε μερικι 

εκτζλεςθ: 

 

Εδϊ λοιπόν, ςτο ςτάδιο αυτό κα πρζπει εςείσ να δθλϊςετε τςεκάροντασ, τθν πρϊτθ επιλογι <Μερικι 

εκτζλεςθ ςυνταγισ>. Αν απλά πατιςετε το πλικτρο του πράςινου τςεκ (όπωσ ςε προθγοφμενεσ 

εκδόςεισ), θ εφαρμογι δεν ςυνεχίηει και κα εμφανιςτεί το παρακάτω μινυμα: 

 

Πατιςτε το ΟΚ για να επιςτρζψετε ςτθν προθγοφμενθ 

οκόνθ. 
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Επομζνωσ, για να προχωριςετε κα πρζπει να τςεκάρετε τθν επιλογι (Μερικι εκτζλεςθ ςυνταγισ) και 

ςτθ ςυνζχεια να πατιςετε το πράςινο τςεκ για να προχωριςετε ςτθ μερικι εκτζλεςθ και τθν 

καταχϊρθςθ ςτθν ΘΔΛΚΑ. 

Μερική εκτέλεςη ςυνταγήσ (Νέεσ δυνατότητεσ τιμολόγηςησ) 
Στο διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθ ςτιγμι που άλλαξε ο τρόποσ τιμολόγθςθσ των μερικϊσ 

εκτελεςμζνων θλεκτρονικϊν ςυνταγϊν, διερευνιςαμε τθν πικανότθτα μιασ εναλλακτικισ λειτουργίασ, 

ϊςτε θ εφαρμογι να εναρμονιςτεί πρακτικά με τθν κακθμερινότθτα του Φαρμακείου. 

Το Πρόβλθμα.  Το πρόβλθμα ςυνίςταται ςτα εξισ: 

 Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ το φαρμακείο κζλει να προειςπράττει όλθ τθν αξία τθσ 

ςυμμετοχισ ανεξάρτθτα αν ζγινε μερικι ι ολικι εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ. 

 Θ πλιρθσ τιμολόγθςθ (παραςτατικό) ζχει ςαν ςυνζπεια  

 να ενθμερϊνει τθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ με μία γραμμι και με τθν αξία του 

ςυνόλου των φαρμάκων τθσ ςυνταγισ (κάτι που δεν κζλει πλζον θ ΘΔΛΚΑ),  

 αλλά δθμιουργεί τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για το ςωςτό υπολογιςμό των 

παραγγελιϊν (κάτι που εξυπθρετεί το Φαρμακείο). 

 Θ ΘΔΛΚΑ πλζον κεωρεί και μετράει ςαν ςυνταγι (οντότθτα) τθν κάκε μερικι εκτζλεςθ και όχι 

τισ ςυνταγζσ των ιατρϊν. Θ ςχετικι αλλαγι τθσ λειτουργίασ τθσ εφαρμογισ που εφαρμόςαμε 

από τθν αρχι του μινα, όπωσ διαπιςτϊςατε καλφπτει τισ απαιτιςεισ τθσ ΘΔΛΚΑ, όχι όμωσ και 

αυτζσ του Φαρμακείου. 

Το Ηθτοφμενο: 

 Να πλθροφνται οι απαιτιςεισ τθσ ΘΔΛΚΑ και 

 Ταυτόχρονα να εξυπθρετοφνται οι κακθμερινζσ ανάγκεσ του Φαρμακείου με το γνωςτό τρόπο. 

Θ Λφςθ: 
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Είμαςτε λοιπόν ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ ενθμερϊςουμε και να ςασ προτείνουμε τθν ακόλουκθ 

εναλλακτικι λφςθ (προαιρετικά). Για το ςκοπό αυτό δθμιουργιςαμε μια 3θ λειτουργία με τθ λογικι να 

επιλζγετε εςείσ κάκε φορά αν  

 Κα τιμολογιςετε ολόκλθρθ μια μερικϊσ εκτελεςμζνθ ςυνταγι 

 Ι οχι 

Αν επιλζξετε να εφαρμόςετε αυτι τθν παραμετροποίθςθ θ μερικι εκτζλεςθ ςυνταγισ κα γίνεται με τα  

βιματα, που περιγράφονται ςτο παράδειγμα που ακολουκεί: 

Βιμα 1ο : Στθν οκόνθ του Api ςκανάρετε όςα φάρμακα ζχετε 

 

 

Βιμα 2ο : Πατιςτε το κουμπί <Εκτζλεςθ/Εκτφπωςθ> και επιλζξτε τθ μερικι εκτζλεςθ (κατά τα γνωςτά) 

για να τθν καταχωριςετε 

Βιμα 3ο : Πατιςτε το πλικτρο Εξόδου ι το Esc για να βγείτε από τθν οκόνθ εκτζλεςθσ τθσ 

θλεκτρονικισ ςυνταγισ. 

Βιμα 4ο : Κατά τθν επιςτροφι ςτο παραςτατικό -με τθν προτεινόμενθ νζα παραμετροποίθςθ- κα ςασ 

εμφανίηεται πλζον το ακόλουκο μινυμα: 
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Αν επιλζξετε το <Όχι>, θ εφαρμογι κα δθμιουργιςει μια απόδειξθ μόνο με τα είδθ που εκτελζςατε και 

ουςιαςτικά κα λειτουργιςει, όπωσ ςιμερα δθλαδι: 

 Κα δθμιουργιςει παραςτατικό (απόδειξθ) ΜΟΝΟ με τα είδθ που παραδίδετε, 

 κα δθμιουργιςει νζο παραςτατικό (απόδειξθ), όταν εκτελζςετε το υπόλοιπο τθσ ςυνταγισ 

 κα ενθμερωκεί θ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ ΜΟΝΟ με τθν αξία των εκτελεςμζνων ειδϊν 

Αν επιλζξετε το <Ναί>, θ εφαρμογι  

 κα τιμολογιςει (όπωσ παλαιότερα) ολόκλθρθ τθ ςυνταγι 

 δεν κα ςασ δθμιουργιςει νζα απόδειξθ, όταν εκτελζςετε το υπόλοιπο τθσ ςυνταγισ 

 κα ενθμερϊςει ςωςτά τισ παραγγελίεσ 

 αλλά κα ενθμερϊςει τισ καταςτάςεισ των ςυνταγϊν (όπωσ παλιά), δθλαδι κα εμφανίηει τθ 

ςυνταγι ςαν πλιρωσ εκτελεςμζνθ ςτθν τρζχουςα θμερομθνία. 

 

Αυτό ςθμαίνει, οτι κα χρειάηεται να παρεμβαίνετε ςτθν κατάςταςθ των ςυνταγϊν, ϊςτε αυτι να 

καταλιγει εναρμονιςμζνθ με τισ απαιτιςεισ τθσ ΘΔΛΚΑ. 
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Αλλαγέσ ςτην οθόνη ελέγχου ςυνταγών 
Ασ μεταφερκοφμε ςτθν οκόνθ ελζγχου των ςυνταγϊν για να δοφμε τισ αλλαγζσ που απαιτικθκαν για 

τθν εφαρμογι αυτισ τθσ εναλλακτικισ λειτουργίασ. 

1. Νζα ςτιλθ Αρικμόσ εκτζλεςθσ  

Εδϊ λοιπόν, προςτζκθκε μια νζα ςτιλθ με τίτλο Αρ. Εκτελ. (Αρικμόσ εκτζλεςθσ) και ςτθν οποία  

 κα εμφανίηεται ο αρικμόσ τθσ μερικισ εκτζλεςθσ 1, 2, 3 (αναλόγωσ) ι  

 το 0 (μθδζν), όπου θ ςυνταγι εκτελζςτθκε πλιρωσ ι 

 κα εμφανίηεται κόκκινο όλο το κελλί, όταν θ ςυνταγι εκτελζςτθκε μερικϊσ και 

τιμολογικθκε πλιρωσ ι είναι χειρόγραφθ. 

  

   

2. Διάςπαςθ (Νζα λειτουργία) 

Θ εργαςία τθν οποία κα πρζπει να εκτελείτε εδϊ, λζγετε Διάςπαςθ τθσ ςυνταγισ ςτα μζρθ (εκτελζςεισ) 

που τθν απαρτίηουν. 

Θ Διάςπαςθ των ςυνταγϊν που εμφανίηονται με κόκκινο μπορεί να γίνει είτε με μαηικι επιλογι είτε 

μία-μία χωριςτά. 

1. Μαηικι Διάςπαςθ. Για τθν εργαςία αυτι ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ ςτα παρακάτω βιματα: 
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Βιμα 1ο :  

α) Τςεκάρετε ςτο κουτάκι τθσ πρϊτθσ ςτιλθσ ςτισ ςυνταγζσ, που κζλετε να διαςπάςετε (όχι 

τισ χειρόγραφεσ) και  

β) πατάτε το κουμπί <Διάςπαςη>, που βρίςκετε ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ. 

 

 

Βιμα 2ο : Απαντάτε κετικά, κάνοντασ κλικ ςτο Ναί τθσ ςχετικισ ερϊτθςθσ 

 

α α

) 

β  
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Με τθν εργαςία αυτι διαςπϊνται οι μερικϊσ εκτελεςμζνεσ ςυνταγζσ και το κάκε τμιμα τουσ 

εμφανίηεται ςε χωριςτι γραμμι (και αρίκμθςθ) ςτθ ςυγκεντρωτικι κατάςταςθ κακϊσ και ςτθν 

αντίςτοιχθ θμερομθνία εκτζλεςθσ τουσ, φυςικά με τισ αντίςτοιχεσ επιμζρουσ αξίεσ. 

Ζτςι π.χ. θ ςυνταγι με αρικμό 1509061021716000, διαςπάςτθκε ςτα επιμζρουσ τμιματα τθσ, όπωσ 

μπορείτε να δείτε ςτθν επόμενθ εικόνα:  

Θ πρϊτθ εκτζλεςθ περιλαμβάνει μόνο το GLUCOPHAGE ενϊ θ δεφτερθ το JANUMET. Με τον τρόπο 

αυτό μπορείτε να καλφπτετε τθν κακθμερινι ςασ λειτουργία κατά τον προςφορότερο τρόπο. 

 

2. Διάςπαςθ μιασ (1) ςυνταγισ: 

Βιμα 1ο : Ζςτω οτι χρειάηεται να διαςπάςετε τθ ςυνταγι με αρικμό 1509061021716000. Πατιςτε το 

πλικτρο <Διόρθωςη> ςτθ γραμμι τθσ κατάςταςθσ με τθ ςυγκεκριμζνθ ςυνταγι... 

 Χειρόγραφθ (ο αρικμόσ τθσ ζχει λιγότερα ψθφία) 
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Βιμα 2ο : κατόπιν πατιςτε το πλικτρο <Λήψη από ΗΔΙΚΑ>, ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ διόρκωςθσ... 

Βιμα 3ο : Επιβεβαιϊςτε τθν εργαςία. Θ διάςπαςθ πραγματοποιείται και το αποτζλεςμα φαίνεται ςτθν 

οκόνθ ελζγχου των ςυνταγϊν, μόλισ κάνετε ανανζωςθ των ςτοιχείων τθσ πατϊντασ ξανά το πλικτρο 

<Προβολή>. Δείτε το παράδειγμα ςτισ επόμενεσ εικόνεσ. 

Πρίν τθ διάςπαςθ... 

 

Μετά τθ διάςπαςθ... 

 

3. Προςκικθ ςυνταγισ (Νζα λειτουργία) 
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Θ νζα αυτι λειτουργία ςασ επιτρζπει να καταχωριςετε ςυνταγζσ (ι μερικζσ εκτελζςεισ), που δεν 

εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ, με απ’ ευκείασ ειςαγωγι από αυτι τθν οκόνθ. 

1. Επιλεκτικι ειςαγωγι Ενεργοποιείται με το πάτθμα αυτοφ του κουμπιοφ, που τοποκετικθκε 

ςτο πάνω δεξιό μζροσ τθσ οκόνθσ.  

 

Για να ειςάγετε κάποια Θλεκτρονικι ςυνταγι ςτθν κατάςταςθ (με αυτι τθ λειτουργία) 

ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

Βιμα 1ο : Πατιςτε το κουμπί  

Βιμα 2ο : Στθν οκόνθ καταχϊρθςθσ ο κζρςορασ αναβοςβινει ςτον κωδικό πελάτθ. Πατιςτε Enter (για 

να το προςπεράςετε) ι κάντε κλικ με το ποντίκι ςτο πεδίο του Αριθμοφ τησ ςυνταγήσ. Σκανάρετε το 

Barcode τθσ ςυνταγισ... 

Νζα ςυνταγι  
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Βιμα 3ο : Μετά τθν ειςαγωγι του αρ. τθσ ςυνταγισ ο κζρςορασ μεταφζρεται ςτο διπλανό πεδίο, όπου 

κα πρζπει να πλθκτρολογιςετε τον Αριθμό εκτζλεςησ τθσ ανάλογα, δθλαδι  

 το 1, αν πρόκειται για το πρϊτο μζροσ μιασ μερικισ εκτζλεςθσ ι  

 το 2 για το δεφτερο (κ.ο.κ.) ι 

 το 0 (μθδζν) για ςυνταγι πλιρωσ εκτελεςμζνθ ι 

 αφιςτε το κενό, αν κζλετε να ειςάγετε όλεσ τισ εκτελζςεισ μιασ ςυνταγισ. Προςοχι, 

βεβαιωκείτε προθγουμζνωσ, οτι δεν υπάρχει καμμία εκτζλεςθ αυτισ τθσ ςυνταγισ ατθν 

κατάςταςθ, διότι διαφορετικά κα διπλαςιαςτοφν οι υπάρχουςεσ εκτελζςεισ. 
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Βιμα 4ο : Πατιςτε το κουμπί , που βρίςκετε ςτο κάτω μζροσ αυτισ τθσ οκόνθσ και 

επιβεβαιϊςτε τθν εργαςία. Μετά τθν επιτυχι λιψθ των ςτοιχείων τθσ ςυνταγισ θ εφαρμογι ςασ 

επιςτρζφει ςτθν οκόνθ ελζγχου των ςυνταγϊν. 

Θ ςυνταγι ζχει καταγραφεί (προςτεκεί) με επιτυχία ςτθν κατάςταςθ και ςτθν θμερομθνία τθσ... 

 

2. Μαηικι Ειςαγωγι Για να ειςάγετε Μαηικά ςτθν κατάςταςθ, τισ Θλεκτρονικζσ ςυνταγζσ κάποιασ 

θμερομθνίασ (ι και διαςτιματοσ) που λείπουν, ακολουκιςτε τα παρακάτω βιματα: 

Βιμα 1ο : Ορίςτε τθν θμερομθνία ι το διάςτθμα ςτα ςχετικά πεδία τθσ οκόνθσ... 

 

Βιμα 2ο : Πατιςτε το κουμπί , που ζχει προςτεκεί δίπλα από το κουμπί Αναηιτθςθ... 

Βιμα 3ο : Επιβεβαιϊςτε τθν εργαςία... 

 

Τζλοσ, οι ςυνταγζσ του διαςτιματοσ που επιλζξατε και οι οποίεσ ζλειπαν, ζχουν προςτεκεί ςτθν 

κατάςταςθ... 
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Αλλαγή τησ ιςχύουςασ παραμετροποίηςησ 
Όςοι επικυμείτε τθν αλλαγι του τρόπου λειτουργίασ και τθ μετάπτωςθ ςτθν εναλλακτικι, που 

περιγράψαμε, παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με το τμιμα υποςτιριξθσ τθσ εταιρείασ μασ. 

 

Οθόνη εκκρεμών ςυνταγών (Αλλαγέσ - Προςθήκεσ λειτουργιών) 
 Στθν οκόνθ ελζγχου των εκκρεμϊν ςυνταγϊν αντιςτράφθκε ο προεπιλεγμζνοσ τρόποσ 

εμφάνιςθσ και πλζον όταν ηθτάτε αυτι τθν εργαςία, ςτθν οκόνθ τθσ κα εμφανίηονται ΜΟΝΟ οι 

ςυνταγζσ, που μποροφν να εκτελεςτοφν ςτθν τρζχουςα θμερομθνία: 

 

Για να δείτε τισ ςυνταγζσ που μποροφν εκτελεςτοφν ςε κάποια άλλθ θμερομθνία, αλλάηετε τθν 

προτεινόμενθ (τρζχουςα) με τθ νζα θμερομθνία και πατάτε το κουμπί <Φίλτρο>: 
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Για να δείτε Όλεσ τισ εκκρεμείσ ςυνταγζσ πατιςτε το κουμπί <Προβολή Όλων>: 
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 Στθν ίδια οκόνθ προςτζκθκε μια ςθμαντικι λειτουργία. Θ λειτουργία αυτι ενεργοποιείται με το 

κουμπί <Εκκρεμότητεσ Φαρμάκων>, που βλζπετε ςτο κάτω τμιμα τθσ οκόνθσ. 

 

Θ κίνθςθ αυτι ςασ δίνει ςτθν οκόνθ (και ςτθ ςυνζχεια και ςτον εκτυπωτι) μια κατάςταςθ των 

φαρμάκων, που κα χρειαςτείτε για να εξυπθρετιςετε τισ εκκρεμείσ (*) ςυνταγζσ, τθσ θμερομθνίασ που 

επιλζξατε. Προσ το παρόν αυτι θ πλθροφοριακι κατάςταςθ κα αφορά μόνο ςτισ Μερικϊσ 

εκτελεςμζνεσ ςυνταγζσ. Δείτε το ςχετικό υπόδειγμα: 

 

Με τθ βοθκθτικι αυτι λειτουργία μπορείτε να δθμιουργιςετε μια νζα ςχετικι παραγγελία ι να 

προςκζςετε τα απαιτοφμενα φάρμακα αυτϊν των ςυνταγϊν ςε κάποια άλλθ (π.χ. παραγγελία θμζρασ). 
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Προςθήκη φαρμάκου ςε Παραγγελία μέςα από την οθόνη του Api 
Θ λειτουργία αυτι υπιρχε και ςε προθγοφμενεσ εκδόςεισ, ειδικά όμωσ μετά τθν αλλαγι ςτον τρόπο 

τιμολόγθςθσ των μερικϊν εκτελζςεων γίνεται πολφ πιο χριςιμθ. Για το λόγο αυτό κρίνουμε ςκόπιμο να 

επαναλάβουμε τισ οδθγίεσ αξιοποίθςθσ τθσ. 

Το κουμπί που ενεργοποιεί αυτι τθ λειτουργία βρίςκεται ςτθν οκόνθ εκτζλεςθσ των θλεκτρονικϊν 

ςυνταγϊν (Api) και ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να προςκζςετε φάρμακο ι φάρμακα τθσ ςυνταγισ που 

εκτελείτε, ςε παραγγελία.  

 

Ζςτω οτι ζχετε να εκτελζςετε τθ ςυνταγι του παραδείγματοσ και κζλετε να προςκζςετε ςε παραγγελία 

το JANUMET: 

Βιμα 1ο : Φωτίηετε, κάνοντασ κλικ με το ποντίκι, το ςυγκεκριμζνο είδοσ και πατάτε το κουμπί 

<Παραγγελία>. 

Βιμα 2ο : Στθν οκόνθ που εμφανίηεται, ζχει καταγραφεί το JANUMET ςε ποςότθτα ίςθ με τθν ποςότθτα 

τθσ ςυνταγισ. Αν κζλετε να τροποποιιςετε τθν ποςότθτα, πατιςτε το κουμπί <Διόρθωςη είδουσ>. 
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Βιμα 3ο : Αν δεν υπάρχει κάποια άλλθ παραγγελία ςε αναμονι (βλζπε ςτο ςχετικό τμιμα τθσ οκόνθσ), 

πατιςτε το κουμπί <Νζα Παραγγελία>.  Θ κίνθςθ αυτι κα δθμιουργιςει μια νζα παραγγελία προσ τον 

βαςικό ςασ προμθκευτι με το επιλεγμζνο φάρμακο. Θ παραγγελία αυτι παραμζνει ςε αναμονι και 

μπορεί να δεχκεί προςκικεσ και άλλων φαρμάκων (από τθν εκτζλεςθ επόμενων ςυνταγϊν).  
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Τθν επόμενθ φορά που κα χρειαςτεί να προςκζςετε κάποιο είδοσ ςε παραγγελία (τθσ ίδιασ ι άλλθσ 

ςυνταγισ), κα πατιςετε το πλικτρο <Παραγγελία> ςτθν οκόνθ εκτζλεςθσ τθσ θλεκτρονικισ ςυνταγισ 

και ςτθν οκόνθ αυτι κα επιλζξετε το <Προςθήκη ςε παραγγελία>. 

Βιμα 4ο : Πατιςτε Esc για να βγείτε από αυτι τθν οκόνθ και να επιςτρζψετε ςτθν προθγοφμενθ για να 

ολοκλθρϊςετε τθν εκτζλεςθ τθσ ςυνταγισ. 
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Ζτςι απλοποιείται πολφ θ διαδικαςία δθμιουργίασ παραγγελίασ με τισ ελλείψεισ των ςυνταγϊν και 

μθδενίηεται θ πικανότθτα να ξεχάςετε να παραγγείλετε κάποιο απαραίτθτο φάρμακο. 

Τθν παραγγελία αυτι κα τθ βρείτε (ςε Αναμονι) ςτθν οκόνθ διαχείριςθσ των παραγγελιϊν και 

μπορείτε να τθν αποςτείλετε τθν κατάλλθλθ ςτιγμι ςτον προμθκευτι ςασ. 

Αποςτολή Παραγγελίασ μέςα από την οθόνη του Api 
Αξίηει να ςθμειωκεί, οτι θ παραπάνω διαδικαςία μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για αποςτολι τθσ 

παραγγελίασ (μζςα από τθν ίδια οκόνθ). Δείτε τα βιματα: 
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Βιμα 1ο : Εφόςον ζχετε δθμιουργιςει -με τθ διαδικαςία που περιγράψαμε- κάποια παραγγελία, 

πατιςτε το κουμπί <Άνοιγμα Παραγγελίασ>, που βρίςκεται ςτο πάνω μζροσ αυτισ τθσ οκόνθσ. 

Βιμα 2ο : Στθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται το παραςτατικό (παραγγελία) που ζχετε δθμιουργιςει.  

 

Βιμα 3ο : Πατιςτε το ςυνδυαςμό πλικτρων Ctrl+P (ι κάντε κλικ ςτο εικονίδιο του εκτυπωτι) για: 

Ctrl+P 
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 να τθν αποςτείλετε θλεκτρονικά και να λάβετε τθ ςχετικι απάντθςθ ι 

 να ςυνδεκείτε απλά ςτθν εφαρμογι του προμθκευτι για να ελζγξετε τθ διακεςιμότθτα (αν ςασ 

δίνεται τζτοια δυνατότθτα από το πρόγραμμα επικοινωνίασ του προμθκευτι ςασ)   

Αυτό είναι ιδιαίτερα χριςιμο ειδικά ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, όπου από τθ διακεςιμότθτα του 

προμθκευτι ςτο είδοσ ι ςτα είδθ κάποιασ ςυνταγισ, εξαρτάται το αν κα κρατιςετε κάποια ςυνταγι 

που ζχει ελλείψεισ ι κα τθν επιςτρζψετε ςτον πελάτθ. 

Βιμα 4ο : Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποςτολισ, πατιςτε Esc για να βγείτε από τθν οκόνθ του 

παραςτατικοφ και δεφτερθ φορά Esc για να επιςτρζψετε ςτθν οκόνθ εκτζλεςθσ τθσ θλεκτρονικισ 

ςυνταγισ. 

 

 

 


