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Ειςαγωγή
Τι είναι το Databox...
To Databox είναι μια ανεξάρτθτθ βάςθ παραφαρμάκων, τθν οποία μπορεί ο φαρμακοποιόσ
να χρθςιμοποιιςει για να ενθμερϊςει το δικό του αρχείο παραφαρμάκων. Η βάςθ αυτι
περιλαμβάνει περιςςότερα από 50.000 είδη με τα εξισ ςτοιχεία:











Περιγραφι
Barcode (και πολλαπλά barcodes)
Σιμι χονδρικισ
Προτεινόμενθ τιμι λιανικισ
% ΦΠΑ
Εταιρεία (π.χ. Johnson)
Οίκο (π.χ. Frezyderm)
Βαςικι Ομάδα (π.χ. Καλλυντικά)
Κατθγορία (π.χ. Κρζμεσ)
Τποκατθγορία (π.χ. Κρζμεσ προςϊπου)

Πότε ανανεώνεται...
Περιοδικά, μζςω του Megatron Update δίνεται ζνα νζο αρχείο Databox.

Μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ήδη εγκατεςτημένη βάςη
παραφαρμάκων ;
Βεβαίωσ, αφοφ θ ταυτοποίθςθ ενόσ είδουσ μεταξφ Databox και Dioscourides γίνεται μζςω
του barcode του παραφαρμάκου. Ζτςι αποφεφγονται οι διπλζσ εγγραφζσ ςτο ςχετικό
αρχείο.

Δυνατότητεσ – Ευελιξία
Δίνεται θ δυνατότθτα ςτον φαρμακοποιό μζςω του Databox να ενθμερϊνει τισ καρτζλεσ
των παραφαρμάκων του ι και να ανοίγει καινοφργιεσ καρτζλεσ (νζουσ κωδικοφσ).
Παρζχεται επίςθσ θ δυνατότθτα να επιλζξει :




Είδθ, τα οποία κα ενθμερωκοφν (παλαιοί ι/και νζοι κωδικοί ι με επιλογι
ςυγκεκριμζνων Οίκων, κατθγοριϊν κ.λ.π.),
τοιχεία των καρτελϊν, τα οποία κα ενθμερωκοφν (παλαιζσ περιγραφζσ, χονδρικζσ
τιμζσ, λιανικζσ τιμζσ, % κζρδουσ κ.λ.π.),
Σρόπο ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων τιμολόγθςθσ (από προτεινόμενεσ λιανικζσ, από
χονδρικζσ και % κζρδουσ, από % κζρδουσ ανά Οίκο κ.λ.π.)
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Περιγραφή Διαδικαςίασ ενημέρωςησ
Αφοφ κατεβάςετε νεϊτερο αρχείο από τον updater, κα πρζπει να ακολουκιςετε τα
παρακάτω βιματα για τθν ενθμζρωςθ του αρχείου.
Η διαδικαςία ενθμζρωςθσ γίνεται:
είτε απο τθν επιλογι <DATABOX> του μενοφ των
βαςικϊν επιλογϊν τθσ ζκδοςθσ (version) Dioscourides
Xpress,

είτε από το Τποςφςτθμα <4. Αποθήκη> <5. Βοηθητικά> <1. Αποδοχή Νζων Σιμών και
Νζων Ειδών> <5. Ενημζρωςη παραφαρμάκων από Databox> τθσ ζκδοςθσ (version) Dioscourides Win.

Η επιλογι τθσ εργαςίασ οδθγεί και ςτισ 2 περιπτϊςεισ ςτθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ:
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Μζςα από αυτι τθν οκόνθ ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να ενθμερϊςει καρτζλεσ
παραφαρμάκων ι να ανοίξει και νζεσ καρτζλεσ.
Πιο ςυγκεκριμζνα:
Αν ο χριςτθσ επικυμεί να
εκμεταλλευτεί τθν
κατθγοριοποίθςθ του databox
κα πρζπει πρϊτα να πάει ςτθν
επιλογι «Παράμετροι» και να
αντιςτοιχιςει τισ κατθγορίεσ
του databox ςτισ κατθγορίεσ
(Ομάδεσ υγκζντρωςθσ) του
Dioscourides.
Αν δεν υπάρχει κάποιοσ λόγοσ,
αντιςτοιχιςτε όπωσ ςτο
υπόδειγμα τθσ οκόνθσ και πατιςτε <Ενημζρωςη>.

Επεξήγηςη των επιλογών τησ βαςικήσ οθόνησ

a) Ενημζρωςη υπαρχόντων ειδών.
Επιλζγουμε αν κα ενθμερωκεί θ υπάρχουςα βάςθ παραφαρμάκων του dioscourides με
τα ςτοιχεία του databox. Ποιά ςτοιχεία ακριβϊσ κα ενθμερωκοφν εξαρτάται από τισ
παραμζτρουσ που κα επιλζξει ο χριςτθσ.
b) Ενημζρωςη τιμήσ αγοράσ.
Επιλζγουμε αν κα ενθμερϊνεται θ τιμι αγοράσ ςτθν καρτζλα του παραφαρμάκου.
c) Άνοιγμα νζων κωδικών
Με τθν επιλογι αυτι ανοίγονται νζοι κωδικοί ειδϊν ςτο Dioscourides με βάςει τα
ςτοιχεία του Databox.
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d) % κζρδουσ για νζα είδη
Κατά το ανοιγμα μιασ καρτζλασ είδουσ ζχουμε 3 επιλογζσ για το τι % κζρδουσ κα ζχει θ
καρτζλα
 Ενα default % κζρδουσ που ορίηουμε ςτθν ίδια τθν οκόνθ ςτο πεδίο «% κζρδουσ
για νζα είδη»
Αν επιλζξουμε να ενθμερωκεί και θ τιμι πϊλθςθσ τθσ νζασ καρτζλασ ζχουμε και τισ
εξισ επιλογζσ
 Ποςοςτό κζρδουσ από τον οίκο (ζχουμε τθν δφνατοτθτα να ορίςουμε %
κζρδουσ ανά οίκο πχ KORRES 38%, APIVITA 40% κλπ. Βλζπε ενότθτα «%
κζρδουσ ανά οίκο»)
 Και το % κζρδουσ που προκφπτει από τον υπολογιςμό τθσ τιμισ αγοράσ και τθσ
προτεινόμενθσ τιμισ πϊλθςθσ.
e) Ενημζρωςη τιμήσ πώληςησ ( ςε νζεσ και παλιζσ καρτζλεσ παραφαρμάκων)
I.
Απο προτεινόμενθ λιανικι του databox (ενθμερϊνεται αντίςτοιχα και το %
κζρδουσ τθσ καρτζλασ)
II.
Βάςει υπολογιςμοφ από το % κζρδουσ καρτζλασ και τθν τιμι αγοράσ
III.
Βάςει υπολογιςμοφ από το % κζρδουσ οίκου (αυτι θ επιλογι ενθμερϊνει
αντίςτοιχα και το % κζρδουσ τθσ καρτζλασ)
f) Ενημζρωςη παλαιάσ τιμήσ πώληςησ.
τθν περίπτωςθ ενθμζρωςθσ τθσ τιμισ πϊλθςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα μετακφλιςθσ
τθσ προθγοφμενθσ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ ςτο πεδίο παλαιά τιμι πϊλθςθσ.
g) τρογγυλοποίηςη
Κατά τον υπολογιςμό τθσ νζασ τιμισ πϊλθςθσ ζχω τθν δυνατότθτα να
ςτρογγυλοποιιςω τθν τιμι ςε ςυγκεκριμζνα δεκαδικά ψθφία πχ αν δθλϊςω 1 δεκαδικό
ψθφίο ςτρογγυλοποίθςθσ θ τιμι 15.52 κα γίνει 15.50, 0 δεκαδικά κα γίνει 16.00.
h) Ενημζρωςη βαςικήσ κατηγορίασ / κατηγορίασ / υποκατηγορίασ / οίκου / εταιρείασ/
κωδικοφ καταςκευαςτή.
Οι επιλογζσ αυτζσ δεν είναι editable ςτθν κεντρικι οκόνθ, ζχουν τθν λογικι οτι
επιλζγονται μια φορά από τισ παραμζτρουσ ενθμζρωςθσ και παραμζνουν ςαν
πλθροφοριακό ςτοιχείο.
i)

Επιλογή προιόντων που θα ενημερωθοφν.
Ο χριςτθσ ζχει επίςθσ τθν δυνατότθτα να επιλζξει ποια προιόντα να ενθμερϊςει. Αυτό
επιτυγχάνεται μζςω των φίλτρων ενθμζρωςθσ όπου μπορεί να επιλζξει ςυγκεκριμζνεσ
κατθγορίεσ / οίκουσ κλπ.
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Προεπιςκόπηςη ενημέρωςησ
Πριν γίνει θ ενθμζρωςθ των ειδϊν υπάρχει θ δυνατότθτα ο χριςτθσ να
δει ποια είδθ κα ενθμερωκοφν επιλζγοντασ το κουμπί
<Προεπιςκόπηςη>.





Εδϊ ςασ δίνεται θ δυνατότθτα ταξινόμθςθσ με οποιαδιποτε ςτιλθ, για παραδειγμα
κατά περιγραφι, κατθγορία, Οίκο, Εταιρεία, Κωδικό υπάρχουςασ καρτζλασ (Dioscourides) κλπ.
Σα είδθ με κενό το πεδίο <Κωδικόσ Dioscourides> είναι νζα και κα προςτεκοφν ςτο
αρχείο ςασ με τθ διαδικαςία ενθμζρωςθσ.
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Ενημέρωςη αρχείου ειδών από Databox
Η ενθμζρωςθ των ειδϊν γίνεται με το κουμπί «Ενθμζρωςθ ειδϊν». Η
διαδικαςία αυτι ίςωσ διαρκζςει κάποια λεπτά. Περιμζνετε μζχρι να
εμφανιςτεί ςχετικό μινυμα ολοκλιρωςθσ.
ΗΜΕΙΩΗ : κάκε φορά που ο χριςτθσ αλλάηει κάποια παράμετρο ςτθν οκόνθ τθσ
ενθμζρωςθσ μζςω databox, οι αλλαγζσ αποκθκεφονται και εμφανίηονται τθν επόμενθ φορά
που ο χριςτθσ μπαίνει ςτθν οκόνθ.

Ενημέρωςη ΜΟΝΟ τιμών λιανικήσ
Αν ο χριςτθσ επικυμεί να ενθμερϊςει μόνο τιμζσ λιανικήσ ςτο αρχείο
ειδϊν του υπάρχει θ αντίςτοιχθ επιλογι.
Η επιλογι οδθγεί ςτθν ακόλουκθ οκόνθ, θ οποία ζχει τον ίδιο τρόπο λειτουργίασ με τθν
βαςικι οκόνθ ενθμζρωςθσ databox, απλά ενθμερϊνει μόνο τιμζσ πϊλθςθσ ςτο υπάρχον
αρχείο παραφαρμάκων.

Ο χριςτθσ ορίηει τισ παραμζτρουσ και πατάει το κουμπί <Ενημζρωςη>.
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Οριςμόσ % κέρδουσ ανά οίκο
Ο φαρμακοποιόσ μπορεί να ορίςει το μία φορά επικυμθτό % κζρδουσ
ανά οίκο και να χρθςιμοποιεί αυτό κατά τθν ενθμζρωςθ των τιμϊν
πϊλθςθσ από το databox.
Η επιλογι οδθγεί ςτθν ακόλουκθ οκόνθ, ςτθν οποία μποροφν να οριςτοφν (άπαξ) τα
επικυμθτά ποςοςτά κζρδουσ όπωσ επίςθσ και επικυμθτά ςτάνταρ ποςοςτά ζκπτωςθσ ανά
οίκο. Η ειςαγωγι ι/και διόρκωςθ των ςχετικϊν τιμϊν (ποςοςτϊν %) γίνεται με επιλογι του
οίκου και το πλικτρο Home.

Άνοιγμα νέασ καρτέλασ παραφαρμάκου με την βοήθεια του Databox
ε περίπτωςθ, που κάποιοσ χριςτθσ ζχει κάνει ενθμζρωςθ μόνο κάποιων οίκων και
απζκλειςε κάποιουσ εξ αυτϊν, υπάρχει δυνατότθτα να δθμιουργιςει καρτζλα είδουσ (που
ανικει ςε οίκο που απζκλειςε) πολφ εφκολα.
Πϊσ ; Με τθ διαδικαςία ανοίγματοσ καρτζλασ, δθλαδι με το πλικτρο Insert από το αρχείο
Π/Φ, και ενϊ ζχει ςτθν οκόνθ του μία κενι καρτζλα. τθν οκόνθ τθσ καρτζλασ Π/Φ και ςτο
tab «Βαςικά ςτοιχεία» ζχει προςτεκεί το κουμπί αυτό

.

Αν ο χριςτθσ ςυμπλθρϊςει μόνο το barcode του είδουσ και πατιςει το κουμπί αυτό,
ςυμπλθρϊνονται αυτόματα τα ςτοιχεία τθσ καρτζλασ του είδουσ, όπωσ αυτά ζχουν οριςτεί
να ζρχονται από το databox ςτισ νζεσ καρτζλεσ .
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Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ τθσ οκόνθσ με τθ μορφι τθσ light (απλισ) καρτζλασ
είδουσ, όπωσ ςτθν ακόλουκθ εικόνα.

Για παράδειγμα, ζςτω ότι χρειάηεται να ανοίξετε καρτζλα ςτο είδοσ: SUPERFOODS AERO
KIDS με Barcode: 5212002700924, το οποίο αγοράςατε αλλά δεν βρίςκετε ςτο αρχείο ςασ.
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Σι πρζπει να κάνετε;
 Μεταφερκείτε ςτο αρχείο παραφαρμάκων και πατιςτε το πλικτρο Insert. τθν οκόνθ τθσ νζασ καρτζλασ ςκανάρετε το Barcode του είδουσ
και ςτθ ςυνζχεια κάνετε κλικ ςτο κουμπί Databox



τθν οκόνθ ςασ εμφανίηεται το ακόλουκο μινυμα:



Πατιςτε το κουμπί <Ναί> και θ καρτζλα ςυμπλθρϊνεται αυτόματα με
τα ςτοιχεία του databox.
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Σζλοσ πατιςτε το πλικτρο καταχϊρθςθσ για να επιβεβαιϊςετε τθν
εγγραφι τθσ νζασ καρτζλασ ςτο αρχείο παραφαρμάκων ςασ.

10 |  ε λ ί δ α

MEGATRON®ERP

ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΩΝ

Databox

Tab Databox (ςτισ καρτέλεσ παραφαρμακευτικών)
Μζςα ςτθν καρτζλα του παραφαρμάκου μπορεί να προςτεκεί tab (υπο-καρτζλα), το οποίο
δείχνει τα τελευταία ςτοιχεία του παραφαρμάκου, όπωσ αυτά ςτζλνονται μζςω του databox.

το τζλοσ τθσ υπο-καρτζλασ υπάρχει θ θμερομθνία «Σελευταία ενημζρωςη databox», θ
οποία είναι θ θμερομθνία τθσ τελευταίασ ενθμζρωςθσ του databox μζςω του updater.
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