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Είσοδος στην εφαρμογή
Για να μπείτε στην εφαρμογή πρέπει να κάνετε διπλό αριστερό κλικ στο σχετικό εικονίδιο
που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας των Windows κατά την εγκατάσταση του
προγράμματος.
Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπως στην εικόνα που ακολουθεί για να
εισάγετε τον κωδικό ονόματος του χρήστη (User Name) και τον κωδικό πρόσβασης
(Password), που σας έχουν δοθεί με την αγορά του προγράμματος.

Μετά την επιτυχή καταχώρηση των κωδικών εμφανίζεται η σελίδα υποδοχής του
προγράμματος, όπως στην εικόνα που ακολουθεί.
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Κεντρική οθόνη επιλογών

Κεντρική οθόνη (main menu)
Στο επάνω και δεξιό τμήμα της οθόνης
εμφανίζεται το όνομα της εφαρμογής
αν
βρίσκεστε στην κεντρική οθόνη ή το όνομα του υποσυστήματος στο οποίο εργάζεστε π.χ.
Πωλήσεις – Αγορές..
Στην τελευταία γραμμή της κεντρικής οθόνης του προγράμματος εμφανίζονται:
το όνομα του χρήστη που χρησιμοποιεί την εφαρμογή (π.χ. SUPER), ο σειριακός αριθμός
(S/N) και η έκδοση (version) του προγράμματος.
Κεντρική Toolbar (Εργαλειοθήκη)
Στο επάνω αριστερό τμήμα της οθόνης βρίσκεται τοποθετημένη η κεντρική toolbar
(εργαλειοθήκη) με ειδικά «πλήκτρα», τα οποία εκτελούν κάποιες ξεχωριστές λειτουργίες ή
προγράμματα.

Τα σημαντικότερα είναι:
Σελίδα υποδοχής (Εκκίνηση)
Το πλήκτρο αυτό κλείνει ή επαναφέρει την σελίδα υποδοχής (site ΙΛΥΔΑ).
Λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια και στη σχετική παράγραφο
του παρόντος.
Αριθμομηχανή (Calculator)
Το πλήκτρο αυτό καλεί Αριθμομηχανή (calculator) και μπορείτε να το
χρησιμοποιείτε για αριθμητικές πράξεις και λοιπούς υπολογισμούς.
Ημερολόγιο
Το πλήκτρο αυτό καλεί ένα Ημερολόγιο, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για
καταχώρηση υπενθυμίσεων.
Ιστορικό πελάτη με βάση το ΑΜΚΑ
Το πλήκτρο αυτό ανοίγει την οθόνη Αναζήτησης συνταγών πελάτη βάσει του
ΑΜΚΑ (Ιστορικό). Λεπτομερείς οδηγίες για την αξιοποίηση αυτής της λειτουργίας,
μπορείτε να βρείτε στην παράγραφο <Ιστορικό Πελατών>.
Δικτυακός τόπος Βασικής Φαρμακαποθήκης
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στο site του βασικού προμηθευτή. Επειδή αυτός είναι
διαφορετικός για το κάθε Φαρμακείο, απαιτεί ξεχωριστή παραμετροποίηση από
το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας.
Έλεγχος ταινίας γνησιότητας φαρμάκου στον ΕΟΦ
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στο site του ΕΟΦ και σε ειδική υπηρεσία, που επιτρέπει
να σκανάρετε το επάνω Barcode κάποιου φαρμάκου και να λάβετε στοιχεία για
τη γνησιότητα, την παρτίδα και την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου.
e-ΔΑΠΥ
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στο site του ΔΑΠΥ, για την εκτέλεση των συνταγών
Αναλωσίμων Σ.Δ.
Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (site)
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στο site της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
Χρησιμοποιήστε το ΜΟΝΟ αν το Api είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.
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ΙΛΥΔΑ UPDATER
Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ύπαρξης αναβαθμίσεων από το
χρήστη.
Σημειωτέον, οτι ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται
αυτόματα από την εφαρμογή κατά την είσοδο. Έτσι
αν υπάρχουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις εμφανίζονται
με ειδοποίηση της αυτής της μορφής.
 Αν ο χρήστης επιθυμεί την αναβάθμιση άμεσα,
απλά κάνει κλικ στο Yes.
 Αν όχι, τότε κάνει κλικ στο Νο, οπότε μπορεί να
ζητήσει την αναβάθμιση σε καταλληλότερη
στιγμή, με τη χρήση του κουμπιού του UPDATER.
Απομακρυσμένη Σύνδεση
Το πλήκτρο αυτό επιτρέπει τη σύνδεση του υποστηρικτή στον υπολογιστή σας, για
την παροχή απομακρυσμένης βοήθειας.
Έξοδος από την εφαρμογή - Κλείσιμο
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στην έξοδο από την εφαρμογή.
Μηνύματα RSS
Επίσης στο επάνω τμήμα της κύριας οθόνης και δίπλα από την εργαλειοθήκη, σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο, εμφανίζονται εναλλασσόμενα μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά
αποστέλλονται από την ΙΛΥΔΑ και έχουν συνήθως ενημερωτικό ή προειδοποιητικό
χαρακτήρα, όπως αυτό της επόμενης εικόνας:

Και αυτό το τμήμα της οθόνης είναι πάντα ορατό, ώστε να μπορείτε να διαβάσετε τα
μηνύματα ανεξάρτητα από την οθόνη στην οποία εργάζεστε.
Σελίδα Υποδοχής (Ανακοινώσεις, Οδηγίες, Εγχειρίδια, Σύνδεσμοι, Επικοινωνία)
Το κυρίως τμήμα της οθόνης υποδοχής καταλαμβάνεται από την ιστοσελίδα της ΙΛΥΔΑ η
οποία ανοίγει αυτόματα με την είσοδο στην εφαρμογή. Εδώ ξεχωρίζουν:
 Οι <Ανακοινώσεις> για τα φαρμακεία (ενημερωτικού χαρακτήρα),
 οι απαντήσεις σε <Συχνές ερωτήσεις> των χρηστών
 οι <Οδηγίες Χρήσης>, που σχετίζονται με τις τελευταίες εξελίξεις της εφαρμογής
 τα <Εγχειρίδια Χρήσης> όλων των εφαρμογών,
 κάποιοι <Χρήσιμοι Σύνδεσμοι> (ΕΟΦ, ΥΥΚΑ, ΠΦΣ) και τέλος
 η δυνατότητα επικοινωνίας σας με την ΙΛΥΔΑ μέσω e-mail
Επικοινωνία Μέσω E-mail
Η επικοινωνία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να
επικοινωνήστε μαζί μας κυρίως όταν το τηλεφωνικό
κέντρο είναι υπερφορτωμένο και να υποβάλλετε ερωτήματα, να αναφέρετε προβλήματα ή
να παραγγείλετε αναλώσιμα οποιαδήποτε ημέρα και ώρα. Μην ξεχνάτε να συμπληρώνετε
ΠΑΝΤΑ το όνομα σας και το e-mail σας.
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Στο πάνω αριστερό τμήμα της
κεντρικής
οθόνης
εμφανίζεται
κατακόρυφα το μενού με όλες τις
βασικές επιλογές εργασίας, δηλαδή
τα Υποσυστήματα.
Τα Υποσυστήματα είναι τα βασικά
στοιχεία
της
εφαρμογής
και
αποτελούν τον κορμό της. Η επιλογή
υποσυστήματος μπορεί να γίνει είτε
με το ποντίκι είτε με το πληκτρολόγιο.
Για όσους χρήστες είναι πιο οικείο το
πληκτρολόγιο η επιλογή εργασίας
μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με τα
βελάκια κατεύθυνσης (πάνω ,κάτω,
αριστερό, δεξιό) ή πατώντας το
πλήκτρο με τον αριθμό ή το γράμμα
που
αντιστοιχεί
στην
εργασία/επιλογή.
Έτσι για παράδειγμα, αν κάποιος
θέλει να επιλέξει το Υποσύστημα «3.
Καταστάσεις
Ασφαλιστικών
Ταμείων», μπορεί είτε να κάνει
αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στην
αντίστοιχη εργασία, είτε να πατήσει
τον αριθμό 3 που αντιστοιχεί στο
υποσύστημα, είτε να μετακινήσει με
τα βελάκια τη μπλε μπάρα πάνω της
και στη συνέχεια να πατήσει το Enter.
Αυτός ο τρόπος επιλογής ισχύει γενικά σε όλα τα μενού (οθόνες επιλογών) της εφαρμογής.
Κάθε υποσύστημα εμφανίζει τη δική του βασική οθόνη που περιλαμβάνει πολλές υποεπιλογές, που αναπτύσσονται οριζόντια και οι οποίες με τη σειρά τους αναλύονται
κατακόρυφα σε άλλα μενού με πολλά επίπεδα (οθόνες υπο-επιλογών).
Στο παράδειγμα, που ακολουθεί, ο χρήστης έχει επιλέξει το υποσύστημα 1. ΠωλήσειςΑγορές. Στην κορυφή της οθόνης εμφανίζονται οριζόντια οι υπο-επιλογές του επιλεγμένου
υποσυστήματος,

ενώ στην υπο-επιλογή «2. Διαχείριση Παραστατικών» εμφανίζεται κατακόρυφα το μενού
των επιμέρους εργασιών που περιλαμβάνει.
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Αν
επιλέξει
την
υπο-επιλογή
«3.Πληροφοριακές Καταστάσεις» θα
εμφανιστεί το αντίστοιχο μενού κ.ο.κ.
Σε όσες εργασίες εμφανίζεται στο τέλος
δεξιά το
, αυτό σημαίνει ότι στην
επιλογή
αυτή
αντιστοιχεί
μενού
περισσότερων εργασιών. Η επιλογή
εργασίας γίνεται παντού είτε με το
πληκτρολόγιο είτε με το ποντίκι. Αυτός ο
τρόπος οργάνωσης ακολουθείται σε όλα
τα υποσυστήματα της εφαρμογής.
Για έξοδο από το υποσύστημα στο οποίο
εργάζεστε και επιλογή άλλου πρέπει να
κλείσετε με διαδοχικά Esc τα παράθυρα
εργασίας μέχρι να εμφανιστεί και πάλι η
βασική οθόνη του υποσυστήματος. Από
εκεί κάνετε κλικ με το ποντίκι (ή
μετακινείστε με τα βελάκια) στο πάνω αριστερό τμήμα της στην επιλογή 1.Υποσυστήματα,
οπότε θα εμφανιστεί το μενού της κεντρικής οθόνης επιλογών του προγράμματος.

Έξοδος από το πρόγραμμα
Για να βγείτε από την εφαρμογή και ενώ βρίσκεστε στην κεντρική οθόνη
μπορείτε είτε να κάνετε αριστερό κλικ με το ποντίκι στο κουμπάκι με το x που
βρίσκεται στο επάνω δεξιό τμήμα της
είτε να πατήσετε το κουμπί εξόδου της κεντρικής εργαλειοθήκης

είτε να επιλέξετε το Θ. Έξοδος από την οικονομική Χρήση από τα υποσυστήματα.
Ακολουθεί η ερώτηση «Έξοδος από το
πρόγραμμα;», όπως δείχνει και η εικόνα, στην
οποία αν απαντήσετε Ναι -πατώντας το αντίστοιχο
κουμπί- θα κλείσει η εφαρμογή και θα επιστρέψετε
στην οθόνη των Windows, ενώ αν απαντήσετε Όχι
επιστρέφετε και πάλι στην κεντρική οθόνη του
προγράμματος.

Σύντομη Περιγραφή Υποσυστημάτων
Πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση κάθε υποσυστήματος ας δούμε σύντομα τις
βασικές λειτουργίες τους, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος που αυτά συνδέονται μεταξύ
τους για να σχηματίσουν μια πλήρη εφαρμογή.
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Όπως φαίνεται και στην εικόνα η
εφαρμογή περιλαμβάνει όλα τα
απαραίτητα υποσυστήματα για την
πλήρη
μηχανοργάνωση
του
σύγχρονου φαρμακείου.
Έτσι
διακρίναμε
τις
βασικές
λειτουργίες του σε τομείς, δίνοντας
ιδιαίτερη
έμφαση
στην
παραμετρικότητα της εφαρμογής,
δηλαδή
στην
δυνατότητα
προσαρμογής της στις ανάγκες και
απαιτήσεις
οποιουδήποτε
φαρμακείου.
Γι’
αυτό
κάθε
υποσύστημα
περιλαμβάνει
ξεχωριστό τμήμα Παραμέτρων.
Το φαρμακείο όντας μια εμπορική
επιχείρηση
συναλλάσσεται
με
Πελάτες , Συναδέλφους -που
αποτελούν
ειδική
κατηγορία
πελατών- και Προμηθευτές.
Η συναλλαγή αυτή γίνεται μέσω
σχετικών παραστατικών από τις
εργασίες του υποσυστήματος 1.
Πωλήσεις και Αγορές.
Πελάτες του φαρμακείου μπορούν
να είναι τόσο ιδιώτες όσο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία. Αυτό σημαίνει
ότι για τις συναλλαγές αυτές
απαιτούνται τα στοιχεία των συναλλασσομένων τα οποία θα πρέπει να καταχωρούνται σε
καρτέλες στα υποσυστήματα: 5. Πελάτες – Ασφαλιστικά Ταμεία και 6. Προμηθευτές.
Ειδικά από την καταχώρηση συνταγών Ασφαλιστικών Ταμείων προκύπτουν αυτόματα οι
αντίστοιχες συγκεντρωτικές καταστάσεις και τα σχετικά τιμολόγια που πρέπει να
υποβληθούν. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται από το Υποσύστημα 3. Καταστάσεις
Ασφαλιστικών Ταμείων.
Φυσικά για να καταχωρηθούν τα σχετικά παραστατικά συναλλαγών (πωλήσεων και
αγορών) είναι απαραίτητο να υπάρχει αρχείο - αποθήκη ειδών. Τα αρχεία αυτά
περιλαμβάνονται στο Υποσύστημα 4. Αποθήκη. Εδώ καταχωρούνται οι καρτέλες των ειδών
που διακινεί το φαρμακείο. Για την καλλίτερη οργάνωση της αποθήκης τα είδη
διακρίνονται σε τρία βασικά αρχεία-τιμοκαταλόγους (Φάρμακα, Παραφαρμακευτικά,
Φαρμακοτεχνικές εργασίες).
Το πρόγραμμα προσφέρεται με τον πλήρη τιμοκατάλογο Φαρμάκων και Φαρμακοτεχνικών
εργασιών που ως γνωστό υπόκεινται σε διατίμηση. Στο αρχείο των παραφαρμακευτικών,
ανάλογα με την περιοχή του φαρμακείου και τη βασική φαρμακαποθήκη του, μπορούν να
περιλαμβάνονται τα είδη με τους κωδικούς και τις τιμές του αντίστοιχου Συνεταιρισμού.
Όπως θα διαπιστώσετε οι καρτέλες αποθήκης δεν σχηματίζουν απλά ένα τιμοκατάλογο
αλλά, με το πλήθος στοιχείων που περιέχουν, αποτελούν ένα μοναδικό πληροφοριακό
σύστημα. Ειδικότερα στις καρτέλες φαρμάκων περιλαμβάνονται τόσο φαρμακολογικά
στοιχεία (δραστικές ουσίες, ενδείξεις, δοσολογίες) όσο και στοιχεία που αφορούν στον
τρόπο χορήγησης (λίστα, OTC, εδικές συνταγές, περιορισμούς).
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Από τις πωλήσεις προκύπτει η ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων της αποθήκης. Τις
εργασίες αυτόματης ή χειρόγραφης δημιουργίας των σχετικών παραστατικών (Δελτίων
παραγγελίας Αγορών) περιλαμβάνει το Υποσύστημα 2. Παραγγελίες Αγορών και
Πωλήσεων.
Από τις συναλλαγές αυτές προκύπτουν πλήθος πληροφοριακών στοιχείων με τη μορφή
καταστάσεων, που μπορούν να αντληθούν άλλες από τα σχετικά υποσυστήματα
(Πωλήσεων-Αγορών, Πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης) και άλλες από τα μενού του
υποσυστήματος 8. Στατιστική Επεξεργασία. π.χ. πωλήσεις ανά πελάτη, αγορές ανά
προμηθευτή, δανεικά ανά πελάτη ή συνάδελφο, λογιστικά υπόλοιπα, ληξιπρόθεσμα , αξίες
αποθεμάτων, συνταγές ανά Ασφαλιστικό ταμείο, συγκριτικές στατιστικές πωλήσεων και
αγορών κ.α.
Στο Υποσύστημα 7. Λοιποί Συνεργάτες μπορούν να καταχωρηθούν οι καρτέλες άλλων
συνεργατών με τους οποίους δεν υπάρχουν εμπορικές συναλλαγές π.χ. Φαρμακευτικοί
Σύλλογοι, Ιατροί κ.α.
Βέβαια μια πλήρης εμπορική εφαρμογή πρέπει να περιλαμβάνει και ξεχωριστό τμήμα που
να εξυπηρετεί τις ανάγκες του Λογιστηρίου της επιχείρησης. Στο Λογιστήριο καταχωρούνται
τόσο τα παραστατικά πωλήσεων και αγορών όσο και τα παραστατικά που αφορούν στις
λοιπές δαπάνες/έξοδα.
Από τις καταχωρήσεις αυτές καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση του Βιβλίου
Εσόδων/Εξόδων, η εκτύπωση της Μηνιαίας Κατάστασης, της κατάστασης Φ.Π.Α. , των
Συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.α.
Επίσης για να υπάρχει πλήρης εικόνα των αναλυτικών καρτελών πελατών και
προμηθευτών, το τμήμα του λογιστηρίου θα πρέπει να παρακολουθεί και τα παραστατικά
που αφορούν στις εισπράξεις ή τις πληρωμές αλλά και στα αξιόγραφα (επιταγές) που
εκδίδονται από και προς την επιχείρηση.
Το σύνολο των εργασιών του λογιστηρίου περιλαμβάνεται στα υποσυστήματα: 9. Έσοδα –
Έξοδα, Α. Εισπράξεις – Πληρωμές, και Β. Αξιόγραφα.
Τέλος λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις σημερινές ανάγκες επικοινωνίας του Φαρμακείου με άλλα
πληροφοριακά συστήματα για ανταλλαγή στοιχείων / πληροφοριών και αξιοποιώντας τα
πιο σύγχρονα προγραμματιστικά εργαλεία δώσαμε στην εφαρμογή τη δυνατότητα να
επικοινωνεί (μέσω της κατάλληλης παραμετροποίησης) με όλες τις Φαρμακαποθήκες για
αποστολή παραγγελίας μέσω modem ή για λήψη αρχείων (τιμοκαταλόγων)
παραφαρμακευτικών, καθώς επίσης και τη δυνατότητα ανταλλαγής (αποστολής και λήψης)
πληροφοριακών/στατιστικών στοιχείων σε άλλους φορείς π.χ. στην IMS ή σε εταιρείες –
ομπρέλες φαρμακείων.
Τις εργασίες και τις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνουν τα υποσυστήματα: Ζ. Γενικά
Βοηθητικά Προγράμματα και Η. Γενικές Παράμετροι Dioscourides).
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1 Πωλήσεις και Αγορές
Από το Υποσύστημα αυτό γίνεται η διαχείριση (καταχώρηση και έκδοση) των παραστατικών
Πωλήσεων και Αγορών, η εξαγωγή σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων και η
παραμετροποίηση των παραστατικών σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Στη Βασική οθόνη του Υποσυστήματος αναπτύσσονται οριζόντια οι υπο-επιλογές του, οι
οποίες με τη σειρά τους αναλύονται κατακόρυφα στα μενού εργασιών που περιλαμβάνουν.
Από την κεντρική οθόνη της εφαρμογής με ένα Enter εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 1.2,
αφού το υποσύστημα «Πωλήσεις-Αγορές» βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μενού. Για να
κινηθείτε στις οθόνες υπο-επιλογών χρησιμοποιήστε τα βελάκια ή το ποντίκι

Εικόνα 1.2 Βασική οθόνη υποσυστήματος «Πωλήσεις-Αγορές»

1.2 Διαχείριση Παραστατικών
Η «Διαχείριση Παραστατικών» είναι
οριζόντια η πρώτη υπο-επιλογή του
υποσυστήματος. Στο μενού της που
αναλύεται κατακόρυφα (εικόνα)
περιλαμβάνονται οι βασικότερες
εργασίες όπως η Επεξεργασία των
παραστατικών διακίνησης (1.) και το
Ταμείο Ημέρας (2.).

Μενού Διαχείρισης Παραστατικών
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1.2.1 Επεξεργασία Παραστατικών Διακίνησης
Πρόκειται για την βασικότερη επιλογή της εφαρμογής, αφού από αυτή γίνεται τόσο η
καταχώρηση/έκδοση ενός νέου παραστατικού όσο και η προβολή και επεξεργασία ενός
ήδη καταχωρημένου (οριστικοποιημένου) ή ευρισκόμενου σε κατάσταση αναμονής.
Επιλέγοντας την εργασία «Επεξεργασία Παραστατικών» εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου της
εικόνας 2, όπου το πρόγραμμα σας προτείνει σαν διάστημα επεξεργασίας την τρέχουσα
ημερομηνία.
Στις υπόλοιπες
μεταβλητές
προτείνονται τα
παραστατικά που
αφορούν σε όλους
τους
συναλλασσόμενους
(πελάτες και
προμηθευτές), όλους
τους τύπους και τις
αιτίες κίνησης καθώς
και όλους τους
αριθμούς ή σειρές
παραστατικών και
καταχωρήθηκαν από
όλους τους χρήστες
της εφαρμογής.
Εικόνα 2

Αξιοποιώντας τις μεταβλητές που προσφέρονται (αλλάζοντας τα * με συγκεκριμένες τιμές)
δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης και παρουσίασης καταχωρημένων παραστατικών με
σκοπό την επεξεργασία τους, βάσει πολλαπλών κριτηρίων.
Έτσι για παράδειγμα (Εικόνα 2β), αν θέλετε να δείτε το ή τα Δελτία Αποστολής επιστροφής
Αγορών που εκδώσατε σε κάποιο προμηθευτή, θα ορίσετε την Ημερομηνία από την οποία
θέλετε να αρχίσει η αναζήτηση των παραστατικών, θα δώσετε το όνομα του προμηθευτή
(στο Συναλλασσόμενος), θα σβήσετε όλους τους τύπους παραστατικών εκτός από τον
κωδικό 12, θα πληκτρολογήσετε τη σειρά ή τον αριθμό του δελτίου αν τον γνωρίζετε
(αλλιώς κενό για όλα) και θα κάνετε κλικ στο κουμπί
.
* Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την οθόνη διαλόγου, την λειτουργία της και
την αξιοποίηση των παραμέτρων (κριτηρίων) θα βρείτε σε επόμενο στάδιο του εγχειριδίου.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

19

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Εικόνα 2β

Πατώντας απλά το πλήκτρο Enter ή κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο κουμπί
αποδέχεστε τις προτεινόμενες τιμές και μεταφέρεστε στην επόμενη οθόνη (εικόνα 3. α-β).

Εικόνα 3.α. Οθόνη Επεξεργασίας Παραστατικών

Αν η οθόνη είναι κενή (εικόνα 3.α.), σημαίνει πως δεν υπάρχουν παραστατικά στο
αντίστοιχο διάστημα. Κενή θα είναι η οθόνη αυτή κάθε πρωί, που θα επιλέγετε να
εργαστείτε στα παραστατικά της τρέχουσας ημερομηνίας. Εδώ θα προστίθενται με τη
μορφή μιας γραμμής/εγγραφής όσα παραστατικά θα καταχωρούνται στη συνέχεια.
Αλλιώς σε αυτή (εικόνα 3β) θα παρουσιάζονται τα καταχωρημένα παραστατικά της
ημερομηνίας ή του διαστήματος σύμφωνα και με τις μεταβλητές που ορίστηκαν πριν στην
οθόνη της εικόνας 2.

Πρόκειται δηλαδή, για οθόνη κατάλογο των παραστατικών του διαστήματος που ζητήθηκε,
όπως δηλώνει και ο τίτλος της στην πρώτη γραμμή.
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Εικόνα 3β. Οθόνη Επεξεργασίας Παραστατικών

Στις στήλες της οθόνης εμφανίζονται σημαντικά στοιχεία των παραστατικών, όπως:




Η Ημερομηνία του
Ο Τύπος παραστατικού (ΤΠ) με τη μορφή κωδικού παραμέτρου π.χ 15=Απόδειξη
Λιανικής χωρίς στοιχεία πελάτη
 Η Αιτία κίνησης (ΑΚ) με τη μορφή κωδικού παραμέτρου π.χ. 22=Πώληση
 Ο Αριθμός Καταχώρησης (αύξων αριθμός που δίνεται αυτόματα)
 Ο Κωδικός και Επωνυμία Συναλασσόμενου
 Ο Αριθμός παραστατικού
 Αν Χειρόγραφο ή Μηχανογραφικό
 Το όνομα του Ασφαλιστικού Ταμείου ή κενό για ελεύθερες πωλήσεις
 Ο Αριθμός Μητρώου του ασφαλισμένου ή κενό για ελεύθερες πωλήσεις
 Η Κατάσταση στην οποία βρίσκεται το παραστατικό, δηλαδή αν είναι
o Σε Αναμονή (Α=Ν, αλλιώς Α=Ο), ή
o Αν Εκδόθηκε/εκτυπώθηκε (Ε=Ν, αλλιώς Ε=Ο)
 Το όνομα του Χρήστη που το καταχώρησε
 Ο Αριθμός της Παραγγελίας που αντιστοιχεί στο παραστατικό Αγορών
 και αν Ακολουθεί άλλο Παραστατικό που θα δημιουργηθεί από αυτό
Στην τελευταία γραμμή της οθόνης περιγράφονται τα πλήκτρα διαχείρισης τόσο για τη νέα
καταχώρηση όσο και για την επεξεργασία.

Με τα βελάκια αλλά και τα πλήκτρα αλλαγής σελίδας (PgDn, PgUp) μετακινήστε στις
σελίδες της οθόνης και με το πλήκτρο Enter κάνετε παρουρουσίαση-προβολή της εγγραφής
που θα επιλέξετε.
Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P ή με κλικ είτε στο κουμπί
μπορείτε να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραστατικών της οθόνης.
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Με το πλήκτρο Esc ή με αριστερό κλικ είτε στην στο κουμπί
είτε στο
στο επάνω
δεξιό μέρος της οθόνης βγαίνετε από την οθόνη αυτή και επιστρέφετε στην οθόνη της
εικόνας 1.
Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F3 μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα το αντίστοιχο
Ακυρωτικό του παραστατικού που θα επιλέξετε (φωτίσετε).
Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F4 μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα ένα άλλο τύπο
παραστατικού από το παραστατικό που θα επιλέξετε. Για παράδειγμα, ενώ ο πελάτης σας
ζήτησε Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, εσείς από λάθος εκδώσατε Απόδειξη Λιανικής. Στην
περίπτωση αυτή ακυρώνετε (με το Ctrl+F3) την Απόδειξη και δημιουργείτε από αυτή (με το
Ctrl+F4) ένα Τιμολόγιο-Δελτίο αποστολής.
Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Τ αφορά στη λειτουργία κεντρικού ταμείου του
καταστήματος.
Για την καταχώρηση (εισαγωγή) ενός νέου παραστατικού χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά
πλήκτρα 1 ή 2 ή 3
Με το πλήκτρο 3 καταχωρούνται τα παραστατικά Λιανικής (π.χ Απόδειξη λιανικής), ενώ με
το πλήκτρο 1 τα υπόλοιπα Μηχανογραφημένα παραστατικά (π.χ. Παραστατικά χονδρικών
πωλήσεων, Επιστροφών καθώς και όλα τα σχετικά Ακυρωτικά).
Τέλος με το πλήκτρο 2 καταχωρούνται τα Χειρόγραφα παραστατικά που εξέδωσε η
επιχείρηση καθώς και τα παραστατικά Αγορών (Τιμολόγια Αγορών, Δελτία αποστολής
Αγορών, Πιστωτικά εκπτώσεων κλπ)
* Τα υπόλοιπα πλήκτρα διαχείρισης της οθόνης δεν αφορούν στην παρούσα εφαρμογή.



Καταχώρηση παραστατικών

Από την οθόνη επεξεργασίας παραστατικών (εικόνα 3), πατώντας ένα από τα αριθμητικά
πλήκτρα 1 ή 2 ή 3 εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη εργασίας, η οποία ονομάζεται οθόνη
καταχώρησης παραστατικού (εικ. 4).
Μέσα από την οθόνη αυτή καταχωρείτε και εκδίδετε όλα τα παραστατικά της επιχείρησης
είτε αφορούν στις Πωλήσεις είτε στις Αγορές.
Τα στάδια της καταχώρησης περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια του κεφαλαίου του
εγχειριδίου. Προς το παρόν ας γνωρίσουμε καλά αυτή την οθόνη εργασίας, αφού πρόκειται
για τη σημαντικότερη και πλέον χρησιμοποιούμενη οθόνη της εφαρμογής.

Περιγραφή της οθόνης καταχώρησης παραστατικού
Παρατηρώντας την εικόνα 4. αντιλαμβάνεται κανείς ότι η οθόνη αυτή αποτελείται από 3
διακριτά τμήματα: την επικεφαλίδα (Header), τα πεδία γραμμών και την υποκεφαλίδα
(Footer). Θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν διαφέρει από την εικόνα μιας σελίδας ενός
χειρόγραφου μπλοκ παραστατικών.
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Εικόνα 4.α. (Πατήσατε το 3 για παραστατικό Λιανικής)

Εικόνα 4.β. (Πατήσατε το 1 για παραστατικό Χονδρικής)
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Επικεφαλίδα(Header)
Γραμμές παραστατικού
Υποκεφαλίδα (Footer)
Εικόνα 4.γ. (Πατήσατε το 2 για παραστατικό Αγορών ή Χειρόγραφο)



Επικεφαλίδα (Header) παραστατικού

Βρίσκεται στο πάνω τμήμα της οθόνης και περιλαμβάνει τα πεδία που αφορούν στα βασικά
στοιχεία του παραστατικού, όπως:
- Τύπος παραστατικού π.χ. Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο-Δ. Αποστολής κλπ
- Αιτία κίνησης π.χ. Πωλήσεις Λιανικής, Πωλήσεις Χονδρικής κλπ
- Στοιχεία συνεργάτη στον οποίο εκδίδεται το παραστατικό
- Αριθμός παραγγελίας
- Ημερομηνία
- Ώρα (συμπληρώνεται αυτόματα)
- Αριθμός χειρόγραφου παραστατικού
- Σχετικά παραστατικά (Π,χ αρ. δελτίου αποστολής για το οποίο εκδίδεται κάποιο
τιμολόγιο ή αρ. παραστατικού που ακυρώνεται στην περίπτωση έκδοσης
ακυρωτικού)
- % έκπτωσης που θα ισχύει επί του συνόλου των ειδών του παραστατικού
- Τιμοκατάλογος (σχετίζεται με την τιμολογιακή πολιτική του συνεργάτη)
- Τρόπος πληρωμής (π.χ. Μετρητοίς, επί Πιστώσει, Visa κλπ)
- Ακολουθεί -του παρόντος- άλλο Παραστατικό. Για παράδειγμα, αν καταχωρώντας
ένα Δελτίο Επιστροφής Αγορών θέλετε να δημιουργηθεί αυτόματα το Πιστωτικό
Τιμολόγιο που θα ακολουθήσει, δηλώνετε Ν στο πεδίο αυτό.
- Τόπος παράδοσης
Τα ενεργά πεδία του Header διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού και
καθορίζονται παραμετρικά σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.
Το πρόγραμμα προσφέρεται έτοιμο με την βασική παραμετροποίηση όλων των τύπων
παραστατικών.
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Ποτέ μην τροποποιείται παραμέτρους χωρίς την προηγούμενη έγκριση και καθοδήγηση
της εταιρείας κατασκευής του λογισμικού.

1.

2.

Header παραστατικού Λιανικής

Header παραστατικού Χονδρικής

3. Header παραστατικού Αγορών

Για τις Λιανικές πωλήσεις (3) προτεινόμενος Τύπος παραστατικού είναι η Απόδειξη
Λιανικής Χωρίς καρτέλα Πελάτη (με κωδικό 14) και Αιτία κίνησης οι Πωλήσεις Λιανικής
(κωδικός 22), όπως φαίνεται και στην επικεφαλίδα (Header) της οθόνης 1. Στο παραστατικό
αυτό το πεδίο Συνεργάτης είναι κενό, αφού αυτός ο τύπος Απόδειξης χρησιμοποιείται για
έκδοση παραστατικού γενικά σε πελάτη Λιανικής, ενώ και το πεδίο «Τρόπος πληρωμής»
είναι συμπληρωμένο με την παράμετρο «Μετρητοίς» και ανενεργό. Αν επιθυμείτε μπορεί
να γίνει ενεργό ώστε να μπορείτε να αλλάζετε την παράμετρο κατά περίπτωση σε π.χ. «Με
πίστωση» ή «Με Πιστωτική κάρτα».
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Δηλαδή στο τυπικό παραστατικό Λιανικής τα πεδία: Τύπος παραστατικού , Αιτία κίνησης
και Συνεργάτης είναι συμπληρωμένα και ανενεργά ενώ ο κέρσορας αναβοσβήνει στο
πεδίο Ημερομηνία παραστατικού όπου το πρόγραμμα εμφανίζει την τρέχουσα.
Αν χρειαστεί να αλλάξετε τον προτεινόμενο τύπο παραστατικού λιανικής και να εκδώσετε
κάποιο άλλο, όπως για παράδειγμα μια Απόδειξη Λιανικής με στοιχεία Πελάτη ή Απόδειξη
επιστροφής, πατήστε το πάνω βελάκι. Το πρόγραμμα σας μεταφέρει στον κωδικό τύπου
παραστατικού.

Πατήστε το πλήκτρο space για να σβήσετε τον προτεινόμενο κωδικό και το Enter για να
επιλέξετε άλλο τύπο, από το παράθυρο που εμφανίζεται και στο οποίο περιέχονται όλοι οι
τύποι παραστατικών.
Επιλέγοντας άλλο τύπο παραστατικού,
αυτόματα ενεργοποιούνται και τα
απαιτούμενα πεδία στον
Header
(επικεφαλίδα).
Έτσι, για παράδειγμα, μπορείτε να
καταχωρήσετε Απόδειξη Λιανικής με
στοιχεία Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο
παραστατικό πώλησης (είτε Λιανικής είτε
Χονδρικής).

Αλλαγή τύπου Παραστατικού

Αντίθετα από τη Λιανική στα παραστατικά Χονδρικής πώλησης και Αγορών τα πεδία του
Header (2 & 3) είναι όλα ή σχεδόν όλα ενεργά. Συμπληρώνετε τα στοιχεία που σας
ζητούνται και με το πλήκτρο Enter μεταφέρεστε στο επόμενο πεδίο.
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Αν χρειαστεί να μεταβείτε σε προηγούμενο πεδίο του Header, χρησιμοποιείστε το πάνω
βελάκι. Κάθε φορά που το πατάτε το πρόγραμμα σας μεταφέρει ένα στάδιο πιο πίσω.


Πεδία γραμμών (Lines) παραστατικού

Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων του Header, ο κέρσορας (πατώντας το πλήκτρο Enter)
μεταφέρεται στην πρώτη στήλη της πρώτης γραμμής του παραστατικού.
Το τμήμα αυτό της οθόνης αποτελείται από στήλες (πεδία) και γραμμές. Ο αριθμός των
στηλών είναι περιορισμένος και καθορίζεται από τον τύπο και τη λειτουργία του
παραστατικού. Αντίθετα ο αριθμός των γραμμών είναι απεριόριστος. Αυτό σημαίνει ότι
σε κάθε παραστατικό μπορείτε να καταχωρήσετε όσα είδη σας ζητηθούν. Όταν γεμίσει η
πρώτη σελίδα το πρόγραμμα σας μεταφέρει σε επόμενη κοκ.
Και σε αυτό το τμήμα της οθόνης παρατηρούνται διαφορές ανάλογα με τον τύπο του
παραστατικού που καταχωρείτε, όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες 4.α., 4.β. & 4.γ.
Δηλαδή, άλλες στήλες εμφανίζονται σε μια Απόδειξη Λιανικής, άλλες σε ένα Τιμολόγιο ή
Δελτίο Αποστολής και άλλες σε ένα παραστατικό Αγορών.
Στα πεδία των γραμμών ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού θα συμπληρωθούν –όπου
απαιτείται- τα στοιχεία των συνταγών (Ασφ. Ταμείο, % συμμετοχής, ημερ/νία συνταγής, αρ.
μητρώου, αρ. συνταγής) και στη συνέχεια τα είδη, οι ποσότητες και οι εκπτώσεις που τυχόν
θα γίνουν.
Κάθε γραμμή του παραστατικού μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία (στήλες):
= Αύξων αριθμός συνταγής παραστατικού. Εμφανίζεται μόνο στα παραστατικά
λιανικής και μπορεί να πάρει τιμές από 1- 999. Αυτό σημαίνει ότι στο ίδιο
παραστατικό μπορείτε να καταχωρήσετε πολλές συνταγές για τον ίδιο πελάτη και να
εκδώσετε μία απόδειξη. Η πρώτη συνταγή παίρνει τον αριθμό 1 η επόμενη τον αριθμό 2
κοκ
= Κωδικός αποθήκης στην οποία βρίσκεται η καρτέλα του είδους. Μπορεί να πάρει
τιμές 1, 2, 3, 4. (1=Φάρμακα, 2=Παραφαρμακευτικά, 3=Φαρμακοτεχνική Εργασία,
4=Μη εμπορεύσιμα είδη). Πληκτρολογείται ή επιλέγεται από πίνακα.
= Κωδικός Ασφαλιστικού Ταμείου (π.χ. ΙΚΑ, OGA, DHM κλπ) ή κενό για ελεύθερη
πώληση. Εμφανίζεται μόνο στα παραστατικά λιανικής και πληκτρολογείται ή
επιλέγεται από πίνακα.
= Ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμένου. Εμφανίζεται μόνο στα παραστατικά
λιανικής και συμπληρώνεται αυτόματα από τον τύπο συνταγής του Ασφ. ταμείου ή
παίρνει τιμή 100% για ελεύθερη πώληση..
= Περιγραφή του είδους. Πληκτρολογείται ή εισάγεται με το scanner
(Barcode reader) από το Barcode του είδους.
= Κωδικός (καρτέλας) είδους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανεύρεση
ειδών και εμφανίζεται μόνο σε κάποια παραστατικά π.χ. Τιμολόγια
= Υπόλοιπο αποθήκης. (Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα).
= Ποσότητα. Πληκτρολογείται.
= Λιανική Τιμή στα παραστατικά πωλήσεων ή Χονδρική τιμή στα παραστατικά
Αγορών. (Συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα)
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= Ποσοστό έκπτωσης % ή κενό. Πληκτρολογείται
ή
= Αξία έκπτωσης ή κενό π.χ 4.15 €. Πληκτρολογείται
= Συνολική αξία γραμμής (πληρωτέο). Συμπληρώνεται αυτόματα από το
πρόγραμμα
= Ημερομηνία λήξης του είδους. Συμπληρώνεται είτε αυτόματα από το
πρόγραμμα είτε πατώντας Ctrl+X ή την πληκτρολογείτε στα παραστατικά
Αγορών.
= Χονδρική τιμή μείον την έκπτωση. Εμφανίζεται μόνο στα παραστατικά Αγορών
και συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα.
Κάποια πεδία γραμμών (στήλες παραστατικού) ενεργοποιούνται παραμετρικά ανάλογα
με τον τύπο του παραστατικού, ενώ άλλα είναι πάντα ενεργοποιημένα.
Για παράδειγμα οι στήλες % Έκπτωσης και Αξιακή Έκπτωση μπορούν να απενεργοποιηθούν
και οι δύο ή μόνο η μία εξ αυτών. Ακόμη οι στήλες Ασφ. Ταμείο και % Συμμετοχής δεν
εμφανίζονται στα παραστατικά Αγορών ή Χονδρικών πωλήσεων.
Ειδικά στα παραστατικά Αγορών εμφανίζονται και κάποιες άλλες, όπως για παράδειγμα η
στήλη Ημερομηνία Λήξης.
Από τα πεδία γραμμών μπορούμε να μεταφερθούμε στο Header του παραστατικού με τα
πλήκτρα Ctrl+PgUp.
Στην οθόνη του παραδείγματος που ακολουθεί εμφανίζονται συμπληρωμένα τα πεδία
γραμμών μιας Απόδειξης Λιανικής.
Στις γραμμές του παραστατικού καταχωρήθηκαν και συνταγές και ελεύθερες πωλήσεις με
φάρμακα και παραφαρμακευτικά. Πρόκειται δηλαδή, για ένα τυπικό παράδειγμα πώλησης
όπου ο πελάτης εκτός από την εκτέλεση των τριών (3) συνταγών του ζήτησε να αγοράσει
και κάποια άλλα προϊόντα.
Μόλις αρχίσει η συμπλήρωση των γραμμών στο τμήμα του Header της οθόνης
εμφανίζονται πλέον στοιχεία των πωλούμενων ειδών, όπως:


τα φαρμακολογικά και άλλα στοιχεία (Λίστα, θέση, Απόσυρση, τύπος φυλ.
συνταγής) του επιλεγμένου φαρμάκου



καθώς και τα στοιχεία ανακεφαλαίωσης (συνολική αξία, αξία συμμετοχής,
αιτούμενο από το Ασφ. Ταμείο) κάθε φορά της επιλεγμένης συνταγής.

Στο παράδειγμα η μπάρα είναι τοποθετημένη στο το πρώτο φάρμακο της συνταγής 1. Η
συνταγή αυτή έχει συνολική αξία 13.73€ ,η συμμετοχή του ασφαλισμένου είναι 3.44€ και
το ποσό που βαρύνει το Ασφαλιστικό Ταμείο είναι 10.29€
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Μετακινώντας τη μπάρα σε άλλη γραμμή/είδος του παραστατικού τα στοιχεία αυτά
μεταβάλλονται.



Υποκεφαλίδα (Footer) παραστατικού

Στην υποκεφαλίδα (Footer) εμφανίζονται τα στοιχεία ανακεφαλαίωσης του
παραστατικού δηλαδή, καθαρή αξία (αξία προ ΦΠΑ), συνολική αξία ΦΠΑ, , αξία
εκπτώσεων, συνολική ποσότητα σε τεμάχια, γραμμές παραστατικού, πληρωτέο ποσό-αξία
αλλά και στοιχεία για κάθε είδος που θα επιλέξετε όπως ΦΠΑ ανά είδος (αξία και ποσοστό
%), υπόλοιπο αποθήκης, αναμενόμενη ποσότητα από παραγγελία Αγορών. Το επιλεγμένο
είδος φαίνεται κάθε φορά στο πάνω αριστερό τμήμα της οθόνης του Footer.

Footer παραστατικού

Στην οθόνη του παραδείγματος το παραστατικό αποτελείται από 8 γραμμές και στον
πελάτη πρέπει να δοθούν 11 τεμάχια, ενώ του έχει γίνει συνολικά έκπτωση 5,54 € και
πρέπει να πληρώσει τελικά 14,67 €.
Η καθαρή αξία (προ ΦΠΑ) του παραστατικού είναι 12.81€ και ο συνολικός ΦΠΑ 1,86€.
Όσο για το είδος AMOXIL έχει ΦΠΑ στην κατηγορία του 9% 0,130€, υπόλοιπο αποθήκης 5
τεμάχια και δεν αναμένονται ποσότητες από παραγγελία.
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Έτσι πλέον η οθόνη ενός συμπληρωμένου παραστατικού θα έχει τη μορφή μιας από τις
ακόλουθες εικόνες.
1. Παραστατικό Λιανικής Πώλησης

2. Παραστατικό Χονδρικής Πώλησης

3. Παραστατικό Αγορών
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Την οθόνη καταχώρησης παραστατικού συμπληρώνουν:
- Η γραμμή εργαλείων που βρίσκεται στην κορυφή της οθόνης και περιλαμβάνει τα
πλήκτρα (Hot keys) διαχείρισης του παραστατικού με το ποντίκι.

-

Και μία γραμμή που βρίσκεται στο τελευταίο σημείο της και η οποία περιγράφει και
εξηγεί τα πλήκτρα ή τους συνδυασμούς των πλήκτρων διαχείρισης του
παραστατικού με το πληκτρολόγιο. Σ’ αυτή επίσης εμφανίζονται σχόλια –
επεξηγήσεις για κάθε στάδιο της καταχώρησης.

Κάθε κουμπί (Hot Key) της γραμμής εργαλείων αντιστοιχεί και σε ένα συνδυασμό
πλήκτρων που περιγράφεται στην τελευταία γραμμή της οθόνης.
Έτσι για τη διαχείριση του παραστατικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το ποντίκι
κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί της γραμμής εργαλείων είτε το πληκτρολόγιο
πληκτρολογώντας τον αντίστοιχο συνδυασμό πλήκτρων.
Επειδή στην εφαρμογή χρησιμοποιούνται πολύ συχνά συνδυασμοί πλήκτρων, οι οποίοι θα
αναφέρονται στο εγχειρίδιο, θα πρέπει να γνωρίζετε τι εννοούμε με τον όρο «συνδυασμός
πλήκτρων» και πως θα τους χρησιμοποιείτε.
Στο εγχειρίδιο θα αναφέρονται με τη μορφή π.χ. Ctrl+P ή Alt+R κλπ. Για να
χρησιμοποιήσετε -τον όποιο συνδυασμό πλήκτρων- θα πρέπει να κρατήσετε πατημένο το
πλήκτρο που αναφέρεται πρώτο στο συνδυασμό π.χ. το Ctrl ή το Alt και να πατήσετε μια
φορά το δεύτερο π.χ. το P ή το R.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

31

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Για παράδειγμα για να εκδώσετε/εκτυπώσετε το παραστατικό μπορείτε είτε να κάνετε κλικ
στο κουμπί
είτε να πληκτρολογήσετε Ctrl+P (Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl
πατήστε μια φορά το πλήκτρο P).
Σε κάποια Hot Keys εμφανίζεται δεξιά ένα βελάκι
. Αυτό σημαίνει ότι στο κουμπί
αυτό αντιστοιχεί μενού πολλών λειτουργιών. Έτσι για παράδειγμα αν θέλετε απλά να δείτε
την καρτέλα κάποιου είδους μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στο κουμπί
είτε να
πατήσετε Ctrl+K.. Αν όμως θέλετε να δείτε και να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη λειτουργία
του τότε κάνετε κλικ με το ποντίκι στο βελάκι δεξιά του
οπότε θα εμφανιστεί το
μενού όλων των λειτουργιών του. Η επιλογή εργασίας από εκεί γίνεται κατά τα γνωστά.

Πλήκτρα διαχείρισης οθόνης παραστατικού

Κάθε φορά που τοποθετείτε με το ποντίκι το βελάκι πάνω σε κάποιο Hot key, στην
τελευταία γραμμή της οθόνης εμφανίζεται η επεξήγηση της λειτουργίας του. Αναλυτικά τα
Hot keys και αντίστοιχα πλήκτρα (ή συνδυασμοί πλήκτρων) είναι:
ή Insert

= Εισαγωγή νέας εγγραφής

ή Home

= Διόρθωση της επιλεγμένης εγγραφής

ή Delete

= Διαγραφή της επιλεγμένης εγγραφής

ή Ctrl+Delete = Ακύρωση του παραστατικού
ή F5

= Ανανέωση της οθόνης

ή Ctrl+P

= Οριστική καταχώρηση/Εκτύπωση παραστατικού

ή Ctrl+S

= Εμφάνιση καρτέλας Συνεργάτη

ή Ctrl+K

= Εμφάνιση καρτέλας είδους

ή Ctrl+N
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ή Ctrl+D

= Import/Export γραμμών παραστατικού

ή Ctrl+A

= Αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγου

ή Ctrl+L

= Εκτύπωση ετικετών

ή Ctrl+Q

= Εμφάνιση/Εκτύπωση Συνταγών

2017

Εκτός από τα παραπάνω πλήκτρα ή συνδυασμούς, υπάρχουν και κάποια που δεν
εμφανίζονται στη γραμμή εργαλείων της οθόνης, όπως τα:
Ctrl+R =

Παραστατικό σε Εκκρεμότητα

Ctrl+F5 =

Ομοειδή φάρμακα κατά Δραστική ουσία

Ctrl+F6 =

Ομοειδή φάρμακα κατά Θεραπευτική ένδειξη

Alt+T =

Εμφάνιση Ταμείου Ημέρας

Ctrl+ Υ =

Ρέστα + έκδοση παραστατικού

Ctrl+Χ =

Συμπλήρωση της αντίστοιχης στήλης με την Ημερομηνία Λήξης.

Alt+R =

Εκκρεμότητες Συνεργάτη
Alt+Β =

Συγκριτικά πωλήσεων μεταξύ τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης

Ctrl+Z =

Υπόλοιπο Συνεργάτη

Esc ή κλικ στο

= Έξοδος από το παραστατικό/Παραστατικό σε Αναμονή

Στις εργασίες διαχείρισης προσθέστε και αυτές που εμφανίζονται στα μενού των πλήκτρων
που έχουν πολλαπλές λειτουργίες. και τις οποίες εμφανίζουν κάνοντας κλικ στο
δεξιά
τους, όπως στα παραδείγματα (εικόνες) που ακολουθούν.
Μενού λειτουργιών
(Εκτύπωση)

του

Μενού λειτουργιών του
(Συνεργάτης)
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Μενού λειτουργιών του
(Αποθήκη)

Παραστατικά Πωλήσεων
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
Για να ξεκινήσετε την καταχώρηση νέου παραστατικού πρέπει να βρίσκεστε στην οθόνη της
εικόνας 4. Θυμίζουμε ότι στην οθόνη αυτή βρίσκεστε όταν:
Α) από την κεντρική οθόνη της εφαρμογής
επιλέξετε το Υποσύστημα 1. Πωλήσεις-Αγορές,

Β) στην υπο-επιλογή αυτού (2.Διαχείριση
Παραστατικών) επιλέξετε την εργασία 1.
Επεξεργασία παραστατικών,

Γ) επιβεβαιώσετε την ημερομηνία (ή το χρονικό
διάστημα) και τέλος,
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Δ) από την οθόνη παρουσίασης των
παραστατικών πατήσετε το αριθμητικό
πλήκτρο 3 ή το Insert για καταχώρηση
Λιανικών.
Προτεινόμενος τύπος παραστατικού Λιανικής
είναι ο κωδικός 14. Απόδειξη Λιανικής

1.3 Απόδειξη Λιανικής (Διαδικασία Καταχώρησης)

Εικόνα 4. (οθόνη καταχώρησης παραστατικού Λιανικής)

Στην οθόνη καταχώρησης παραστατικού λιανικής (εικόνα 4). ο κέρσορας αναβοσβήνει στο
πεδίο:

1.3.1 Ημερομηνία παραστατικού
όπου το πρόγραμμα εμφανίζει πάντα την τρέχουσα. Προσοχή !! Μην αλλάζετε ποτέ την
ημερομηνία του παραστατικού (Αν χρειαστεί να εκδώσετε παραστατικό σε άλλη
ημερομηνία, θα πρέπει να γνωρίζετε πότε επιτρέπεται από τον ΚΒΣ).
Για παράδειγμα, επιτρέπεται να εκδώσετε τα Τιμολόγια πώλησης προς τα Ασφαλιστικά
Ταμεία μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα με ημερομηνία παραστατικού την τελευταία ημέρα
του μήνα τον οποίο υποβάλλετε.
Αν πληκτρολογήσετε ημερομηνία διαφορετική της τρέχουσας, το πρόγραμμα εμφανίζει το
ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα και ζητά επιβεβαίωση.
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Η Ημερομηνία συνταγής δεν σχετίζεται με την ημερομηνία παραστατικού. Αν η συνταγή
που θα εκτελέσετε δεν μπορεί να καταχωρηθεί στην τρέχουσα ημερομηνία, αυτό ορίζεται
σε άλλο σημείο της καταχώρησης (βλέπε στάδια καταχώρησης).

1.3.2 Τρόπος Πληρωμής
Εδώ μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο πληρωμής του παραστατικού (επί πιστώσει, με
πιστωτική κάρτα) ή να αποδεχθείτε τον προτεινόμενο τρόπο, ο οποίος είναι με Μετρητά
(κωδικός 00), πατώντας απλά το Enter.

1.3.3 Αύξων Αριθμός συνταγής
Έτσι μεταφέρεστε στην πρώτη γραμμή του παραστατικού. Το πρώτο πεδίο των γραμμών
του παραστατικού, δηλαδή η στήλη Σ (=αριθμός Συνταγής) συμπληρώνεται αυτόματα στην
πρώτη γραμμή, με τον αριθμό 1 και ο κέρσορας αναβοσβήνει στο επόμενο πεδίο.
* Στις επόμενες όμως, γραμμές του παραστατικού θα πρέπει να δηλώνετε στη στήλη Σ ποια
συνταγή καταχωρείτε ή πρόκειται να καταχωρήσετε.

1.3.4 Κωδικός Αποθήκης
Εδώ πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό της Αποθήκης (αρχείου) στην οποία ανήκει το
είδος που πρόκειται να καταχωρήσετε. Πληκτρολογήστε (ανάλογα) τον αριθμό:
1 για Φάρμακα
2 για Παραφαρμακευτικά ή
3 για Φαρμακοτεχνική Εργασία,
Αλλιώς πατώντας Enter ή κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο
θα εμφανιστεί παράθυρο
επιλογών με τους αποδεκτούς κωδικούς για να επιλέξετε από εκεί την αποθήκη στην οποία
ανήκει το είδος.
Μετά την επιλογή αποθήκης ο κέρσορας μεταφέρεται στο επόμενο βήμα των
καταχωρήσεων.
*Σημείωση: Υπάρχει δυνατότητα (παραμετρικά) να παραλείψουμε το βήμα αυτό, δηλαδή
τον χαρακτηρισμό της Αποθήκης κατά την καταχώρηση και κατά συνέπεια να επιταχύνουμε
τη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή αλλάζουν κάποια δεδομένα κατά την καταχώρηση του
είδους, όπως θα δούμε στο σχετικό στάδιο (βήμα 4).

1.3.5 Κωδικός Ασφαλιστικού Ταμείου

Εικόνα 6

Μετά τη συμπλήρωση της Αποθήκης ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο (στήλη)
Ασφαλιστικό Ταμείο. Εδώ έχουμε 2 περιπτώσεις:
Η συνταγή δεν αφορά σε Ασφαλιστικό Ταμείο, αλλά ελεύθερη πώληση
Η συνταγή ανήκει σε Ασφαλιστικό Ταμείο.
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Αν πρόκειται για ελεύθερη πώληση,

πατήστε 2 φορές το πλήκτρο Enter. Με το πρώτο Enter εμφανίζεται παράθυρο επιλογής
Ασφαλιστικού ταμείου και η μπάρα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του πίνακα, στο κενό
Ταμείο. (Εικόνα 6.α.)

Εικόνα 6.α. (επιλογή Ασφ. Ταμείου ή της κενής εγγραφής για πώληση χωρίς Συνταγή Ταμείου)

Με το δεύτερο Enter επιλέγετε το κενό Ταμείο και ο κέρσορας μεταφέρεται στην επόμενη
στήλη (Περιγραφή είδους).

Εικόνα 6.β.

Έτσι η στήλη Ασφ. Ταμείο μένει κενή και η στήλη % Συμμετοχής συμπληρώνεται
αυτόματα με το 100. (Εικόνα 6.β.)



Αν πρόκειται για Χειρόγραφη Συνταγή Ασφαλιστικού Ταμείου,

πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ονόματος του Ασφαλιστικού Ταμείου. Οι κωδικοί αυτοί είναι
τριψήφιοι και με λατινικούς χαρακτήρες, της μορφής EOP, DAP, TYP κοκ.
Επίσης, το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε Ταμείο και με πιο εύκολο
τρόπο, δηλαδή να πληκτολογήσετε έναν κωδικό σύντομης ανεύρεσης (ΚσΑ). Αυτός ο
κωδικός μπορεί να είναι ένας μονοψήφιος αριθμός (1,2,3 κοκ) και θα πρέπει να τον ορίσετε
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εσείς για τα κυριότερα Ταμεία σας. Έτσι π.χ. στην καρτέλα του ΙΚΑ μπορείτε να δώσετε σαν
ΚσΑ τον αριθμό 1, στον ΟΓΑ το 2, στο Δημόσιο το 3 κοκ. (Βλέπε σχετικό κεφάλαιο «Πελάτες
– Ασφαλιστικά Ταμεία» του εγχειριδίου).
Έτσι, για να εισάγετε τον κωδικό του ασφαλιστικού Ταμείου:


είτε πληκτρολογείτε τον κωδικό του (με Λατινικούς χαρακτήρες) π.χ.



είτε πληκτρολογείτε τον αντίστοιχο κωδικό σύντομης ανεύρεσης π.χ.



είτε πατάτε Enter, οπότε εμφανίζεται παράθυρο επιλογών με όλα τα Ταμεία για να
επιλέξετε από εκεί κατά τα γνωστά.

Μετά την εισαγωγή του Ασφαλιστικού Ταμείου εμφανίζεται η οθόνη της εικόνας 8. για να
συμπληρώσετε κατά σειρά τα υπόλοιπα στοιχεία της συνταγής (όποια απαιτούνται),
δηλαδή:
 Να ορίσετε αν η συνταγή έχει πολλά % συμμετοχής. Στο πεδίο αυτό πατήστε το
πλήκτρο Ν (=Ναι), αν η συνταγή έχει πολλά % συμμετοχής (μικτή) αλλιώς το Enter
για να προχωρήσετε, αφήνοντας κενό αυτό το πεδίο. Το κενό ισοδυναμεί με Όχι και
σημαίνει ότι όλα τα φάρμακα της συνταγής έχουν το ίδιο % συμμετοχής.



Εικόνα 8.
Στη συνέχεια, να επιλέξετε τύπο συνταγής, δηλαδή % συμμετοχής ασφαλισμένου.
Στο πεδίο αυτό πατήστε Enter για να επιλέξετε ποσοστό από το σχετικό παράθυρο.
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Αν προηγουμένως δηλώσατε πως η συνταγή έχει πολλά % συμμετοχής, επιλέξτε το
ποσοστό που αντιστοιχεί στο πρώτο φάρμακο αυτής. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα
σας ζητά να επιλέξετε % συμμετοχής όταν θα καταχωρείτε το δεύτερο και το τρίτο
φάρμακο της συνταγής.
Αν η συνταγή δεν έχει πολλά % συμμετοχής, το ποσοστό που θα επιλέξετε εδώ, θα
ισχύει για όλα τα φάρμακα της.


Μετά την επιλογή τύπου, να ορίσετε την Ημερομηνία συνταγής. Εδώ το
πρόγραμμα σας προτείνει την τρέχουσα. Αν συμφωνείτε πατάτε απλά το Enter,
αλλιώς πληκτρολογείτε την ημερομηνία που επιθυμείτε στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ
Σ’ αυτό το σημείο αλλάζετε την Ημερομηνία Συνταγής (αν χρειάζεται) και ποτέ στο πεδίο
Ημερομηνία Παραστατικού. Η ημερομηνία που θα πληκτρολογήσετε μπορεί να είναι
είτε μικρότερη είτε μεγαλύτερη της προτεινόμενης. Με βάση αυτή την ημερομηνία
καταχωρούνται οι συνταγές στις Συγκεντρωτικές καταστάσεις.


Επίσης στα πεδία Αριθμός Μητρώου και Αριθμός Συνταγής, ανάλογα με τις
απαιτήσεις του Ταμείου, θα πληκτρολογήσετε τα στοιχεία ή θα τα προσπεράσετε
με Enter.

Στα Ταμεία που δεν απαιτούνται κάποια από τα παραπάνω στοιχεία, τα αντίστοιχα πεδία
μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτό ορίζεται παραμετρικά στην καρτέλα του
Ασφαλιστικού Ταμείου (Βλέπε σχετικό κεφάλαιο «Πελάτες – Ασφαλιστικά Ταμεία»).
Το ίδιο ισχύει και για τα πεδία «Ιατρός», «Γεωγραφική Περιοχή» και «Ειδικότητα Ιατρού».
Μετά τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων της συνταγής η οθόνη της εικόνας 8.
εξαφανίζεται. Ο κέρσορας μεταφέρεται στις γραμμές του παραστατικού και στο
πεδίο/στήλη «Περιγραφής Αγαθού/Υπηρεσίας» για να ακολουθήσει η καταχώρηση των
ειδών της συνταγής.
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1.3.6 Περιγραφή Αγαθού/Υπηρεσίας (υποχρεωτικό)

Εικόνα 9 (Εισαγωγή περιγραφής ή Barcode)

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να εισάγετε τα είδη με ένα από τους παρακάτω τρόπους :



Αναζήτηση με τα αρχικά της Περιγραφής

Για να εισάγετε την περιγραφή του είδους:
 πληκτρολογείτε τα αρχικά της περιγραφής του (τους πρώτους 3-4 χαρακτήρες είτε
πεζά είτε κεφαλαία) π.χ.
και πατάτε Enter.


Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο επιλογών με όλα τα είδη (της αποθήκης που
έχετε προηγούμενα επιλέξει), των οποίων η περιγραφή αρχίζει με τους χαρακτήρες
που πληκτρολογήσατε. Αν το είδος που αναζητείτε δεν υπάρχει στην πρώτη σελίδα
της οθόνης, τότε με το πλήκτρο PgDn μετακινείστε στην επόμενη σελίδα ενώ με το
PgUp στην προηγούμενη.



Η επιλογή του είδους, μπορεί να γίνει, είτε με τα πλήκτρα κατεύθυνσης του
πληκτρολογίου (πάνω ή κάτω βελάκι), είτε πληκτρολογώντας τον αριθμό (0, 1, 2…)
ή τo γράμμα (A, B, C….), που αντιστοιχεί σε κάθε εγγραφή είτε με το ποντίκι.

Στην οθόνη επιλογών περιέχονται, πλέον της περιγραφής των ειδών, πολλά σημαντικά
στοιχεία όπως η Εταιρεία, η Λίστα, η Τιμή Πώλησης, το Υπόλοιπο Αποθήκης, τυχόν
Αναμενόμενες ποσότητες από Παραγγελίες Αγορών, η Δραστική Ουσία, η Θεραπευτική
Ένδειξη κ.α.



Αναζήτηση με τυχαία στοιχεία της Περιγραφής και το σύμβολο
% (Like)

Επειδή, πολύ συχνά, δεν είναι εύκολο να διαβάσετε καθαρά την περιγραφή κάποιου
φαρμάκου (σε ορισμένες κακογραμμένες συνταγές), η εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα
να το αναζητήσετε πληκτρολογώντας κάποια στοιχεία του (όποια μπορείτε να διαβάσετε).
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Για παράδειγμα, έστω ότι δεν μπορείτε να «βγάλετε» τα αρχικά του φαρμάκου, αλλά κάπου
στην περιγραφή διαβάζετε …LOR… και παρακάτω τον αριθμό 500.
Σ’ αυτή την περίπτωση πληκτρολογείτε:
και πατάτε Enter. Στην
οθόνη επιλογών θα εμφανιστούν όλα τα φάρμακα που σε κάποιο σημείο της περιγραφής
τους περιέχουν συνεχόμενους τους χαρακτήρες LOR και τον αριθμό 500. Το σύμβολο %
μπορεί να επαναληφθεί τόσες φορές όσα και τα στοιχεία που διακρίνετε.

Εικόνα 10 (οθόνη επιλογής κατά την αναζήτηση με το σύμβολο %)

Από τα στοιχεία της οθόνης και τα υπόλοιπα είδη της συνταγής ή την πάθηση του ασθενούς
μπορείτε να οδηγηθείτε στην επιλογή του σωστού είδους. Η πρακτική αξία αυτής της
δυνατότητας αναζήτησης είναι πολύ σημαντική.
Για παράδειγμα ο ασθενής ζητά ένα κολλύριο και δεν θυμάται κανένα άλλο στοιχείο.
Πληκτρολογήστε:
και πατήστε Enter.
Στην οθόνη επιλογών θα εμφανιστούν όλα τα κολλύρια…. για να μπορέσετε να βρείτε αυτό
που ζητά.

Οθόνη επιλογής κατά την αναζήτηση με το σύμβολο %

Πολύ σημαντική βοήθεια προσφέρει αυτή η μέθοδος αναζήτησης και στις αναζητήσεις
καλλυντικών όταν δεν γνωρίζετε την εταιρεία του προϊόντος.
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Για παράδειγμα, σας ζητούν μια κρέμα KERACNYL, αλλά δεν γνωρίζετε ποιας εταιρείας είναι
αυτό το προϊόν. Πληκτρολογήστε:
και πατήστε Enter.
Θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογών της επόμενης εικόνας για να επιλέξετε είδος.

Οθόνη επιλογής κατά την αναζήτηση με το σύμβολο %

Όπως αναφέραμε παραπάνω, με κατάλληλη παραμετροποίηση, μπορούμε να
παρακάμψουμε τον ορισμό του κωδικού Αποθήκης (1, 2 ή 3) κατά την καταχώρηση, και
επομένως ολόκληρο το Βήμα 2. Στην περίπτωση αυτή, κατά την αναζήτηση του είδους με
βάση την περιγραφή και πληκτρολογώντας π.χ. amo…

η οθόνη επιλογών έχει την ακόλουθη μορφή (εικόνα 10.β.).

Εικόνα 10.β. (οθόνη επιλογών χωρίς διάκριση αποθηκών)

Όπως παρατηρείτε, στην οθόνη επιλογής ειδών:
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εμφανίζονται κατά αλφαβητική σειρά όλα τα είδη των οποίων η περιγραφή
αντιστοιχεί στα στοιχεία της αναζήτησης, ανεξαρτήτως αποθήκης (Φάρμακα,
Παραφαρμακευτικά, Φαρμακοτεχνικά).
 Υπάρχει δυνατότητα διάκρισης των ειδών από τον κωδικό αποθήκης που
εμφανίζεται στη στήλη «Α». Έτσι μπορείτε να διακρίνετε τα Φάρμακα (1) από τα
είδη των άλλων αποθηκών (2 ή 3).
Η παραμετροποίηση αυτή δεν προτείνεται για τα παραστατικά Λιανικής, ενώ αντίθετα
μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλες κατηγορίες παραστατικών π.χ. Χονδρικής, Παραγγελιών,
Αγορών.



Αναζήτηση με το Barcode

Η αναζήτηση/καταχώρηση είδους με το ειδικό scanner, το οποίο έχει τη δυνατότητα να
«διαβάζει» το Barcode που υπάρχει πάνω στη συσκευασία του, αποτελεί την πιο γρήγορη
και αξιόπιστη μέθοδο.
Στην αναζήτηση αυτή δεν εμφανίζεται οθόνη επιλογών, όπως στην αναζήτηση με την
περιγραφή, αφού ο κωδικός Barcode είναι μοναδικός και δεν μπορεί να αντιστοιχεί παρά
μόνο σε ένα είδος.
Το scanner δηλαδή, επιλέγει άμεσα το είδος που «σκανάρετε». Αν όμως, δεν βρεθεί είδος
με το συγκεκριμένο Barcode, ο κέρσορας παραμένει στο πεδίο της Περιγραφής (όπου
εμφανίζεται ο κωδικός Barcode με τη μορφή αριθμών) για να προσπαθήσετε και πάλι ή να
πληκτρολογήσετε την περιγραφή του είδους.
Ο κωδικός barcode πρέπει να είναι καταχωρημένος στα στοιχεία της καρτέλας του είδους,
αλλιώς δεν είναι δυνατή η αναζήτηση (πώληση) με αυτή τη μέθοδο.
Υπάρχει περίπτωση ένα είδος να έχει περισσότερους από ένα(1) κωδικούς barcode. Ποτέ
όμως δεν μπορούν δύο διαφορετικά είδη να έχουν τον ίδιο κωδικό Barcode. Έτσι
αποκλείονται τα λάθη κατά την καταχώρηση.
Στο αρχείο (Αποθήκη) Φαρμάκων της εφαρμογής είναι καταχωρημένοι οι κωδικοί barcode
όλων των ειδών. Αντίθετα στο αρχείο Παραφαρμακευτικών θα πρέπει να τους
καταχωρήσετε μόνοι σας. (Βλέπε σχετικό κεφάλαιο «Αποθήκη» του εγχειριδίου).



Αναζήτηση με τη Δραστική ουσία (Ctrl + F5)

Εναλλακτικός τρόπος αναζήτησης είδους (φαρμάκου) με στοιχείο τη δραστική του ουσία.
Για την αναζήτηση με τη δραστική και ενώ βρίσκεστε στο πεδίο «Περιγραφή» πατήστε
Ctrl+F5. Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο για να εισάγετε τον κωδικό της δραστικής.
Με το Enter μεταφερθείτε στην περιγραφή της και πληκτρολογήστε τα αρχικά της
δραστικής ουσίας π.χ. Paracetamol και πατήστε το Enter.
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Επιλέξτε από το σχετικό Πίνακα επιλογής
Δραστικής την κατάλληλη δραστική, οπότε .....

εμφανίζεται παράθυρο ομοειδών φαρμάκων της επιλεγμένης δραστικής ουσίας...

Επιλέξτε το κατάλληλο φάρμακο και πατήστε Enter για να συνεχίσετε με τα επόμενα στάδια
της καταχώρησης.
 Πολύ χρήσιμος τρόπος αναζήτησης φαρμάκων αλλοδαπής προέλευσης.



Αναζήτηση με την Κύρια Ένδειξη (Ctrl + F6)

Εναλλακτικός τρόπος αναζήτησης είδους (φαρμάκου) με στοιχείο την θεραπευτική του
ένδειξη. Για την αναζήτηση με την ένδειξη και ενώ βρίσκεστε στο πεδίο «Περιγραφή»
πατήστε Ctrl+F6. Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο για να εισάγετε τον κωδικό της
ένδειξης. Με το Enter μεταφερθείτε στην περιγραφή της και πληκτρολογήστε στα ελληνικά
τα αρχικά της π.χ. ΕΛΚΟΣ

Πατήστε Enter για να επιλέξετε από το σχετικό πίνακα την κατάλληλη, οπότε εμφανίζεται
παράθυρο με όλα τα φάρμακα της συγκεκριμένης ένδειξης.
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Πίνακας ομοειδών φαρμάκων της επιλεγμένης ένδειξης

Επιλέξτε το κατάλληλο φάρμακο και πατήστε Enter για να συνεχίσετε με τα επόμενα στάδια
της καταχώρησης.



Αναζήτηση με τον Κωδικό του Αγαθού/Υπηρεσίας

Αν, ενώ βρίσκεστε στο πεδίο «Περιγραφή» πατήσετε Enter (χωρίς προηγουμένως να
πληκτρολογήσετε οτιδήποτε), ο κέρσορας μεταφέρεται στο κάτω μέρος της οθόνης σε ένα
νέο πεδίο για να εισάγετε τον κωδικό του είδους.

Εδώ πληκτρολογείτε τον κωδικό καρτέλας (αν τον θυμάστε) και πατάτε Enter. Αν βρεθείτε
κατά λάθος στο πεδίο εισαγωγής κωδικού, με το πάνω βελάκι επιστρέφετε στο πεδίο
Περιγραφή, ενώ αν πατήσετε ακόμη μια φορά το Enter ο κέρσορας μεταφέρεται στο
διπλανό πεδίο για να αναζητήσετε το είδος με στοιχεία της Συμπληρωματικής Περιγραφής.



Αναζήτηση με τη Συμπληρωματική Περιγραφή
Αγαθού/Υπηρεσίας

Εδώ μπορείτε να εισάγετε στοιχεία της συμπληρωματικής περιγραφής για να αναζητήσετε
το είδος. Αν βρεθείτε κατά λάθος στο πεδίο αυτό, με το πάνω βελάκι επιστρέφετε στο
Προηγούμενο πεδίο κοκ.

Η αναζήτηση με τα βήματα 4.α. και 4.β. δεν χρησιμοποιείται ουσιαστικά στα παραστατικά
Λιανικής, αφού είναι σχεδόν αδύνατο να θυμάστε τους κωδικούς καρτέλας των ειδών.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

45

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Η σειρά των πεδίων αναζήτησης (Περιγραφή, κωδικός, Συμπληρωματική περιγραφή)
καθορίζεται παραμετρικά για κάθε τύπο παραστατικού. Έτσι σε κάποιους τύπους (π.χ
Δελτίο Αποστολής) η έναρξη αναζήτησης έχει πρώτο το πεδίο του κωδικού.
Αδυναμία εύρεσης είδους
Αν κατά την αναζήτηση του είδους (με οποιαδήποτε μέθοδο) δεν βρεθεί είδος με τα
δοσμένα στοιχεία ο κέρσορας παραμένει στο πεδίο της περιγραφής, όπου καταγράφονται
τα στοιχεία που πληκτρολογήσατε ή ο κωδικός Barcode που ανέγνωσε το scanner, για να
επιχειρήσετε και δεύτερη φορά.
Αν για παράδειγμα αναζητούσατε τα Ceclor και πληκτρολογήσατε CEK… (δηλαδή Κ αντί του
C), επειδή δεν υπάρχουν φάρμακα με αυτά τα αρχικά στην στήλη Περιγραφή παραμένει η
ακόλουθη εικόνα
Κάτι ανάλογο θα συμβεί αν το Scanner αναγνώσει Barcode που δεν έχει καταχωρηθεί στην
καρτέλα
κάποιου
είδους,
όπως
του
ακόλουθου
παραδείγματος
Στις περιπτώσεις αυτές πληκτρολογήστε σωστά τα αρχικά της περιγραφής του είδους για να
προχωρήσετε στην καταχώρηση του παραστατικού. Αργότερα φροντίστε να ενημερώσετε
την καρτέλα του είδους με το Barcode της ετικέτας.
Μετά την επιλογή του είδους (με οποιαδήποτε μέθοδο) το πεδίο/στήλη «Περιγραφή» του
παραστατικού συμπληρώνεται με την περιγραφή του επιλεγμένου είδους και ο κέρσορας
αναβοσβήνει στο επόμενο στάδιο για να εισάγετε ποσότητα.

1.3.7 Ποσότητα (υποχρεωτικό)
Στο πεδίο αυτό το πρόγραμμα σας προτείνει αυτόματα τον αριθμό 1 (παράμετρος). Εσείς
πληκτρολογείτε την ποσότητα που σας ζητείται ή (με το Enter) αποδέχεστε την
προτεινόμενη και ο κέρσορας μεταφέρεται στο επόμενο στάδιο.
Η στήλη «Υπόλοιπο Αποθήκης» συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα και στο τμήμα
της οθόνης πάνω από τις γραμμές εμφανίζονται τα συμπληρωματικά στοιχεία του είδους.

Εικόνα 11

1.3.8 Τιμή Μονάδος (συμπληρώνεται αυτόματα)
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Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την λιανική τιμή του είδους. Στην στάνταρ
παραμετροποίηση το πεδίο αυτό είναι μη διαχειρίσιμο, δηλαδή είναι ανενεργό και ο
κέρσορας δεν σταματά, παρά μόνο αν η λιανική τιμή της καρτέλας είναι μηδέν.
Αυτό παρατηρείται στα φάρμακα του ΙΦΕΤ των οποίων η λιανική τιμή, ως γνωστόν, δεν
είναι σταθερή και επομένως πρέπει κάθε φορά να πληκτρολογείτε την τιμή που
αναγράφεται στην ετικέτα.

1.3.9 Ποσοστιαία % Έκπτωση (προαιρετικό)
Το πεδίο ενεργοποιείται παραμετρικά και έχει προτεινόμενη τιμή 0,00. Στο πεδίο αυτό θα
συμπληρώσετε το ποσοστό έκπτωσης (όπου επιτρέπεται) ή θα το προσπεράσετε με Enter.
Για παράδειγμα αν εδώ πληκτρολογήσετε 10 η στήλη αξία θα είναι μειωμένη κατά 10%.

Αν απενεργοποιηθεί το πεδίο αυτό, τότε ο κέρσορας δεν σταματά εδώ (παραλείπεται
δηλαδή, σαν βήμα) και κατά συνέπεια δεν θα μπορείτε να κάνετε ποσοστιαίες εκπτώσεις.

1.3.10 Αξιακή Έκπτωση (προαιρετικό)
Και αυτό το πεδίο ενεργοποιείται παραμετρικά και έχει προτεινόμενη τιμή 0,00. Έτσι αν δεν
πληκτρολογήσετε κάποιο ποσοστό % έκπτωσης στο προηγούμενο βήμα, μπορείτε εδώ να
συμπληρώσετε την αξία/ποσό έκπτωσης (όπου επιτρέπεται) που θέλετε να δώσετε αλλιώς
θα το προσπεράσετε με Enter. Για παράδειγμα αν θέλετε να κάνετε έκπτωση 2,43 €, εδώ θα
πληκτρολογήσετε 2,43 οπότε η στήλη αξία θα είναι μειωμένη κατά 2,43 €.

Αν απενεργοποιηθεί το πεδίο αυτό, τότε εξαφανίζεται η στήλη «Αξιακή Έκπτωση»
(παραλείπεται δηλαδή, σαν βήμα) και κατά συνέπεια δεν θα μπορείτε να κάνετε εκπτώσεις
επί της αξίας του είδους. Στην περίπτωση αυτή η οθόνη καταχώρησης παραστατικού έχει
την ακόλουθη μορφή:

Κατά την καταχώρηση του παραστατικού πάντως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη
μία από τις δύο στήλες εκπτώσεων κάθε φορά.
Έτσι, αν πληκτρολογήσετε κάποιο ποσοστό έκπτωσης, ο κέρσορας δεν σταματά στη στήλη
Αξιακή έκπτωση (οπότε παραλείπεται σαν βήμα).
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1.3.11 Αξία γραμμής (συμπληρώνεται αυτόματα)
Η στήλη Αξία συμπληρώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα, με το πληρωτέο ποσό που
αντιστοιχεί στη γραμμή του παραστατικού και ο κέρσορας μεταφέρεται στο πρώτο πεδίο
της επόμενης γραμμής, δηλαδή στη στήλη Σ και το πρόγραμμα προτείνει τον ίδιο αριθμό
(1).

Κάθε φορά που ολοκληρώνετε μια γραμμή, στα Συμπληρωματικά στοιχεία του
παραστατικού βλέπετε την μέχρι στιγμής Συνολική αξία της συνταγής, τη Συμμετοχή και το
αιτούμενο από το Ασφαλιστικό Ταμείο.

Αν η συνταγή έχει και δεύτερο είδος αποδέχεστε τον αριθμό συνταγής και μεταφέρεστε στο
επόμενο βήμα (κωδικός Αποθήκης). Το πρόγραμμα σας προτείνει τον ίδιο κωδικό αποθήκης
που δηλώσατε στην προηγούμενη γραμμή π.χ. 1.

Το Ασφαλιστικό Ταμείο συμπληρώνεται αυτόματα με το ίδιο, που δηλώσατε στην
προηγούμενη γραμμή.
Το ποσοστό συμμετοχής συμπληρώνεται αυτόματα με το ίδιο ποσοστό, αν η συνταγή δεν
έχει πολλά % Συμμετοχής και ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο της Περιγραφής.
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Αν όμως δηλώσατε ότι η συνταγή έχει πολλά % Συμμετοχής, τότε στο σημείο αυτό
εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο για να επιλέξετε το ποσοστό συμμετοχής αυτού του
είδους.

Μετά την επιλογή ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο της Περιγραφής για να συνεχίσετε
κατά τα γνωστά.

Μετά τη συμπλήρωση των ειδών της πρώτης συνταγής, με την καταχώρηση και του
τελευταίου, ο κέρσορας μεταφέρεται και πάλι στη στήλη Σ της επόμενης γραμμής του
παραστατικού.
Αν ο πελάτης έχει και άλλη συνταγή δίνετε τον αριθμό 2 και συνεχίζετε…….

Αλλάζοντας αριθμό συνταγής το πρόγραμμα σας προτείνει το ίδιο Ασφαλιστικό Ταμείο που
δηλώσατε και στην προηγούμενη. Το αποδέχεστε ή πληκτρολογείτε το Ταμείο που θέλετε
και συνεχίζετε επαναλαμβάνοντας τα βήματα της καταχώρησης.

Αν ο πελάτης θέλει, εκτός των συνταγών, να αγοράσει και κάποια επιπλέον είδη (Φάρμακα
ή/και Παραφαρμακευτικά), αλλάζετε αριθμό συνταγής και τα καταχωρείτε στο κενό
Ασφαλιστικό Ταμείο (με συμμετοχή 100%). Όλα αυτά τα είδη, ανεξαρτήτως αποθήκης
(Φάρμακα ή Παραφαρμακευτικά), τα καταχωρείτε σαν μια συνταγή π.χ. 3
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να καταχωρήσετε απεριόριστο αριθμό συνταγών αλλά και
ελεύθερων πωλήσεων σε ένα παραστατικό.
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Όπως αντιλαμβάνεστε η στήλη Σ (αριθμός Συνταγής) χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τη
μία συνταγή από την άλλη μέσα στο ίδιο παραστατικό.
Κάθε συνταγή μπορεί να καταλαμβάνει μια ή περισσότερες γραμμές (ανάλογα με τον
αριθμό των ειδών). Από τον αριθμό των γραμμών προκύπτει η αρίθμηση των φαρμάκων
(όπου απαιτείται).
Όλα τα είδη που ανήκουν στην ίδια συνταγή καταχωρούνται σε ανάλογο αριθμό γραμμών,
που όμως έχουν τον ίδιο αριθμό στη στήλη Σ.
Και οι ελεύθερες πωλήσεις θεωρούνται συνταγές και πρέπει να διακρίνονται από τις
συνταγές Ασφαλιστικών Ταμείων.
Από το συνδυασμό της στήλης Σ με τις στήλες Ασφαλιστικό Ταμείο και % Συμμετοχής αλλά
και τα συμπληρωματικά στοιχεία συνταγής (Ημερομηνία, Αριθμό Μητρώου, Αριθμό
συνταγής) καθώς και τα στοιχεία κόστους διαμορφώνονται αυτόματα οι Συγκεντρωτικές
Καταστάσεις των Ταμείων.



Μηνύματα – Απαγορεύσεις - Προειδοποιήσεις

Κατά τη διαδικασία καταχώρησης, το πρόγραμμα σας ενημερώνει με προειδοποιητικά ή
απαγορευτικά μηνύματα, για τους περιορισμούς χορήγησης των φαρμάκων ή για την
επιτρεπόμενη αξία συνταγής.
Οι περιορισμοί μπορεί να σχετίζονται με:





τη Λίστα
την ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας του Φαρμάκου (Αποσυρθέντα),
τον κανονισμό του Ασφαλιστικού
Ταμείου
(εξαίρεση
χορήγησης
κάποιας κατηγορίας φαρμάκων, όπως
π.χ.
OTC
ή
χορήγησης
με
συγκεκριμένες προυποθέσεις)



τον τρόπο χορήγησης, δηλαδή με
διαβαθμισμένη
συνταγή,
όπως
φάρμακα υπαγόμενα στις διατάξεις
του Ν. 1729/87 ή φάρμακα τα οποία
χορηγούνται με
ειδική συνταγή
Αντιβιοτικών ή
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με την κατηγορία, όπως τα Νοσοκομειακά ή
τα Φάρμακα Υψηλού κόστους, που
χορηγούνται ΜΟΝΟ με
Βεβαίωση
«Στερούμεθα» από Κρατικό Νοσοκομείο.

Στα μηνύματα αυτά άλλες φορές καλείστε να απαντήσετε αν επιθυμείτε τη συνέχιση της
καταχώρησης, οπότε θα πρέπει να επιλέξετε το Ναι.
*Το πρόγραμμα προτείνει το Όχι, οπότε δεν σας επιτρέπει να προχωρήσετε αν τυχόν δεν
προσέξατε το μήνυμα.
Και άλλες φορές (ανάλογα με το είδος της
πώλησης, δηλαδή αν αφορά σε ασφ. ταμείο ή
λιανική) για τη συνέχιση της καταχώρησης θα
πρέπει απλά να επιλέξετε το ΟΚ ή να πατήσετε το
Enter.

* *Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανίζονται περισσότερα του ενός προειδοποιητικά
μηνύματα.
Μετά το τέλος των καταχωρήσεων των γραμμών του παραστατικού, πατάτε το πλήκτρο Esc.
Το παραστατικό «κλείνει» και εμφανίζεται η μπάρα πάνω στο τελευταίο είδος.

1.3.12 Οριστική καταχώρηση (Έκδοση)
Στο σημείο αυτό, το παραστατικό (αν δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον επεξεργασία) είναι
έτοιμο να καταχωρηθεί και να εκτυπωθεί.



Ρέστα ( Ctrl+Y )

Χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Y για να υπολογίσετε τα ρέστα.
Στην οθόνη του παραστατικού εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο
πληκτρολογήσετε το ποσό που σας δίνει ο πελάτης π.χ 50 €.

για

να

Το ποσό που πρέπει να επιστρέψετε
υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται στο
πεδίο ΡΕΣΤΑ.
Με Esc εξαφανίζεται το παράθυρο και
επανέρχεστε στην οθόνη του παραστατικού.
** Υπάρχει και δυνατότητα εκτύπωσης των
στοιχείων αυτών στο παραστατικό.



Εκτύπωσή/Οριστικοποίηση παραστατικού (Ctrl+P)

Η εργασία αυτή εκτελείται με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P ή με το Hot Key
. Η
διαδικασία της «Έκδοσης» έχει κατά βάση την έννοια της οριστικής καταχώρησης και είναι
Υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την εκτύπωση του παραστατικού.
Με την έκδοση δηλαδή, καταχωρείται η πώληση και γίνονται όλες οι απαραίτητες
ενημερώσεις, όπως:
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Ενημέρωση του υπολοίπου αποθήκης,
Ενημέρωση παραγγελιών,
Ενημέρωση Συγκεντρωτικών καταστάσεων Συνταγών,
Ενημέρωση του Ταμείου,
Ενημέρωση Στατιστικών στοιχείων
o πωλήσεων ανά είδος,
o πωλήσεων ανά πελάτη,
o Ιστορικού πελατών,
o καί πολλά άλλα...

Η εκτύπωση της απόδειξης μπορεί να γίνει:
1. είτε On Line (απ’ ευθειας μέσω του προγράμματος) :
o από κατάλληλη συνδεδεμένη Ταμειακή μηχανή
o από κατάλληλο εκτυπωτή παραστατικών, συνήθως θερμικό
2. είτε από ανεξάρτητη ταμειακή μηχανή
3. είτε με συνδυασμό των 2 παραπάνω
Στην 1η περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα :
Με το ΟΚ καταχωρείται η πώληση, εκτυπώνεται η
απόδειξη και γίνονται οι απαραίτητες
ενημερώσεις.
Με το ‘Ακυρο επανέρχεστε στην καταχώρηση της
πώλησης (Εικόνα 13) για επιπλέον επεξεργασία.

Στην 2η και 3η περίπτωση εμφανίζεται το μήνυμα:
Αν επιλέξετε Ναι καταχωρείται η πώληση,
εκτυπώνεται η απόδειξη και γίνονται οι
απαραίτητες ενημερώσεις.
Αν επιλέξετε Οχι καταχωρείται η πώληση, ΔΕΝ
εκτυπώνεται On Line η απόδειξη, αλλά γίνονται
οι απαραίτητες ενημερώσεις.
Στην περίπτωση αυτή, η συναλλαγή ολοκληρώνεται με την έκδοση απόδειξης από την
ανεξάρτητη ταμειακή μηχανή ή (σε περίπτωση βλάβης) από σχετικό μπλοκ χειρογράφων.
Σημείωση : Η επιλογή του Οχι εκτός της περίπτωσης της ανεξάρτητης ταμειακής, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και στις περιπτώσεις που η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα
πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο (δανεικά) ώστε τα είδη να συμπεριληφθούν στην
παραγγελία πωλήσεων ημέρας.
Με το ‘Ακυρο επανέρχεστε στην καταχώρηση της πώλησης (Εικόνα 13) για επιπλέον
επεξεργασία.
Με την οριστική καταχώρηση του παραστατικού η οθόνη «καθαρίζει» και επανέρχεται στη
μορφή της επόμενης εικόνας, έτοιμη για την καταχώρηση ενός νέου παραστατικού.
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Παραστατικό σε Αναμονή (Esc)

Στις περιπτώσεις όπου το παραστατικό που καταχωρείτε, δεν μπορεί να οριστικοποιηθεί
εκείνη τη στιγμή, είτε λόγω έλλειψης κάποιων στοιχείων είτε επειδή προέχει η
εξυπηρέτηση κάποιου «βιαστικού» πελάτη, το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να το
αφήσετε σε Αναμονή και να εκδώσετε κάποιο άλλο.
Σε μια τέτοια περίπτωση, «κλείνετε» το παραστατικό με το πλήκτρο Esc και πατάτε ξανά
Esc, οπότε εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Αν απαντήσετε Όχι επιστρέφετε στην
οθόνη του παραστατικού σας.
Αν απαντήσετε Ναι το παραστατικό μένει
σε αναμονή και εμφανίζεται μια καθαρή
οθόνη για να καταχωρήσετε ένα νέο.

Το παραστατικό που τίθεται σε κατάσταση Αναμονής δεν ενημερώνει κανένα Υποσύστημα
(Αποθήκη, Πελάτες, Προμηθευτές, Ασφαλιστικά Ταμεία κλπ).
Για να επανέλθετε στο παραστατικό που αφήσατε σε αναμονή, και ενώ βρίσκεστε στην
οθόνη καταχώρησης (εικόνα 4.), πατήστε το πλήκτρο Esc. Το πρόγραμμα σας μεταφέρει
στην οθόνη παρουσίασης των παραστατικών της συγκεκριμένης Ημερομηνίας. Εδώ θα
βρείτε μαρκαρισμένη (με Ν στη στήλη Α που σημαίνει Αναμονή) την εγγραφή που αφορά
στο παραστατικό αυτό.
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Την επιλέγετε και με Enter επανέρχεστε στην οθόνη επεξεργασίας του συγκεκριμένου
παραστατικού (εικόνα 13.) για να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του.



Παραστατικό σε Εκκρεμότητα - Δανεικά σε πελάτη (Ctrl+R)

Σε πολλές περιπτώσεις τα είδη που καταχωρείτε στο παραστατικό, σας ζητούνται ως
«Δανεικά» από τον πελάτη.
Στις περιπτώσεις αυτές η διαδικασία καταχώρησης του παραστατικού ακολουθεί τα βήματα
της ελεύθερης πώλησης, δηλαδή χωρίς ασφαλιστικό ταμείο (όπως ήδη περιγράψαμε). Π.χ.
ο πελάτης ζητά ως δανεικά ένα Omnic και ένα Lopresor .
Καταχωρείτε τα είδη, πληκτρολογώντας στη στήλη Έκπτωση, 100% (αν ο πελάτης δεν θα
πληρώσει τίποτε).

Βήμα 1: Καταχώρηση των δανεικών με έκπτωση (εικ. 19)

Αν από τον πελάτη, θα προ-εισπράξετε τη συμμετοχή που θα αντιστοιχεί στη συνταγή που
θα φέρει κάποια στιγμή, τότε πληκτρολογήστε στη στήλη έκπτωση 75% ή 90% για
συμμετοχή 25% ή 10% αντίστοιχα.
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Μετά το τέλος των καταχωρήσεων, πατήστε Esc για να κλείσετε το παραστατικό και στη
συνέχεια τα πλήκτρα Ctrl+R.
Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου, όπου ζητείται η επωνυμία του πελάτη.

Βήμα 2: Ctrl+R για να μείνει το παραστατικό σε Εκκρεμότητα (εικ. 18)

Πληκτρολογήστε τα αρχικά της επωνυμίας του και πατήστε Enter.

Αν υπάρχει καρτέλα του συγκεκριμένου πελάτη, το πρόγραμμα θα σας συμπληρώσει στο
σημείο αυτό την επωνυμία του. Αν στα αρχικά που πληκτρολογήσατε, αντιστοιχούν
περισσότεροι πελάτες, θα εμφανιστεί λίστα για να επιλέξετε.

Με Esc ή κλικ στο Άκυρο ακυρώνετε την εντολή (Ctrl+R) και επιστρέφετε στο παραστατικό.
Με Enter ή κλικ στο
την αποδέχεστε και το παραστατικό καταχωρείται «σε
Εκκρεμότητα». Στη συνέχεια η οθόνη «καθαρίζει» και εμφανίζεται και πάλι η εικόνα 4 για
την καταχώρηση του επόμενου παραστατικού.
* Αν με τα αρχικά που πληκτρολογήσατε, δεν βρεθεί
(ανοιγμένη)
καρτέλα
Συνεργάτη,
εμφανίζεται
το
προειδοποιητικό μήνυμα της διπλανής εικόνας.
Πατήστε Enter ή κλικ στο ΟΚ, και στη συνέχεια το πλήκτρο F10
για να ανοίξετε από αυτό το σημείο την καρτέλα του.
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Στην οθόνη σας εμφανίζεται μια κενή καρτέλα πελάτη για να συμπληρώσετε τα απαραίτητα
στοιχεία (Λεπτομέρειες στο υποσύστημα Πελάτες-Ασφαλιστικά Ταμεία).

Μετά την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων της καρτέλας πατήστε Esc.
Επιβεβαιώνετε την καταχώρηση της νέας εγγραφής και με δεύτερο Esc το πρόγραμμα σας
επιστρέφει στην οθόνη του ακόλουθου σχήματος, έχοντας συμπληρωμένη την επωνυμία
της καρτέλας που μόλις ανοίξατε.

Με το Enter το παραστατικό μένει «σε εκκρεμότητα» και γίνονται οι απαραίτητες
ενημερώσεις των καρτελών της αποθήκης και Συνεργατών.
Στη συνέχεια η οθόνη «καθαρίζει» και εμφανίζεται και πάλι η εικόνα 4 για την καταχώρηση
του επόμενου παραστατικού.
Με τη διαδικασία αυτή καταχωρείτε τα δανεικά που δίνετε στους πελάτες σας. Από την
καταχώρηση αυτή θα προκύπτουν σχετικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα:
 Τα δανεικά κατά πελάτη
 Τα δανεικά όλων των πελατών
Σε επόμενο στάδιο θα περιγράψουμε τη διαδικασία της αυτόματης «Τακτοποίησης» των
δανεικών.
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1.3.13 Άλλες λειτουργίες επεξεργασίας παραστατικού
Ο όρος επεξεργασία παραστατικού (εκτός από την οριστική καταχώρηση/εκτύπωση του)
περιλαμβάνει:
 τις εργασίες τροποποίησης (Διόρθωση, Διαγραφή, Ακύρωση, Εισαγωγή)
 την Εκτύπωση των συνταγών σε ειδικό εκτυπωτή.
 Την εκτύπωση ετικετών
 Την Αναπροσαρμογή των τιμών του παραστατικού
 Την Αποδοχή ή την Αποστολή στοιχείων από/σε αρχείο
Στις παραπάνω εργασίες προσθέστε την δυνατότητα άντλησης πληροφοριών όπως:



Τα Ομοειδή φάρμακα (κατά Δραστική ή Θεραπευτική ένδειξη)
Τα Δανεικά ή το τζίρο κάποιου πελάτη και άλλες.

Επειδή το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε κάποιο παραστατικό,
τόσο στη διάρκεια της καταχώρησης του, όσο και μετά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι
κάποιες από αυτές τις εργασίες (*) επιτρέπονται μόνο στα μη οριστικοποιημένα
παραστατικά (π.χ. Διαγραφή, Ακύρωση, Εισαγωγή).
Η διαχείριση του παραστατικού γίνεται είτε από τα εικονίδια, που εμφανίζονται στο πάνω
τμήμα της οθόνης είτε με τους αντίστοιχους συνδυασμούς πλήκτρων (Hot Keys).



Παρουσίαση/Εκτύπωση Χειρόγραφης συνταγής

Μετακινείτε τη μπάρα πάνω σε ένα από τα είδη της συνταγής που θέλετε να εκτυπώσετε
και πατάτε Ctrl+Q ή κάνετε κλικ στο
ανάλυση των ποσών της συνταγής.
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Εικόνα 14 (Ctrl+Q=Παρουσίαση/εκτύπωση συνταγής)

Τοποθετείτε τη συνταγή στον εκτυπωτή και κάντε κλικ στο <Εκτύπωση Χειρόγραφης
ΕΟΠΥΥ>.
Στο μήνυμα (που εμφανίζεται) για συμπλήρωση της διάγνωσης πατήστε απλά το τσεκ και
αγνοήστε το. Δεν απαιτείται.
Η εκτύπωση βασίζεται στα πρότυπα των ηλεκτρονικών συνταγών και μας έχει δοθεί από
την ΗΔΙΚΑ. Πάνω σ΄αυτή θα επικολλήσετε και τα κουπόνια των φαρμάκων. Ακολουθούν
υπόδειγματα.
Αν η συνταγή αφορά σε κάποιο ταμείο εκτός συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφισης
(όπως π.χ. ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ), τότε για την εκτύπωση του συνοδευτικού επιλέξτε το κουμπί
<Εκτύπωση Στοιχείων συνταγής>

.

Μετά την εκτύπωση, πατήστε Esc για να βγείτε από το παράθυρο στοιχείων συνταγής για
να επιστρέψετε στην οθόνη λιανικής. Από εδώ πλέον μπορείτε να προχωρήσετε στην
<Έκδοση> του παραστατικού για να ολοκληρώσετε την καταχώριση.
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Υπόδειγμα εκτύπωσης
Χειρόγραφης συνταγής ΕΟΠΥΥ

Υπόδειγμα Εκτύπωσης ΣΥΝΤΑΓΗΣ ταμείων ΕΚΤΟΣ ΕΟΠΥΥ
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Διαγραφή γραμμών (ειδών)

Μετακινείτε τη μπάρα πάνω στο είδος που θέλετε να διαγράψετε και πατάτε το πλήκτρο
Del ή κάνετε κλικ στο
τη διαδικασία.

. Αν επιθυμείτε να διαγράψετε και άλλο είδος επαναλαμβάνετε

Κάθε φορά που ζητάτε τη διαγραφή γραμμών, το πρόγραμμα σας ζητά επιβεβαίωση με το
παρακάτω μήνυμα. Αν δεν επιβεβαιώσετε την εργασία δεν προχωρά στη διαγραφή. Έτσι
αποφεύγονται πιθανά λάθη.

(*) Η εργασία αυτή δεν επιτρέπεται (παράμετρος) σε οριστικοποιημένα παραστατικά για
ευνόητους λόγους.



Ακύρωση ολόκληρου του παραστατικού

Αν θέλετε να ακυρώσετε το παραστατικό που καταχωρείτε, δηλαδή να διαγράψετε όλες τις
γραμμές, τότε χρησιμοποιείστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Del ή κάνετε κλικ στο
.
Και στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα σας ζητά επιβεβαίωση με το παρακάτω μήνυμα.
Αν δεν επιβεβαιώσετε την εργασία δεν προχωρά στην ακύρωση. Έτσι αποφεύγονται πιθανά
λάθη.

(*) Η εργασία αυτή δεν επιτρέπεται (παράμετρος) σε οριστικοποιημένα παραστατικά για
ευνόητους λόγους.



Διόρθωση στοιχείων γραμμής (*)

Μετακινείτε τη μπάρα πάνω στη γραμμή που θέλετε να διορθώσετε και πατάτε το πλήκτρο
διόρθωσης Home ή κάνετε κλικ στο
.
Ο κέρσορας αναβοσβήνει στη πρώτη στήλη (Σ) της γραμμής. Μετακινηθείτε με το Enter στο
πεδίο που θέλετε να διορθώσετε. Μετά τη διόρθωση πατάτε το Enter μέχρι το τέλος της
γραμμής, οπότε εμφανίζεται και πάλι η μπάρα.
Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να διορθώσετε οποιοδήποτε στοιχείο της γραμμής π.χ. τον
αριθμό συνταγής, το ασφαλιστικό Ταμείο, το % συμμετοχής, την ημερομηνία συνταγής, τον
αριθμό μητρώου, το ίδιο το είδος, την ποσότητα, την τιμή μονάδος και την έκπτωση.
 Ειδικά πλήκτρα διόρθωσης:
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για να διορθώσετε την ποσότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα που
συμβολίζουν το + (συν) και το – (μείον). Δηλαδή, μετακινείτε τη μπάρα πάνω στη
γραμμή του είδους, του οποίου θέλετε να μεταβάλλετε την ποσότητα, και
πατώντας το πλήκτρο + την αυξάνετε ενώ με το – την μειώνετε (κατά ένα κάθε
φορά που τα πατάτε).
 Για να διορθώσετε το ποσοστό συμμετοχής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα Ctrl+ ή Ctrl +. Δηλαδή, μετακινείτε τη μπάρα πάνω στη γραμμή του
είδους, του οποίου θέλετε να μεταβάλλετε τη συμμετοχή, και με Ctrl + ή Ctrl +
μεταβάλλετε το % συμμετοχής.
(*) Οι διορθώσεις αυτές δεν επιτρέπονται (παράμετρος) σε οριστικοποιημένα παραστατικά
για ευνόητους λόγους.



Εισαγωγή/προσθήκη γραμμών (ειδών)

Για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα είδη, σε παραστατικό που έχετε «κλείσει» με το Esc
(Εικόνα 13), πατήστε το πλήκτρο Insert ή κάνετε κλικ στο
.
Το παραστατικό «ανοίγει» και ο κέρσορας εμφανίζεται στην πρώτη στήλη μιας νέας
γραμμής του παραστατικού (εικόνα 15). Το πρόγραμμα σας προτείνει σαν αριθμό συνταγής
τον τελευταίο. Τον αποδέχεστε ή τον αλλάζετε και συνεχίζετε την καταχώρηση κατά τα
γνωστά.

Εικόνα 15 (Insert = Εισαγωγή ειδών)

Μετά την ολοκλήρωση των νέων εγγραφών, κλείνετε και πάλι (με Esc) το παραστατικό και
συνεχίζετε με την καταχώρηση/εκτύπωση του.
(*) Η εργασία αυτή δεν επιτρέπεται (παράμετρος) σε οριστικοποιημένα παραστατικά για
ευνόητους λόγους.



Εισαγωγή παρατηρήσεων στο παραστατικό

Αν χρειάζεται να καταχωρήσετε κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα
εκτυπωθούν σαν σχόλια πάνω στο παραστατικό, πατήστε το πλήκτρο Ctrl+N ή κάνετε κλικ
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στο Hot Key
. Στην επικεφαλίδα του παραστατικού ανοίγει παράθυρο, όπου μπορείτε
να καταχωρήσετε μέσα σε 3 γραμμές τα σχετικά σχόλια π.χ. Οφείλω ένα Pancoran 5 mg.

Εικόνα 16 (Ctrl+Ν = εισαγωγή παρατηρήσεων)

Με Enter επιβεβαιώνετε τις παρατηρήσεις, το παράθυρο καταχώρησης κλείνει και
επανέρχεστε στην προηγούμενη οθόνη για να συνεχίσετε.

1.3.14 Πληροφοριακά στοιχεία παραστατικού
Από την οθόνη ενός παραστατικού μπορείτε να αντλήσετε και πληροφορίες σχετικές τόσο
με τα είδη αποθήκης όσο και με τον πελάτη ή προμηθευτή που αναφέρεται στο
παραστατικό.



Πληροφορίες καρτέλας Αποθήκης

Από το παραστατικό μπορούν να αντληθούν πλήθος πληροφοριακών καταστάσεων που
σχετίζονται με τα είδη του.
Επιλέγετε το είδος, μετακινώντας τη
μπάρα πάνω σ αυτό, και πατώντας το
κουμπάκι δίπλα στο σχετικό
εικονίδιο της γραμμής εργαλείων
εμφανίζεται το μενού της εικόνας.
Η επιλογή εργασίας γίνεται κατά τα
γνωστά.
Σημαντικότερες πληροφοριακές είναι
οι 3, 4 & 5, 6.
Από την επιλογή 3 ή 4 μπορείτε να
ζητήσετε κατάσταση πελατών που
παίρνουν το συγκεκριμένο φάρμακο.
Από την 5 ή 6 μπορείτε να ζητήσετε
κατάσταση με τις αγορές του φαρμάκου ανά προμηθευτή.



Αναζήτηση Ομοειδών Φαρμάκων κατά Δραστική

Για την αναζήτηση φαρμάκων με την ίδια δραστική ουσία με αυτό που έχετε καταχωρήσει,
μετακινήστε τη μπάρα πάνω σ’ αυτό και πατήστε Ctrl+F5.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο με το όνομα της αντίστοιχης δραστικής ουσίας.
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Εικόνα 17 (Ctrl+F5 = Ομοειδή κατά Δραστική ουσία)

Επιβεβαιώνετε με το Enter και το πρόγραμμα σας δίνει την πληροφοριακή κατάσταση της
επόμενης οθόνης.

Τα ομοειδή εμφανίζονται κατά αλφαβητική σειρά στις διάφορες μορφές και συσκευασίες
που κυκλοφορούν, τις τιμές πώλησης και τα υπόλοιπα αποθήκης. Με τα πλήκτρα PgUp &
PgDn αλλάζετε σελίδες και με το Esc επιστρέφετε στην οθόνη του παραστατικού.



Αναζήτηση Ομοειδών Φαρμάκων κατά Θεραπευτική ένδειξη

Για την αναζήτηση φαρμάκων με την ίδια θεραπευτική ένδειξη με αυτό που έχετε
καταχωρήσει, μετακινήστε τη μπάρα πάνω σ’ αυτό και πατήστε Ctrl+F6.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο με το όνομα της αντίστοιχης ένδειξης.
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Εικόνα 18 (Ctrl+F6 = Ομοειδή κατά Θεραπευτική Ένδειξη)

Επιβεβαιώνετε με το Enter και το πρόγραμμα σας δίνει την πληροφοριακή κατάσταση της
επόμενης οθόνης.

Τα ομοειδή εμφανίζονται κατά αλφαβητική σειρά στις διάφορες μορφές και συσκευασίες
που κυκλοφορούν, τις τιμές πώλησης και τα υπόλοιπα αποθήκης. Με τα πλήκτρα PgUp &
PgDn αλλάζετε σελίδες και με το Esc επιστρέφετε στην οθόνη του παραστατικού.
Αναζήτηση Ομοειδών φαρμάκων (είτε κατά δραστική ουσία είτε κατά θεραπευτική ένδειξη)
μπορεί να γίνει και χωρίς να καταχωρήσετε συγκεκριμένο είδος στο παραστατικό.
Για παράδειγμα σας δείχνουν μια συσκευασία φαρμάκου που κυκλοφορεί στο εξωτερικό
(με άγνωστη εμπορική ονομασία) και σας ζητούν να δώσετε ένα αντίστοιχο ελληνικό. Εσείς
διαβάζετε τη δραστική ουσία που αναγράφεται στη συσκευασία (π.χ. Amlodipine besilate)
και ενώ βρίσκεστε στις γραμμές του παραστατικού πατάτε Ctrl+F5. Στην οθόνη σας
εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου για να πληκτρολογήσετε τη δραστική ουσία.
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Πληκτρολογήστε τα αρχικά της και πατήστε Enter. Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο
με όλες τις δραστικές που αντιστοιχούν στα αρχικά.

Επιλέξτε από το παράθυρο την δραστική ουσία και πατήστε Enter για να εμφανιστεί το
μενού των ομοειδών φαρμάκων.
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Με παρόμοιο τρόπο μπορείτε να αναζητήσετε και τα φάρμακα κάποιας κατηγορίας π.χ. σας
ζητούν κάποιο «Αντιφλεγμονώδες». Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήστε κατ’ αντιστοιχία
το Ctrl+F6 και πληκτρολογήστε τη θεραπευτική ένδειξη.

Στην οθόνη σας θα πάρετε την ακόλουθη πληροφοριακή κατάσταση.



Πωλήσεις ανά Πελάτη κατά είδος (Αναλυτικά ανά ημέρα)

Η επιλογή 4. του παραπάνω πίνακα μπορεί να σας δώσει σημαντικότατες πληροφορίες
σχετικά με το ποιοι πελάτες σας παίρνουν κάποιο φάρμακο (π.χ. Pancoran 5 mg) και τις
αντίστοιχες ημερομηνίες.
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Επιλέγοντας το 4. εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου πολλαπλών κριτηρίων, τα
οποία είτε αποδέχεστε είτε μεταβάλλετε.
* Αντίστοιχες οθόνες εμφανίζονται σε όλες τις επιλογές του παραπάνω πίνακα.

Η προεπισκόπηση της εκτύπωσης θα σας δώσει την πληροφοριακή κατάσταση της
ακόλουθης μορφής.
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Με Esc επιστρέφετε στην οθόνη του παραστατικού.



Πληροφορίες/Προβολή Καρτέλας αποθήκης

Αν κάνετε απλώς κλικ πάνω στο εικονίδιο
ή πατήσετε Ctrl+K το πρόγραμμα σας
μεταφέρει στην καρτέλα αποθήκης του επιλεγμένου είδους.

Καρτέλα αποθήκης

Από τα στοιχεία των διαφόρων Tabs της καρτέλας μπορείτε επίσης να αντλήσετε
σημαντικές πληροφορίες (π.χ. Πωλήσεις, Αγορές ανά μήνα).


Επιπλέον, (από την καρτέλα) με το F10 μπορείτε να ζητήσετε τα Αναλυτικά
Καθολικά του επιλεγμένου είδους για κάποιο διάστημα, όπως στην ακόλουθη
εικόνα.
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F10 για Αναλυτικά καθολικά

Ζητώντας προεπισκόπηση της εκτύπωσης εμφανίζεται στην οθόνη σας η ακόλουθη
κατάσταση

Αναλυτική καρτέλα αποθήκης

Μετακινώντας τη μπάρα πάνω σε κάποια εγγραφή των Αναλυτικών και πατώντας Enter
μπορείτε να προβάλλετε το αντίστοιχο παραστατικό.

Προβολή παραστατικού από την κατάσταση Αναλυτικών καθολικών
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Με διαδοχικά Esc βγαίνετε από την κατάσταση και επιστρέφετε στο παραστατικό σας.


Επίσης (από την καρτέλα) με το πλήκτρο F9, μπορείτε να ζητήσετε τη Συγκέντρωση
των κινήσεων του είδους κατά Αιτία, για κάποιο διάστημα.

F9. Συγκεντρωτική καρτέλα αποθήκης

Με Esc επιστρέφετε στην οθόνη του παραστατικού.
Εκτενής αναφορά για τη διαχείριση της καρτέλας είδους και των καταστάσεων θα γίνει κατά
την περιγραφή του Υποσυστήματος «Αποθήκη».



Πληροφορίες καρτέλας Συνεργάτη

Αν το παραστατικό αφορά σε συγκεκριμένο συνεργάτη (Πελάτη ή Προμηθευτή ανάλογα με
τον τύπο του παραστατικού), τότε μπορούν να αντληθούν πλήθος σχετικών
πληροφοριακών καταστάσεων.
Πατώντας το κουμπάκι
δίπλα στο
σχετικό εικονίδιο της γραμμής
εργαλείων εμφανίζεται το μενού της
εικόνας. Η επιλογή εργασίας γίνεται
κατά τα γνωστά.
Σημαντικότερες πληροφοριακές είναι
οι 2, 7 & 9, αφού μπορούν να σας
δώσουν στοιχεία για τα είδη που του
έχετε δώσει, τον τζίρο του ή τα
«δανεικά» που σας οφείλει (Alt+R).


Παραστατικά Συνεργάτη Αναλυτικά κατά Είδος (2)
Επιλέγοντας την εργασία αυτή
εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη
διαλόγου πολλαπλών κριτηρίων.
Το πρόγραμμα σας προτείνει όλα τα
δεδομένα πωλήσεων για τον
συνεργάτη του παραστατικού.
Μπορείτε να τα αποδεχθείτε ως
έχουν ή να κάνετε αλλαγές στα
κριτήρια π.χ. στο χρονικό διάστημα,
στις αποθήκες, στους τύπους ή στις
αιτίες κίνησης των παραστατικών
κλπ.
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Στη συνέχεια θα πάρετε την ακόλουθη πληροφοριακή κατάσταση. Οι συναλλαγές
διακρίνονται κατά ημερομηνία.



Πωλήσεις Πελάτη (7)

Επιλέγοντας την εργασία αυτή εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου πολλαπλών
κριτηρίων.
Μπορείτε να τα αποδεχθείτε ως
έχουν ή να κάνετε αλλαγές π.χ. στις
αποθήκες, στο διάστημα και γενικά
σε οποιοδήποτε από τα κριτήρια.
Η κατάσταση περιλαμβάνει
συγκεντρωμένες τις πωλήσεις του
πελάτη στο συγκεκριμένο διάστημα,
ανά αποθήκη, με την ακόλουθη
μορφή.

Πωλήσεις κατά είδος (όλες οι αποθήκες ***)
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Πρόκειται για κατάσταση, η οποία παρουσιάζει το συνολικό τζίρο του πελάτη στο διάστημα
που ορίσατε, αν αποδεχθείτε τα κριτήρια ως έχουν.
Αλλάζοντας τα κριτήρια, μπορείτε να έχετε ποικίλες πληροφοριακές καταστάσεις. Έτσι, αν
(στην παράμετρο των αποθηκών) ορίσετε μόνο την αποθήκη 2 (αντί των ***) θα πάρετε μία
κατάσταση, με το τζίρο μόνο σε παραφαρμακευτικά.

Πωλήσεις κατά είδος μόνο της αποθήκης 2 (Παραφαρμακευτικά)



Εμφάνιση εκκρεμοτήτων πελάτη

Με τα πλήκτρα Alt+R (μέσα από παραστατικό με στοιχεία πελάτη) μπορείτε να ζητήσετε
κατάσταση με τα δανεικά του (9. Εμφάνιση Εκκρεμοτήτων). Στην οθόνη σας εμφανίζεται η
κατάσταση της εικόνας που ακολουθεί.

Alt+R Εμφάνιση δανεικών πελάτη

Στην κατάσταση εμφανίζονται όλα τα «δανεικά» του πελάτη με τις ποσότητες, αξίες,
συμμετοχές που έχετε κρατήσει και το συνολικό υπόλοιπο.
Με Ctrl+P μπορείτε να την εκτυπώσετε, ενώ με Enter πάνω σε οποιοδήποτε είδος
εμφανίζεται οθόνη ανάλυσης των εκκρεμοτήτων του, όπως η ακόλουθη:
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Από τα στοιχεία αυτής της οθόνης μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες σχετικά με τις
ημερομηνίες συναλλαγής. Και αυτή η κατάσταση εκτυπώνεται (με Ctrl+P), ενώ με Esc
επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη.
Με Ctrl+D μπορείτε να τα εισάγετε απ΄ευθείας στο παραστατικό. Δηλαδή, μπορείτε να
δημιουργήσετε αυτόματα ένα παραστατικό με όλα τα δανεικά του πελάτη και να το
εκδώσετε (Βλέπε «Τακτοποίηση Εκκρεμοτήτων»).
Την παραπάνω πληροφοριακή κατάσταση, δηλαδή την εμφάνιση των εκκρεμοτήτων
πελάτη, το πρόγραμμα σας επιτρέπει να τη ζητήσετε και από την οθόνη παρουσίασης
παραστατικών, χρησιμοποιώντας τα ίδια πλήκτρα (Alt+R).
Έτσι, αν εμφανιστεί κάποιος πελάτης, και σας ζητήσει να του δώσετε μια κατάσταση με τα
φάρμακα που σας οφείλει (δανεικά), για να γράψει στη συνέχεια τις σχετικές συνταγές στο
βιβλιάριο του, βγείτε με Esc στην οθόνη παρουσίασης των παραστατικών.

Εδώ πατήστε Alt+R, οπότε εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου για να
πληκτρολογήσετε την επωνυμία του πελάτη.
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Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η κατάσταση με τις εκκρεμότητες του, όπως και με την
προηγούμενη διαδικασία. Με Ctrl+P μπορείτε να την εκτυπώσετε.



Προβολή Καρτέλας Συνεργάτη

Αν κάνετε απλώς κλικ πάνω στο εικονίδιο
ή πατήσετε Ctrl+S το πρόγραμμα σας
μεταφέρει στην καρτέλα του Συνεργάτη, από την οποία μπορείτε να ζητήσετε ανάλυση του
υπολοίπου ή άλλα στοιχεία του.

Καρτέλα Συνεργάτη

Από τα στοιχεία των διαφόρων Tabs της καρτέλας μπορείτε επίσης να αντλήσετε
σημαντικές πληροφορίες.
Για παράδειγμα, με το F10 μπορείτε να ζητήσετε τα Αναλυτικά Καθολικά του Συνεργάτη
(ανάλυση υπολοίπου) για κάποιο διάστημα, όπως στην ακόλουθη εικόνα.
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F10 για Αναλυτικά καθολικά Συνεργάτη

Ζητώντας προεπισκόπηση της εκτύπωσης εμφανίζεται στην οθόνη σας η ακόλουθη
κατάσταση.

Κατάσταση Αναλυτικών καθολικών Συνεργάτη

Μετακινώντας τη μπάρα πάνω σε κάποια εγγραφή των Αναλυτικών και πατώντας Enter
μπορείτε να προβάλλετε το αντίστοιχο παραστατικό.
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Προβολή παραστατικού από την κατάσταση Αναλυτικών καθολικών

Με διαδοχικά Esc βγαίνετε από την κατάσταση και επιστρέφετε στο παραστατικό σας.
Εκτενής αναφορά για τη διαχείριση της καρτέλας Συνεργάτη θα γίνει κατά την περιγραφή
του Υποσυστήματος «Πελάτες-Ασφαλιστικά Ταμεία».



Αναπροσαρμογή Τιμοκαταλόγου (Ctrl+A)

Η εργασία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στα παραστατικά Παραγγελιών ή Αγορών και σε
ειδικές περιπτώσεις στα παραστατικά λιανικών πωλήσεων.
Πάντως με αυτή
μπορείτε να
αναπροσαρμόσετε
ανάλογα τις τιμές
του παραστατικού,
σύμφωνα με τις
επιλογές που σας
δίνονται στην
οθόνη διαλόγου.



Import/Export γραμμών παραστατικού (Ctrl+D)

Με την επιλογή αυτή μπορείτε να αποθηκεύσετε σε αρχείο τα στοιχεία (γραμμές) κάποιου
παραστατικού, ώστε να μπορείτε να τα εισάγετε αυτόματα σε κάποιο άλλο.
Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε (Export) τη συνταγή ή τις συνταγές κάποιου
πελάτη. Έτσι θα μπορείτε την επόμενη φορά να καλείτε το σχετικό αρχείο και να
δημιουργείτε αυτόματα (Import) το παραστατικό του.
Η διαδικασία αυτή, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, και για την ενοποίηση περισσότερων
παραστατικών σε ένα π.χ. Παραστατικά παραγγελιών.
Export (εξαγωγή) γραμμών παραστατικού σε αρχείο
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Έστω, ότι θέλετε να εξάγετε σε αρχείο την παρακάτω συνταγή. Ολοκληρώστε την
καταχώρηση της και πατήστε Esc για να «κλείσετε» το παραστατικό.

Πατήστε τα πλήκτρα Ctrl+D ή κάνετε κλικ στο
σχετικό εικονίδιο
, οπότε εμφανίζεται
αυτή η οθόνη διαλόγου.
Επιλέγετε το Export και στην επόμενη οθόνη,

πληκτρολογείτε στα Αγγλικά ή
Ελληνικά ένα όνομα (π.χ.
Αναγνώστου) για το αρχείο που θα
δημιουργηθεί.
Έχει σημασία να αποθηκεύετε τα
αρχεία σας σε κάποιο φάκελο που θα
δημιουργήσετε π.χ. μέσα στο φάκελο
«Τα έγγραφα μου». Έτσι θα είναι πιο
εύκολο να τα αναζητήσετε.
Στη συνέχεια πατήστε Enter ή κάνετε
κλικ στο «Αποθήκευση» ή «Save» (για Αγγλικά Windows).
Το πρόγραμμα σας επιστρέφει στην οθόνη του παραστατικού για να το οριστικοποιήσετε.
*Η εξαγωγή αρχείου μπορεί να γίνει και από Οριστικοποιημένο παραστατικό.
Import (εισαγωγή σε παραστατικό) γραμμών από αρχείο
Έστω, ότι κάποια στιγμή, θέλετε να δημιουργήστε ένα νέο παραστατικό με εισαγωγή των
ειδών από αρχείο, που έχετε προηγουμένως αποθηκεύσει (π.χ. Αναγνώστου.txt).
Για να εκτελέσετε την εργασία αυτή, πρέπει ο κέρσορας να βρίσκεται στα πεδία γραμμών,
όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη.
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Εδώ πατάτε το Esc για να κλείσετε τη γραμμή και στη συνέχεια τα πλήκτρα Ctrl+D ή κάνετε
κλικ στο σχετικό εικονίδιο

,
οπότε εμφανίζεται η γνωστή οθόνη διαλόγου.
Κάνετε κλικ στο Import και

από τη νέα οθόνη επιλέγετε το σχετικό
αρχείο π.χ. Αναγνώστου.txt (Θα το βρείτε
μέσα στο φάκελο που το αποθηκεύσατε
π.χ. «Τα έγγραφα μου»)

Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο «Άνοιγμα» ή
«Open» (για Αγγλικά Windows).

Στην οθόνη του παραστατικού σας εισάγονται αυτόματα όλες οι γραμμές του
αποθηκευμένου αρχείου και είναι έτοιμο για καταχώρηση/εκτύπωση.
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Αν θέλετε να προσθέσετε στο παραστατικό και άλλο(α) αρχείο(α) επαναλαμβάνετε τη
διαδικασία από το σημείο αυτό.



Εκτύπωση Ετικετών (Ctrl+L)
Με τα πλήκτρα Ctrl+L ή με κλικ
στο εικονίδιο
εμφανίζεται
αυτή η οθόνη διαλόγου για να
επιλέξετε ετικέτα (στοιχεία),
Driver Dbe και αριθμό
αντιγράφων.

Οι επιλογές που σας
προσφέρονται εμφανίζονται στο
σχετικό παράθυρο.
Η παραπάνω εργασία απαιτεί
ειδική παραμετροποίηση που
δεν προσφέρεται έτοιμη με την
αγορά της εφαρμογής.
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1.4 Απόδειξη λιανικής (Με Στοιχεία Πελάτη) - Ειδικές
καταχωρήσεις
1.4.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ


Χειρόγραφη Συνταγή

1.4.1..1 Ποιες συνταγές καταχωρούνται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σαν Χειρόγραφες;
Οι συνταγές που περιέχουν:






Εμβόλια απευαισθητοποίησης ή
Φαρμακοτεχνικές Εργασίες ή
Αναλώσιμα Σ.Δ. ή
Αφορούν ασφ. Ταμεία εκτός συστήματος ηλ. Συνταγογράφησης (ΓΕΣ, ΓΕΑ κλπ)

Εντούτοις, μπορεί να χρειαστεί να καταχωρήσουμε χειρόγραφα και ηλεκτρονικές
συνταγές, όταν ΔΕΝ είναι δυνατόν να εκτελεστούν ηλεκτρονικά, σε περιπτώσεις όπως:




Όταν το Φαρμακείο λειτουργεί, αλλά δεν έχει πάρει ακόμη αριθμό σύμβασης ή
Όταν υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του api (ΗΔΙΚΑ)

Στη διαδικασία καταχώρησης Χειρόγραφης Συνταγής, αναφερθήκαμε σε προηγούμενη
παράγραφο του εγχειριδίου 1.3.5, στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε.



Ηλεκτρονική Συνταγή

Για την εκτέλεση Ηλεκτρονικής συνταγής, και ενώ βρίσκεστε στην οθόνη του παραστατικού,
πατήστε το πλήκτρο «Καταχώρησης ηλεκτρονικής Συνταγής».

Πλήκτρο καταχώρησης ηλεκτρονικής συνταγής

Η κίνηση αυτή σας μεταφέρει στο επόμενο παράθυρο εκτέλεσης της
Συνταγής μέσω api.

Ηλεκτρονικής

1.4.1..1 Περιγραφή της οθόνης καταχώρησης e-Συνταγών
Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή της διαδικασίας θα κάνουμε μια σύντομη περιγραφή
των στοιχείων της οθόνης <e-Συνταγές>.
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Πεδίο δήλωσης Αριθμού Συνταγής
Στο πεδίο αυτό ξεξινώντας, δηλώνουμε με
σκανάρισμα (ή πλήκτρολόγηση) τον αριθμό της
συνταγής.
Στοιχεία Ημερομηνίας Συνταγής
Με την εισαγωγή του αριθμού της συνταγής, συμπληρώνονται:

 Το status της Συνταγής (ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ, ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ ή
ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΗ)
 Η ημερομηνία συνταγογράφησης
 Και οι ημερομηνίες (περιθώριο) εντός των οποίων δύναται να εκτελεστεί η συνταγή
Στοιχεία Ιατρού και Ασφαλισμένου
Εδώ εμφανίζονται τα στοιχεία του Ιατρού και του Ασφαλισμένου:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
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Άνοιγμα καρτέλας Νέου Πελάτη
Το πλήκτρο αυτό χρησιμοποιείται για άνοιγμα (εισαγωγή) καρτέλας νέου πελάτη. Το
πλήκτρο είναι ανενεργό (γκρίζο) στις περιπτώσεις, που υπάρχει ήδη καρτέλα του
ασφαλισμένου στο αρχείο σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Ιστορικό πελάτη
Το πλήκτρο αυτό εμφανίζει αναλυτικά τις ηλεκτρονικές συνταγές του συγκεκριμένου
ασφαλισμένου, που εκτελέστηκαν στο φαρμακείο σας (και μόνο).
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Εκκρεμότητες (Δανεικά) Πελάτη
Το πλήκτρο αυτό εμφανίζει τα Δανεικά φάρμακα του ασφαλισμένου. Η εμφάνιση του
πλήκτρου συνδέεται με την ύπαρξη εκκρεμοτήτων και συνοδεύεται από ηχητικό μήνυμα
(καμπανάκι), διαφορετικά δεν εμφανίζεται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ
<Ε κ κ ρ ε μ ό τ η τ ε ς>

Καρτέλα πελάτη
Το πλήκτρο αυτό εμφανίζει την αναλυτική καρτέλα του πελάτη από το σχετικό αρχείο
πελατών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ

ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Πληροφορίες Συνταγής
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται άλλα στοιχεία της συνταγής (πληροφορίες), όπως αυτά της
επόμενης εικόνας:
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Μενού διαχείρησης Φαρμάκων
Στην περιοχή αυτή καταχωρούνται τα στοιχεία των κουπονιών (Barcode και Ταινίες
Γνησιότητας),
ενώ τα πλήκτρα του μενού χρησιμοποιούνται:
 για την Επιλογή Φαρμάκου από λίστα,
 τον έλεγχο Διαθεσιμότητας (Υπόλοιπα, τρόπος Διάθεσης) και
 τη δημιουργία και αποστολή έκτακτης Παραγγελίας

Φάρμακα Συνταγής
Στην περιοχή αυτή εμφανίζονται (αμέσως μετά την εισαγωγή του αριθμού της συνταγής) οι
συνταγογραφημένες Δραστικές ουσίες. Αν ο Ιατρός ΔΕΝ συνταγογράφησε με Δραστική ή
τα φάρμακα της συνταγής είναι μοναδικά, τότε και ΜΟΝΟ εμφανίζονται απευθείας οι
Εμπορικές Ονομασίες.

Και εδώ υπάρχει
 πλήκτρο επιλογής φαρμάκου σε κάθε δραστική χωριστά και
 πλήκτρο εμφάνισης της συνοπτικής καρτέλας του επιλεγέντος φαρμάκου
Οδηγίες– Ταινίες Γνησιότητας – Αξία Συνταγής
Στην περιοχή αυτή:
 καταγράφονται οι ταινίες γνησιότητας των συσκευασιών,
 αναφέρονται οι οδηγίες λήψης (Δοσολογία) του γιατρού προς τον ασθενή, για κάθε
δραστική
 Και συγκεντρώνονται τα στοιχεία κόστους συνταγής

Κεντρική Εργαλειοθήκη (Toolbar)

Στην κεντρική εργαλειοθήκη περιλαμβάνονται τα πλήκτρα, που εκτελούν τις ακόλουθες
λειτουργίες:
 Αποστολή SMS (στο κινητό του ασθενούς)
 Εκτύπωση ετικετών (Δοσολογίας κλπ)
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Διαγραφή Συνταγής (Ακύρωση πριν την εκτέλεση)
Καθαρισμός Οθόνης
Επανεκτύπωση εκτελεσμένης συνταγής
Εκτέλεση/Εκτύπωση της συνταγής (καταχώρηση στην ΗΔΙΚΑ)
Έξοδο από την οθόνη και επιστροφή στο παραστατικό (Απόδειξη Λιανικής)
Εκκρεμείς Ηλεκτρονικές Συνταγές
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στην οθόνη παρουσίασης των εκκρεμών ηλεκτρονικών
συνταγών. Λεπτομερείς οδηγίες θα βρείτε στη σχετική παράγραφο.
Παράμετροι – Στοιχεία Φαρμακείου
Το πλήκτρο αυτό οδηγεί στην οθόνη εισαγωγής των παραμέτρων επικοινωνίας
του Φαρμακείου με την ΗΔΙΚΑ. Η παραμεροποίηση αυτή γίνεται κατά την
εγκατάσταση από τεχνικό της εταιρίας.
Οδηγίες
Το πλήκτρο αυτό μπορεί να σας βοηθήσει, αφού οδηγεί σε εμφάνιση στην
οθόνη αναλυτικών οδηγιών σχετικά με την εκτέλεση ηλεκτρονικής συνταγής.

1.4.1..2 Διαδικασία καταχώρησης ηλεκτρονικής συνταγής
Η διαδικασία καταχώρησης έχει ως εξής:
Βήμα 1ο: Καταχώρηση Αριθμού Συνταγής
Σκανάρετε εδώ τον αριθμό της συνταγής. Η
οθόνη συμπληρώνεται με τα στοιχεία της
συνταγής.
Με την εισαγωγή του αριθμού, γίνεται ταυτόχρονα έλεγχος αν υπάρχει καρτέλα του
συγκεκριμένου πελάτη και το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να ανοίξετε
αυτόματα νέα καρτέλα, απαντώντας «Ναί» στο σχετικό ερώτημα.
Βήμα 2ο: Επιλογή και Καταχώρηση Φαρμάκων



Άμεση Καταχώρηση Φαρμάκων (κουπονιών)
Αν
γνωρίζετε
ποιά φάρμακα
αντιστοιχούν σε
κάθε Δραστική της συνταγής ή αν έχουν συνταγογραφηθεί εμπορικές Ονομασίες,
μπορείτε να αρχίσετε ΑΜΕΣΑ την καταχώρηση των φαρμάκων.
Δώστε Προσοχή στην προειδοποίηση για ύπαρξη Δανεικών. Ελέγξτε αν εμπεριέχονται
κάποια από αυτά στη συνταγή και φροντίστε να σκανάρετε εκείνα τα κουπόνια, ώστε
να μην ακυρώσετε ταινίες γνησιότητας νέων συσκευασιών.
Αρχίστε λοιπόν, να Σκανάρετε και τα 2 Barcodes των κουπονιών κατά σειρά (πρώτα το
κάτω και στη συνέχεια το πάνω), στο πεδίο «Barcode/Ταινία γνησιότητος.
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Κάθε φορά που σκανάρετε επιτυχώς ένα φάρμακο της συνταγής, η Δραστική
αντικαθίσταται από την εμπορική του Ονομασία, μειώνεται η <Ανεκτέλεστη Ποσότητα>
και στο κάτω αριστερό μέρος της οθόνης καταγράφονται οι κωδικοί των ταινιών
γνησιότητας.

Όταν συμπληρώνονται οι ποσότητες κάποιου φαρμάκου, από κίτρινο εμφανίζεται
πλέον με πράσινο χρώμα και ταυτόχρονα η στήλη <Ανεκτέλεστη ποσότητα> γίνεται
μηδέν.



Επιλογή Φαρμάκων από Λίστα
Αν δεν γνωρίζετε ποιά φάρμακα αντιστοιχούν σε κάθε Δραστική,
πατήστε το κουμπί <Επιλογή φαρμάκου>
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ΔΟΚΙΜΑΚΗΣ ΔΟΚΙΜΙΟΣ

Η κίνηση αυτή ενεργοποιεί την ακόλουθη οθόνη. Εδώ, μπορείτε να επιλέξετε τις
εμπορικές ονομασίες των φαρμάκων που θα παραδώσετε, τσεκάροντας το τετραγωνάκι
μπροστά σε κάθε επιλογή.

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές φαρμάκων, το
μοναδικό είδος εμφανίζεται ήδη τσεκαρισμένο.
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Στις περιπτώσεις με πολλές επιλογές, πρώτο στη λίστα της κατηγορίας
(Δραστικής) εμφανίζεται το χαμηλότερης λιανικής φάρμακο.

Τα φάρμακα που έχει ξαναπάρει ο ασθενής, έχουν συμπληρωμένη την
ημερομηνία εκείνης της συνταγής στη στήλη <Τελευταία Ημερομηνία>.
Τα φάρμακα που έχει πάρει σαν Δανεικά και σας τα χρωστάει ο ασθενής, έχουν
ένα κόκκινο θαυμαστικό

!

δίπλα στη συνταγογραφημένη ποσότητα και

εμφανίζουν την οφειλόμενη ποσότητα με κόκκινο στη στήλη <Εκκρεμότητες>.

Με βάση και τα παραπάνω στοιχεία, τσεκάρετε που επιλέξατε και πατήστε το πράσινο
τσεκ στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης, για να τις επιβεβαιώσετε και να επιστρέψετε
στην προηγούμενη οθόνη. Εκεί πλέον, οι δραστικές έχουν αντικατασταθεί με τις
εμπορικές ονομασίες, βάσει των φαρμάκων που επιλέξατε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ
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Από το σημείο αυτό συνεχίζετε με το σκανάρισμα των κουπονιών, όπως περιγράψαμε
σχετικά στο 2ο Βήμα.
Βήμα 3ο: Εκτύπωση Ηλεκτρονικής Συνταγής
Όταν τελειώσετε με το σκανάρισμα των κουπονιών, πατήστε το κουμπί
<Εκτέλεση/Εκτύπωση>. Έτσι η συνταγή εκτυπώνεται και καταχωρείται στην ΗΔΙΚΑ.



Μερική εκτέλεση Συνταγής
Αν η συνταγή εκτελέστηκε «Μερικώς», τότε πρέπει να δηλώνεται ο λόγος της Μερικής
εκτέλεσης, στην ενδιάμεση οθόνη διαλόγου που ακολουθεί:

Πλήκτρο επιβεβαίωσης

Πλήκτρο εξόδου

Αν επιλέξετε και επιβεβαιώσετε το 2ο ή τον 3ο λόγο, η συνταγή θεωρείται Οριστική
και δεν επιδέχεται συμπλήρωση.
Αν όμως επιλέξετε τον πρώτο λόγο (είναι πάντα προτεινόμενος), τότε η ΗΔΙΚΑ σας
επιτρέπει να να επανέλθετε κάποια άλλη στιγμή για να συμπληρώσετε και τα
υπόλοιπα φάρμακα (κουπόνια).
Αν πατήσατε κατά λάθος το πλήκτρο <Εκτέλεση/Εκτύπωση>, και ενώ δεν είχατε
ολοκληρώσει τις καταχωρήσεις όλων των φαρμάκων, πατήστε εδώ το πλήκτρο
εξόδου για να επιστρέψετε στην οθόνη εκτέλεσης της συνταγής και να την
ολοκληρώσετε.
Με το τέλος της εκτύπωσης η οθόνη «καθαρίζει», και μπορείτε:
o είτε να συνεχίσετε με επόμενη συνταγή του ίδιου πελάτη (αν υπάρχει)
o είτε να πατήσετε το κουμπί εξόδου
Βήμα 4ο: Έκδοση Παραστατικού
Το κουμπί της εξόδου σας μεταφέρει στην οθόνη του
παραστατικού, το οποίο συμπληρώνεται αυτόματα με
τη συνταγή ή τις συνταγές που μόλις καταχωρήσατε
ηλεκτρονικά.
Ταυτόχρονα, η εφαρμογή συμπληρώνει (μετά από
επιβεβαίωση) και τα στοιχεία του πελάτη στο παραστατικό
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Τελειώστε, πατώντας το κουμπί <Έκδοση> ή <Ctrl+P> για να οριστικοποιήσετε το
παρασταττικό και να καταχωρήσετε την συνταγή στο πρόγραμμα.
Με αυτή την κίνηση και ΜΟΝΟ ενημερώνονται οι καταστάσεις των συνταγών σας.
Φυσικά, πριν την έκδοση των παραπάνω παραστατικών μπορούμε να προσθέσουμε
και άλλα είδη ή χειρόγραφες συνταγές του πελάτη.
Οι ποσότητες των φαρμάκων των Ηλεκτρονικών συνταγών (που «πέφτουν» με τον
αυτόματο τρόπο που περιγράψαμε) είναι αυτές που έγραψε ο γιατρός.

1.4.2 Τακτοποίηση Δανεικών
Η διαδικασία με την οποία «ξεχρεώνονται» αυτόματα τα δανεικά των πελατών, αποτελεί
μια ξεχωριστή περίπτωση, τα βήματα της οποίας περιγράφονται στη συνέχεια.
Αλλαγή τύπου παραστατικού (υποχρεωτικό)
Ευρισκόμενοι στην γνωστή οθόνη καταχώρησης παραστατικού λιανικής, το πρόγραμμα σας
προτείνει τον τύπο «Απόδειξη Λιανικής Χωρίς Πελάτη» (κωδικός 15) και ο κέρσορας
αναβοσβήνει στην Ημερομηνία.

Πατώντας μία φορά το πάνω βελάκι ο κέρσορας μεταφέρεται στον κωδικό του τύπου
παραστατικού. Εδώ πληκτρολογήστε τον κωδικό 14 και πατήστε Enter μέχρι να
μεταφερθείτε στην επωνυμία Συνεργάτη.

Βήμα 1: Αλλαγή τύπου παραστατικού
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Εισαγωγή/καταχώρηση επωνυμίας Πελάτη (υποχρεωτικό)
Εισάγετε το ονοματεπώνυμο του πελάτη (πληκτρολογώντας τα αρχικά του). Αν στα αρχικά
που πληκτρολογήσατε αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός πελάτες, θα εμφανιστεί
παράθυρο επιλογών, για να τον επιλέξετε.
Η εισαγωγή συνεργάτη μπορεί να γίνει και με τον κωδικό καρτέλας ή το ΑΦΜ. Η έναρξη και
η σειρά αναζήτησης (κωδικός, επωνυμία, ΑΦΜ) καθορίζεται παραμετρικά ανά τύπο
παραστατικού.Έτσι, αν γνωρίζετε τον κωδικό του πελάτη (ή τον διαβάσετε με scanner από
μαγνητική ή άλλη κάρτα) η αναζήτηση με τον κωδικό είναι η ευκολότερη μέθοδος.
Το πεδίο της επωνυμίας συνεργάτη συμπληρώνεται και, αν ο πελάτης που επιλέξατε,
χρωστάει «Δανεικά», το πρόγραμμα σας προειδοποιεί (όπως φαίνεται στην ακόλουθη
εικόνα). Η προειδοποίηση γίνεται τόσο με ηχητικό σήμα, όσο και με τη σχετική επισήμανση
στην υπο-κεφαλίδα του παραστατικού
.

Εικόνα 20. Επιλογή Συνεργάτη (πελάτη)

Όπως θα παρατηρήσετε στην οθόνη της εικόνας 20, οι στήλες του τύπου παραστατικού με
κωδικό 14. (Απόδειξη Λιαν. Με Πελάτη) διαφέρουν από εκείνες του κωδικού 15.

Για τις ανάγκες της αυτόματης τακτοποίησης, έχουν προστεθεί άλλες δύο:
-

η στήλη «Υπάρχει Εκκρεμότητα» και

-

η στήλη «Τακτοποίηση Εκκρεμότητας»

Η πρώτη («Υπάρχει Εκκρεμότητα») λειτουργεί ενημερωτικά και συμπληρώνεται αυτόματα
από το πρόγραμμα, με την ποσότητα που σας οφείλει ο πελάτης (ή μηδέν).
Η δεύτερη στήλη, με τίτλο «Τακτοποίηση Εκκρεμότητας», χρησιμοποιείται για να δηλώνετε
κάθε φορά, την ποσότητα με την οποία θα ξεχρεώνετε τον πελάτη (ή μηδέν).
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Πατήστε Enter μέχρι να μεταφερθείτε στις γραμμές του παραστατικού για να αρχίσετε την
καταχώρηση.
Καταχώρηση ειδών και τακτοποίηση εκκρεμοτήτων
Η τακτοποίηση των «Δανεικών», συνήθως γίνεται με συνταγή Ασφαλιστικού Ταμείου.
Υπάρχει πάντως, περίπτωση ο πελάτης να θελήσει να πληρώσει ότι έχει δανειστεί ή μέρος
αυτών. Στο σημείο αυτό (Βήμα 3.) η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι
διαφορετική ανάλογα με την περίπτωση.

1.4.3 Τακτοποίηση Δανεικών με συνταγή Ασφαλιστικού
Ταμείου
Στην πρώτη περίπτωση, όπου ο πελάτης σας φέρνει συνταγή, ακολουθείτε τη διαδικασία
καταχώρησης της, όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενη παράγραφο.

Εικόνα 22: Καταχώρηση της Συνταγής με δανεικά

Κατά την καταχώρηση των ειδών της συνταγής:
 στη στήλη «Υπάρχει Εκκρεμ.» εμφανίζεται η ποσότητα που οφείλει ο πελάτης ή
μηδέν (αν δεν οφείλει κάποια ποσότητα αυτού του είδους)
 στη στήλη «Ποσότητα» εισάγετε την ποσότητα που αναγράφεται στη Συνταγή,
 ενώ στη στήλη «Τακτοποίηση Εκκρεμ.» πληκτρολογείτε την ποσότητα που
τακτοποιεί ο πελάτης ή το μηδέν.
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Στη στήλη αυτή, το πρόγραμμα σας προτείνει ποσότητα προς τακτοποίηση, το πολύ ίση με
την ποσότητα της συνταγής (αν οφείλει τόση) ή μηδέν αν δεν οφείλει
Το πρόγραμμα πάντως, θα «ξεχρεώσει» τον πελάτη με όση ποσότητα αναφέρεται σε αυτή
τη στήλη.

Εικόνα 23

Αν θέλετε να δείτε την κατάσταση των συνολικών εκκρεμοτήτων του πελάτη, πριν την
καταχώρηση αυτού του παραστατικού, πατήστε Alt+R.
Μετά το τέλος των καταχωρήσεων οριστικοποιείτε το παραστατικό (Ctrl+P) και ο πελάτης
ξεχρεώνεται αυτόματα από τις ποσότητες των ειδών που τακτοποίησε. Έτσι αν ζητήσετε
πλέον την κατάσταση με τις εκκρεμότητες του (Alt+R), το πρόγραμμα θα σας εμφανίσει
μόνο τα είδη που απέμειναν ή το ακόλουθο μήνυμα:
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1.4.4 Τακτοποίηση Δανεικών με ελεύθερη πώληση
Στη δεύτερη περίπτωση, που ο πελάτης θέλει να πληρώσει τα «δανεικά», ακολουθείτε την
παρακάτω διαδικασία.
Μετά τα δύο πρώτα βήματα, και ενώ ο κέρσορας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του
παραστατικού, πατήστε Esc για να «κλείσετε» τις γραμμές.
Κατόπιν πατήστε Alt+R για να ζητήσετε τις εκκρεμότητες του πελάτη. Στην οθόνη σας έχετε
την ακόλουθη εικόνα.

Εικόνα 24

Στο παράθυρο βλέπετε τις εκκρεμότητες (Δανεικά) του πελάτη και το Υπόλοιπο του.
Πατώντας τα πλήκτρα Ctrl+D η οθόνη των εκκρεμοτήτων εξαφανίζεται και το πρόγραμμα
δημιουργεί αυτόματα τις γραμμές του παραστατικού με όλα αυτά τα είδη, με τη διαδικασία
του Import. Το παραστατικό έχει τη μορφή της ακόλουθης εικόνας:
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Αν ο πελάτης θελήσει να αφήσει σε εκκρεμότητα κάποιο ή κάποια από αυτά τα είδη, τα
διαγράφετε (με Delete) και αυτά επιστρέφουν στον πίνακα εκκρεμοτήτων.
Στη συνέχεια προχωρείτε στην οριστική καταχώρηση/εκτύπωση του παραστατικού και ο
πελάτης ξεχρεώνεται αυτόματα από τις ποσότητες των ειδών που τακτοποίησε.
Προσοχή!!! Στις περιπτώσεις αυτές, οι τιμές πώλησης (τιμή μονάδος) που εμφανίζονται στο
παραστατικό είναι οι τιμές που ίσχυαν την ημέρα που τα δανείσατε. Αν θέλετε να
διορθωθούν με τις σημερινές τιμές, σας συνιστούμε, πριν την οριστικοποίηση του, να
τρέξετε την Αναπροσαρμογή τιμοκαταλόγου με τα πλήκτρα Ctrl+A.
Παράδειγμα: Έστω, ότι ο πελάτης θέλει να πληρώσει τα παρακάτω είδη, που φαίνεται να
οφείλει (όπως προκύπτει από τον πίνακα εκκρεμοτήτων με Alt+R):

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

94

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Δημιουργώντας (με το Ctrl+D) το παραστατικό τακτοποίησης, διαπιστώνετε ότι οι τιμές
μονάδος είναι παλαιές.

Πατάτε Ctrl+A και επιλέγετε την αναπροσαρμογή τιμών με βάση τον Τιμοκατάλογο.

Μετά την εκτέλεση της εργασίας, οι τιμές μονάδος και κατ’ επέκταση η αξία του
παραστατικού αναπροσαρμόζονται με βάση τις νέες τιμές του καταλόγου σας και έχετε την
ακόλουθη εικόνα:
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1.5 Συνταγή με Φαρμακοτεχνικό Σκεύασμα.
Η καταχώρηση συνταγής με φαρμακοτεχνικό(ά) σκεύασμα(τα) έχει κάποιες ιδιαιτερότητες,
τις οποίες και θα περιγράψουμε στη συνέχεια.
Αφετηρία των καταχωρήσεων αποτελεί το παραστατικό λιανικής (εικόνα 4).
Στάδια που δεν διαφέρουν από τα ήδη γνωστά θα τα παραβλέψουμε.
Επιλογή Αποθήκης
Σ’ αυτό το στάδιο της καταχώρησης πρέπει να επιλέξετε τον κωδικό αποθήκης 3.
Φαρμακοτεχνία (ανεξάρτητα από τα υλικά που περιλαμβάνονται στο σκεύασμα).

Βήμα 1: επιλογή της αποθήκης 3

Αν το στάδιο αυτό έχει απενεργοποιηθεί (παραμετρικά), προφανώς παρακάμπτεται και
συνεχίζεται με τα υπόλοιπα στάδια (Ασφαλιστικό Ταμείο ή κενό), μέχρι να φτάσετε στη
στήλη Περιγραφή Αγαθού/Υπηρεσίας.
Εισαγωγή Περιγραφής F/T
Στο σημείο αυτό πληκτρολογείτε στα Αγγλικά F/T και πατάτε Enter.

Από την οθόνη των ειδών αποθήκης, που θα εμφανιστεί, διαλέγετε την πρώτη εγγραφή
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Βήμα 2: επιλογή Φαρμακοτεχνικού σκευάσματος (F/T)

και συνεχίζετε, για να εργαστείτε πλέον σε μία νέα οθόνη εργασίας, η οποία σας επιτρέπει
την καταχώρηση των υλικών (Προδιαγραφή), που περιέχονται στο φαρμακοτεχνικό
σκεύασμα.
Καταχώρηση Προδιαγραφής σκευάσματος

Βήμα 3: καταχώρηση Προδιαγραφής

Στις στήλες αυτής της οθόνης εργασίας θα εισάγετε:
o τον κωδικό Αποθήκης κάθε συστατικού (1 για φάρμακο, 2 για παραφάρμακο ή 3 για
Φαρμακοτεχνική εργασία),
o την περιγραφή του Συστατικού (είδους)
o την ποσότητα και
o το περιεχόμενο της συσκευασίας του.
Η στήλη Περιεχόμενο υπολογίζεται από την ποσότητα και την περιεκτικότητα του είδους. Η
περιεκτικότητα είναι στοιχείο (πεδίο) της καρτέλας αποθήκης (Βλέπε κεφάλαιο αποθήκηΒασικά αρχεία).
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Αν το στοιχείο αυτό, είναι ήδη συμπληρωμένο στην καρτέλα του είδους, τότε το
Περιεχόμενο συμπληρώνεται αυτόματα, αλλιώς θα πρέπει να το υπολογίσετε (από τα
στοιχεία της περιγραφής του είδους π.χ. Cream 25gr επί την ποσότητα).

Τα υπόλοιπα στοιχεία (στήλες) της γραμμής:
o Ποσότητα Τιμολόγησης
o Τιμή Μονάδος και
o Αξία
συμπληρώνονται αυτόματα.
Αν στο σκεύασμα περιλαμβάνεται και κάποιο καλλυντικό, τότε (αν η συνταγή αφορά σε
Ασφαλιστικό Ταμείο) αυτό πρέπει να χρεωθεί στον πελάτη. Στην περίπτωση αυτή, εισάγετε
Ν στη στήλη Τ της οθόνης.
Η στήλη Τ δηλαδή, χρησιμοποιείται για να δηλώσετε (με Ν), ότι η χρέωση κάποιου
συστατικού (στο παράδειγμα η BEPANTHOL CRÈME) δεν θα περιλαμβάνεται στην τιμή του
σκευάσματος.

Κάθε φορά που προσθέτετε ένα συστατικό στην προδιαγραφή, το βάρος ή ο όγκος αυτού
προστίθεται αυτόματα στο συνολικό περιεχόμενο του σκευάσματος (όπως φαίνεται στο
κάτω τμήμα της οθόνης).
Εισαγωγή αξίας Φαρμακοτεχνικής εργασίας
Μετά την καταχώρηση όλων των συστατικών, απομένει να προσθέσετε στην προδιαγραφή
τα έξοδα συσκευασίας και την αξία της φαρμακοτεχνικής εργασίας καθώς.
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Οι Φαρμακοτεχνικές εργασίες (Αλοιφή, Διάλυμα, Κόνεις, Ανάμιξη κόνεων κλπ)
κοστολογούνται, ως γνωστό με ειδικό τρόπο, που σχετίζεται με το συνολικό περιεχόμενο
του σκευάσματος (σε όγκο, βάρος ή τεμάχια).
Οι τιμές των Φαρμακοτεχνικών εργασιών, που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή, βασίζονται
στην επίσημη κρατική διατίμηση.
Όλες οι καρτέλες των Φαρμακοτεχνικών εργασιών και τα στοιχεία που αφορούν στον τρόπο
υπολογισμού των τιμών τους, υπάρχουν καταχωρημένες στην αποθήκη 3 του
προγράμματος με περιγραφές στα Ελληνικά όπως : ΑΛΟΙΦΗ, ΔΙΑΛΥΜΑ κλπ. (Βλέπε
κεφάλαιο αποθήκη-Βασικά αρχεία-3. Φαρμακοτεχνικά Σκευάσματα).
Μόλις εισάγετε τη Φαρμακοτεχνική εργασία (π.χ. Αλοιφή), το πεδίο Ποσότητα
συμπληρώνεται αυτόματα από το συνολικό Περιεχόμενο των επιμέρους υλικών (όπως
βλέπετε στο κάτω τμήμα της οθόνης).

Βήμα 4: καταχώρηση Φαρμακοτεχνικής εργασίας

Από την ποσότητα της φαρμακοτεχνικής εργασίας υπολογίζεται αυτόματα και η Αξία της,
ενώ στη στήλη Τιμή μονάδος βλέπετε τα βασική χρέωση (Τιμή βάσης) αυτής.

Εικόνα 25

Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, πατήστε Esc για να κλείσετε την Προδιαγραφή.
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Εκτύπωση Προδιαγραφής (προαιρετικά)

Από αυτό το σημείο, με Ctrl+P μπορείτε να
εκτυπώσετε την προδιαγραφή (είτε σε λευκό
χαρτί είτε στο πίσω μέρος της συνταγής).
Μπορείτε να επιλέξετε είτε την εκτύπωση όλων
των στοιχείων της προδιαγραφής, οπότε η
εκτύπωση θα έχει την ακόλουθη μορφή:

είτε την εκτύπωση μόνο των ποσοτήτων της προδιαγραφής, οπότε η εκτύπωση θα έχει την
ακόλουθη μορφή.

Εισαγωγή της προδιαγραφής στο παραστατικό
Μετά το τέλος της εκτύπωσης επιστρέφετε στην οθόνη της εικόνας 25, από όπου με ένα
δεύτερο Esc, το πρόγραμμα θα σας μεταφέρει στην οθόνη του παραστατικού (εικόνα 26).

Εικόνα 26 Βήμα 5: εισαγωγή της προδιαγραφής στο παραστατικό
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Η αξία όλου του Φαρμακοτεχνικού σκευάσματος μεταφέρεται σε μία γραμμή του
παραστατικού, ενώ το είδος που ζητήσατε να χρεωθεί χωριστά (BEPANTHOL CRÈME),
καταγράφεται στην επόμενη συνταγή.
Συνεχίζεται με τις υπόλοιπες εγγραφές και οριστικοποιείτε το παραστατικό κατά τα γνωστά
(Ctrl+P).
Αν στη συνταγή περιλαμβάνονται και άλλα σκευάσματα, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία
επιλέγοντας το F/T ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ 2 κ.ο.κ.
Προβολή Προδιαγραφής (Ctrl+F10)
Αν, μέσα από το παραστατικό θελήσετε, να ξαναδείτε το περιεχόμενο κάποιου
Φαρμακοτεχνικού σκευάσματος, μεταφέρετε τη μπάρα πάνω σ αυτό και πατάτε Ctrl+F10.

Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί ο πίνακας των συστατικών του (προδιαγραφή).

Με Esc επιστρέφετε στην οθόνη στην οθόνη του παραστατικού.
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Διόρθωση Προδιαγραφής
Αν βρίσκεστε μέσα στην οθόνη επεξεργασίας της προδιαγραφής μεταφέρετε τη μπάρα
πάνω στο είδος προς διόρθωση και πατάτε το πλήκτρο Home ή κάνετε κλικ στο εικονίδιο
. Από το σημείο αυτό κάνετε τις διορθώσεις κατά τα γνωστά.

Στην οθόνη αυτή μπορείτε επίσης να προσθέσετε κάποιο υλικό με το πλήκτρο Insert ή
κάνοντας κλικ στο εικονίδιο

, ενώ αν χρειαστεί να διαγράψετε κάποιο υλικό

χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Delete ή κάνετε κλικ στο εικονίδιο

.

Αν πάλι, βρίσκεστε στην οθόνη του παραστατικού και θέλετε να διορθώσετε στοιχεία της
προδιαγραφής, μεταφέρετε τη μπάρα πάνω στη συγκεκριμένη γραμμή και πατάτε το
πλήκτρο Home ή κάνετε κλικ στο εικονίδιο

.

Πατώντας το Enter συνεχώς, φτάνετε στο πεδίο της Περιγραφής και με το επόμενο Enter το
πρόγραμμα σας μεταφέρει στην οθόνη επεξεργασίας της προδιαγραφής της προηγούμενης
εικόνας.
Με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως, κάνετε τις όποιες διορθώσεις και στη
συνέχεια με Esc επιστρέφετε και πάλι στην οθόνη του παραστατικού.
Γενικά οι Αποδείξεις Λιανικής (κωδικοί 14 & 15) ενημερώνουν τις Συγκεντρωτικές
καταστάσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων.
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1.6 Λοιπά Παραστατικά Πώλησης
Η καταχώρηση των λοιπών παραστατικών μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
1) Από την οθόνη παρουσίασης με την επιλογή 1 (=Μηχανογραφημένο).

Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα σας προτείνει τον τύπο (κωδικό παραστατικού), που
έχει οριστεί στις παραμέτρους ως default, για τα λοιπά μηχανογραφημένα π.χ. 11.Τιμολόγιο
Δ. Αποστολής.

Ο κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο του κωδικού παραστατικού
αποδέχεστε ή τον αλλάζετε.

. Τον

2) Από την οθόνη καταχώρησης νέου παραστατικού Λιανικής (κωδικός 15) αλλάζοντας τον
προτεινόμενο τύπο παραστατικού. Από την οθόνη αυτή πατώντας το πάνω βελάκι ο
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κέρσορας μεταφέρεται από το πεδίο Ημερομηνία στο πεδίο του κωδικού παραστατικού
, όπου πλέον μπορείτε να τον αλλάξετε.



Αλλαγή τύπου παραστατικού

Για να αλλάξετε τον τύπο παραστατικού και ενώ ο κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο του
κωδικού
, πατήστε το πλήκτρο Space για να σβήσετε τον προτεινόμενο
και στη συνέχεια το Enter ή κάντε κλικ στο κουμπάκι .
Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο
επιλογών με όλους τους τύπους
παραστατικών (όπως αυτό της εικόνας) για
να διαλέξετε.
Η επιλογή γίνεται κατά τα γνωστά.
Για τους διάφορους τύπους παραστατικών
θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

1.6.1 Απόδειξη (Δελτίο) Επιστροφής Λιανικής
Εκδίδεται για επιστροφή χρημάτων σε πελάτη, που σας επιστρέφει προϊόντα για τα οποία
είχατε εκδώσει Απόδειξη Λιανικής.
Καταχώρηση Δελτίου Επιστροφής λιανικής
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Το πρόγραμμα διαθέτει δύο (2) κωδικούς για το παραστατικό αυτό, που ο καθένας
αντιστοιχεί και σε διαφορετικό κωδικό Απόδειξης Λιανικής.

Έτσι, αν το παραστατικό λιανικής που είχατε εκδώσει, ήταν ο κωδικός «14. Απόδειξη Λιαν.
(Με Πελάτη)», θα επιλέξετε σαν Τύπο Παραστατικού τον κωδικό 1Α. Στην περίπτωση αυτή
θα συμπληρώσετε στο Header τα στοιχεία του πελάτη

Και στη συνέχεια, στις γραμμές του παραστατικού θα καταχωρήσετε το είδος ή τα είδη που
σας επιστρέφει και θα το εκδώσετε (Ctrl+P).

Δελτίο Επιστροφής Λιανικής (ΜΕ πελάτη)

Η αξία του παραστατικού ισοδυναμεί με το ποσό επιστροφής.
Αλλιώς θα επιλέξετε τον κωδικό «1Β. Δελτίο Επιστρ. Λιαν. (ΧΩΡΙΣ Πελάτη)». Σ αυτό τον τύπο
παραστατικού σας δίνεται η δυνατότητα (παράμετρος) να καταχωρήσετε και συνταγή
Ασφαλιστικού Ταμείου, όπως βλέπετε και στις στήλες του.
Αυτό σημαίνει ότι, αν ο πελάτης σας επιστρέφει τα είδη μιας ολόκληρης συνταγής
ασφαλιστικού ταμείου, την οποία έχετε εκδώσει, τότε θα καταχωρήσετε στην απόδειξη
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επιστροφής και το Ασφαλιστικό Ταμείο (και θα του επιστρέψετε τη συνταγή και τη
συμμετοχή).

Δελτίο Επιστροφής Λιανικής (ΧΩΡΙΣ Πελάτη)

Τα Δελτία Επιστροφής Λιανικής Δεν ενημερώνουν τις Συγκεντρωτικές καταστάσεις των
Ασφαλιστικών Ταμείων.

Παραστατικά Χονδρικής
1.6.2 Δελτίο Αποστολής(κωδικός παραστατικού 12)
Τα Δελτία Αποστολής αποτελούν συνοδευτικά εμπορευμάτων, είναι δηλαδή παραστατικά,
που ακολουθούνται συνήθως, από κάποιο άλλο παραστατικό.
Ο λόγος για τον οποίο εκδίδονται καθορίζεται από την Αιτία κίνησης και μπορεί να είναι:
 Για επιστροφή αγορών στον προμηθευτή, ο οποίος θα εκδώσει στη συνέχεια ένα
Πιστωτικό Τιμολόγιο (π.χ. Ληξιπρόθεσμα),
 Για αποστολή εμπορευμάτων σε πελάτη Χονδρικής, οπότε θα ακολουθήσει
Τιμολόγιο Πώλησης,
 Για αποστολή δειγμάτων άνευ αξίας (π.χ. Δωρεά για κοινωφελείς σκοπούς),
 Για καταστροφή (π.χ. ακατάλληλα προϊόντα που δεν επιστρέφονται),
 Για αποστολή τμημάτων εξοπλισμού (π.χ. εκτυπωτές, Η/Υ) για έλεγχο και επισκευή
στον προμηθευτή.
Καταχώρηση Δελτίου Αποστολής
Μετά την επιλογή του τύπου παραστατικού (κωδικός 12) ο κέρσορας μεταφέρεται στο
πεδίο Αιτία κίνησης, όπου σας προτείνεται ο κωδικός 21 (Πωλήσεις Χονδρικής)
.
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* Όταν στο παραστατικό αντιστοιχούν περισσότερες της μίας αιτίες κίνησης, ο κέρσορας
σταματά πάντα στο πεδίο της Αιτίας, αλλιώς το πεδίο είναι ανενεργό και συμπληρώνεται
αυτόματα από τη μοναδική αιτία που αντιστοιχεί στον τύπο παραστατικού.

Αν αποδέχεστε την προτεινόμενη αιτία, πατάτε το πλήκτρο Enter και συνεχίζετε με τα
υπόλοιπα στοιχεία της επικεφαλίδας (Header).
Αλλιώς πατάτε το πλήκτρο Space για να σβήσετε τον προτεινόμενο κωδικό και στη
συνέχεια το Enter ή κάντε κλικ στο κουμπάκι .
Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο επιλογών με όλες τις αποδεκτές Αιτίες κίνησης
(όπως αυτό της εικόνας).
Επιλέγετε την κατάλληλη και συνεχίζετε
με
τα
υπόλοιπα
στοιχεία
της
επικεφαλίδας (Header).
Στο πεδίο Συνεργάτης θα εισάγετε
(υποχρεωτικά) την επωνυμία του Πελάτη
Χονδρικής ή του Προμηθευτή (ανάλογα
με την Αιτία κίνησης).
Μετά την επιλογή Συνεργάτη, ο κέρσορας
μεταφέρεται στην Ημερομηνία, όπου το
πρόγραμμα σας προτείνει την τρέχουσα.
και κατόπιν στο πεδίο «Ακολουθεί
Παραστατικό»
(Το
πεδίο
αυτό
ενεργοποιείται
παραμετρικά
και
σχετίζεται
με
τον
τύπο
του
παραστατικού).
Με την παράμετρο αυτή σας δίνεται η δυνατότητα να μετασχηματίσετε κάποιο
παραστατικό, δημιουργώντας από αυτό κάποιο άλλο που πρέπει να Ακολουθήσει. Για
παράδειγμα, μπορείτε από ένα Δ. Αποστολής (Επιστρ. Αγορών) που εκδίδετε για κάποιο
προμηθευτή να δημιουργήσετε αυτόματα το Πιστωτικό Τιμολόγιο που θα σας εκδώσει. Τα
πρώτα θα τα ονομάζουμε αρχικά παραστατικά για να τα διακρίνουμε από εκείνα που θα
προκύπτουν από το μετασχηματισμό τους(Βλέπε αυτόματη δημιουργία παραστατικών που
Ακολουθούν).
Εδώ, αν στο παραστατικό αυτό δεν Ακολουθεί άλλο (όπως στις περιπτώσεις «Δείγματα
άνευ αξίας» ή «Για καταστροφή»), πληκτρολογείτε Ο για Όχι και συνεχίζετε.
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Αν όμως, του αρχικού παραστατικού Ακολουθεί άλλο (όπως στις περιπτώσεις «Πωλήσεις
Χονδρικής» ή «Επιστροφές Αγορών»), πληκτρολογείτε εδώ Ν (=Ναι) και στο επόμενο πεδίο,
τον κωδικό του παραστατικού που θα ακολουθήσει (π.χ. Πιστωτικό Τιμολόγιο από τον
προμηθευτή για Δελτίο Αποστολής-Επιστροφής Αγορών ή Τιμολόγιο Πώλησης για Δελτίο
Αποστολής-Πωλήσεων Χονδρικής).
Στη συνέχεια, ο κέρσορας μεταφέρεται στις γραμμές του παραστατικού, όπου θα
καταχωρήσετε το είδος ή τα είδη που παραδίδετε και θα το εκδώσετε (Ctrl+P).



Δελτίο Αποστολής (Πωλήσεις Χονδρικής)

Δελτίο Αποστολής με Αιτία κίνησης «Πωλήσεις Χονδρικής», θα χρειαστεί να εκδώσετε για
να παραδώσετε φάρμακα π.χ. σε Κλινικές.
Υπόδειγμα του Header αυτού του παραστατικού δείτε, στην εικόνα που ακολουθεί, Στο
πεδίο Ακολουθεί Παραστατικό βάζετε Ν και το παραστατικό που θα ακολουθήσει είναι
Τιμολόγιο Πώλησης.

Δελτίο Αποστολής σε Πελάτη Χονδρικής



Δελτίο Αποστολής (Επιστροφές Αγορών)

Δελτίο Αποστολής Επιστροφής Αγορών σε Προμηθευτή

Δελτίο Αποστολής με Αιτία κίνησης «Επιστροφές Αγορών», θα χρειαστεί να εκδώσετε για να
επιστρέψετε φάρμακα (είδη) σε κάποιο Προμηθευτή π.χ. τα Ληξιπρόθεσμα (* Βλέπε σελίδα
298).
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Υπόδειγμα του Header αυτού του παραστατικού δείτε, στην προηγούμενη εικόνα. Στο
πεδίο Ακολουθεί Παραστατικό βάζετε Ν και το παραστατικό που θα ακολουθήσει είναι
Πιστωτικό Σημείωμα (Τιμολόγιο) Επιστροφών (Αγορών).

Υπόδειγμα Δελτίου Αποστολής (Επιστροφής Αγορών)

Όταν σε κάποιο παραστατικό, ορίσετε ότι ακολουθεί άλλο, τότε αυτό εμφανίζεται να έχει Ν
στη στήλη «Ακ.Παρ.» (=Ακολουθεί Παραστατικό) της οθόνης παρουσίασης των
παραστατικών, που σημαίνει ότι το παραστατικό αυτό παραμένει σε εκκρεμότητα για
μετασχηματισμό σε τιμολόγιο ή πιστωτικό.



Για την έκδοση/καταχώρηση των παραστατικών που ακολουθούν θα ασχοληθούμε
σε επόμενο στάδιο του εγχειριδίου.
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Δελτίο Αποστολής (Για έλεγχο & επισκευή)

Δελτίο Αποστολής με αυτή την Αιτία κίνησης, πρέπει απαραίτητα να εκδίδεται προκειμένου
να στείλετε κάποιο τμήμα του εξοπλισμού σας στον αντίστοιχο προμηθευτή «Για έλεγχο &
επισκευή».
Υπόδειγμα του Header αυτού του παραστατικού δείτε, στην εικόνα που ακολουθεί, Στο
πεδίο Ακολουθεί Παραστατικό βάζετε Ν και το παραστατικό που θα ακολουθήσει είναι
Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής.

Μετά τη συμπλήρωση του Header ό κέρσορας μεταφέρεται στην πρώτη γραμμή του
παραστατικού. Εισάγετε κωδικό αποθήκης 1 και στη στήλη κωδικός πληκτρολογήστε το (,)
κόμμα και πατήστε Enter.

Ο κέρσορας μεταφέρεται στη στήλη της περιγραφής και το πρόγραμμα σας επιτρέπει να
πληκτρολογήσετε εδώ ελεύθερο κείμενο π.χ. Εκτυπωτής Citizen.

Χρησιμοποιώντας τον κωδικό καρτέλας (,) μπορείτε να προσθέσετε όσες γραμμές
χρειάζεστε με ελεύθερο περιεχόμενο και στη συνέχεια να εκδώσετε το παραστατικό.
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Υπόδειγμα Δελτίου Αποστολής (Για έλεγχο & επισκευή)



Δελτίο Αποστολής (Δανεικά ΣΕ Συνάδελφο)

Ειδικά για τις ανάγκες του Φαρμακείου, η εφαρμογή διαθέτει και ένα επιπλέον τύπο
Δελτίου Αποστολής. Πρόκειται για παραστατικό με το οποίο παραδίδετε (Δανείζετε) είδη σε
Συνάδελφο.
Ο κωδικός του παραστατικού αυτού είναι 1D και έχει μοναδική αιτία κίνησης την 2Δ
(Δανεικά σε Συνάδελφο).

Υπόδειγμα Δελτίου Αποστολής (Δανεικά Σε Συνάδελφο)

Μετά την οριστικοποίηση, το παραστατικό αυτό ενημερώνει την καρτέλα αποθήκης (-) και
χρεώνει την καρτέλα συνεργάτη (Συναδέλφου).
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Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής (Δανεικά ΑΠΟ Συνάδελφο)

Πρόκειται για παραστατικό με το οποίο Δανείζεστε είδη από κάποιο Συνάδελφο. Ο κωδικός
του παραστατικού αυτού είναι 1P και έχει μοναδική αιτία κίνησης την 2Π (Δανεικά ΑΠΟ
Συνάδελφο).

Υπόδειγμα Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής (Δανεικά ΑΠΟ Συνάδελφο)

Μετά την οριστικοποίηση, το παραστατικό αυτό ενημερώνει την καρτέλα αποθήκης (+) και
πιστώνει την καρτέλα συνεργάτη (Συναδέλφου).
Με αυτά τα δύο παραστατικά καταχωρείτε τις συναλλαγές με τους συναδέλφους σας, από
τα οποία στη συνέχεια, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες που σχετίζονται π.χ. με το
υπόλοιπο του συναδέλφου («Παραστατικά Συνεργάτη αναλυτικά κατά είδος»).

Παραστατικά Συνεργάτη αναλυτικά κατά είδος – Υπόλοιπο Συναδέλφου

Το συνολικό ποσό της στήλης «Αξία» δηλώνει το υπόλοιπο των συναλλαγών με τον
συγκεκριμένο συνάδελφο. Αν αυτό έχει θετικό πρόσημο σημαίνει ότι ο συνάδελφος σας
χρωστάει, αλλιώς του χρωστάτε αυτό το ποσό.
Από τις καρτέλες αποθήκης (Ctrl+K), μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε τις πληροφορίες που
προσφέρει η πληροφοριακή κατάσταση «Συγκέντρωση κατά αιτία κίνησης» (με το πλήκτρο
F9).
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Συγκέντρωση κατά Αιτία κίνησης Glucophase

Από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι στο συγκεκριμένο διάστημα : αγοράσατε 3 τεμάχια
Glucophase, πωλήσατε 2, δανείσατε 1 σε πελάτη και δανειστήκατε 2 από συνάδελφο.
Στις καρτέλες των Συναδέλφων που θα ανοίξετε, θα πρέπει να ορίσετε στο Tab
«Πιστοδοτική Πολιτική», σαν default (προτεινόμενο) «Τρόπο πληρωμής» τον κωδικό 99
(=Με Πίστωση). Βλέπε σχετικό κεφάλαιο «Πελάτες – Ασφαλιστικά ταμεία.
Στα 2 τελευταία παραστατικά δεν είναι ενεργό το πεδίο «Ακολουθεί παραστατικό» γιατί
θεωρούμε ότι δεν θα εκδοθεί τιμολόγιο για τις συναλλαγές αυτού του τύπου. Η
παραμετροποίηση αυτή μπορεί να αλλάξει αν το απαιτούν οι συνθήκες λειτουργίας του
Φαρμακείου.

1.6.3 Τιμολόγιο Πώλησης (κωδικός 13)
Το παραστατικό αυτό εκδίδεται σε δύο περιπτώσεις:
 Για την είσπραξη χρημάτων από τα ασφαλιστικά Ταμεία. Στην περίπτωση αυτή
θεωρείται Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο και το ρόλο των δελτίων αποστολής παίζουν οι
συνταγές.
 Σε πωλήσεις Χονδρικής, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κάποιο(α) Δελτίο(α)
Αποστολής, οπότε ακολουθεί Τιμολόγιο Πώλησης (π.χ. Πωλήσεις σε κλινικές).
Η έκδοση αυτών των παραστατικών μπορεί να γίνει είτε με ελεύθερη καταχώρηση (όπως
όλα τα παραστατικά) είτε μετά από αυτόματη δημιουργία. Κάθε μία από τις περιπτώσεις
αυτές αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Στη συνέχεια περιγράφεται η μεθοδολογία της
αυτόματης δημιουργίας Τιμολογίων.



Τιμολόγιο πώλησης προς Ασφαλιστικό Ταμείο

Τα παραστατικά αυτά δημιουργούνται αυτόματα από το πρόγραμμα, μέσω της διαδικασίας
εκτύπωσης των Συγκεντρωτικών καταστάσεων. Εσείς απλά θα πρέπει να δηλώσετε την
ημερομηνία τους, η οποία όπως γνωρίζετε, πρέπει να είναι η τελευταία ημερολογιακά
ημέρα του μήνα. Δηλαδή για την κατάθεση του ΙΚΑ μηνός Σεπτεμβρίου, το τιμολόγιο πρέπει
να έχει ημερομηνία 30/09 κοκ (Βλέπε Υποσύστημα «3. Καταστάσεις Ασφαλιστικών
Ταμείων»).
Αυτά τα τιμολόγια (των ταμείων που θα καταθέσετε), εφόσον ζητήσετε την αυτόματη
δημιουργία τους, εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής (στήλη Α=Ν) στην οθόνη των
παραστατικών της ημερομηνίας που ορίσατε (π.χ. 30/09).
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Από την οθόνη αυτή επιλέγετε το κάθε ένα χωριστά και με Enter το προβάλλετε για να το
εκτυπώσετε κατά τα γνωστά (Ctrl+P).

Υπόδειγμα Τιμολογίου Πώλησης προς Ασφαλιστικό Ταμείο

Η Περιγραφή σχηματίζεται αυτόματα από το πρόγραμμα και περιλαμβάνει το χρονικό
διάστημα της κατάστασης των συνταγών του κάθε Ταμείου.
Αν στις συνταγές του Ταμείου περιλαμβάνονται και είδη με διαφορετικό ΦΠΑ (π.χ.
αναλώσιμα στο ΙΚΑ και στον ΟΓΑ), τότε στο παραστατικό σχηματίζονται δύο γραμμές (μία
για κάθε κατηγορία ΦΠΑ) και το συνολικό ποσό αναλύεται στις επιμέρους κατηγορίες ΦΠΑ.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

114

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Επαναλαμβάνετε την ίδια διαδικασία για όλα τα τιμολόγια των Ασφαλιστικών Ταμείων, που
δημιουργήσατε.



Τιμολόγιο πώλησης (σε πελάτη Χονδρικής)

Αντιστοιχεί πάντα σε ένα ή περισσότερα Δελτία Αποστολής που εκδόθηκαν με αιτία κίνησης
τις Πωλήσεις Χονδρικής.
Σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., το Τιμολόγιο Πώλησης πρέπει να εκδοθεί εντός 30 ημερών από την
έκδοση του σχετικού Δελτίου Αποστολής και μπορεί να αντιστοιχεί:


είτε ένα Τιμολόγιο για κάθε Δ. Αποστολής



είτε ένα Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο για όλα τα Δ. Αποστολής προς τον ίδιο πελάτη

Το Φαρμακείο σπάνια εκδίδει τέτοια παραστατικά (δηλαδή Δελτία Αποστολής στα οποία θα
ακολουθήσουν Τιμολόγια), αφού για τις Πωλήσεις Χονδρικής, συνήθως επιλέγεται το ενιαίο
Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής.
Η μεθοδολογία έκδοσης των Τιμολογίων Πώλησης ακολουθεί:
 είτε τη διαδικασία ελεύθερης καταχώρησης μηχανογραφικού παραστατικού
 είτε τη διαδικασία μετασχηματισμού ενός (αρχικού) παραστατικού σε κάποιο άλλο
και συγκεκριμένα σ αυτό που δηλώθηκε πως Ακολουθεί.

1.6.4 Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής (κωδικός 11)
Αποτελεί το κύριο παραστατικό Χονδρικών πωλήσεων γι’ αυτό και στην default
παραμετροποίηση του προγράμματος είναι το προτεινόμενο Μηχανογραφημένο
παραστατικό πλην Λιανικής.
Εκδίδεται για πελάτες Χονδρικής (Όχι σε Ασφαλιστικά ταμεία) και για την καταχώρηση του
ακολουθείται η γενικότερη διαδικασία έκδοσης των λοιπών Μηχανογραφημένων
παραστατικών.
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1.6.5 Πιστωτικά τιμολόγια κρατήσεων ΕΟΠΥΥ
Τί αφορούν
Πρόκειται για τις κρατήσεις που σας έχει κάνει ο ΕΟΠΥΥ στη διάρκεια του προηγούμενου
έτους και αφορούν στο Rebate και στις διαφορές των μηνιαίων λογαριασμών (από
περικοπές συνταγών). Για το σύνολο αυτού του ποσού θα πρέπει κάθε χρόνο να εκδίδετε
ένα πιστωτικό τιμολόγιο με αξία, που σας γνωστοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ με σχετικό
εκκαθαριστικό σημείωμα.
Πότε εκδίδονται
Τα Πιστωτικά τιμολόγια πρέπει να εκδίδονται προς τον ΕΟΠΥΥ, όταν αναρτάται στη σελίδα
του ΚΜΕΣ η σχετική ανακοίνωση με τα αντίστοιχα ποσά, αλλά ΠΑΝΤΑ με ημερομηνία
παραστατικού το αργότερο την 31η Δεκεμβρίου (του έτους, στο οποίο αναφέρονται).
Φαρμακευτική Διεύθυνση
Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Συνταγών
Πειραιώς 181, 118 53 Αθήνα
Τηλ.: 210 3407402 - 3407410

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνουμε ότι κατά το ημερολογιακό έτος 2016 παρακρατήθηκαν από το φαρμακείο με
Α.Φ.Μ. ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ και
επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ», το ποσό των: 7.268,75€,
ως εξής:
1 Rebate (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) 6,58
2 Rebate (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6%) 804,25
3 Ασφαλιστικές Εισφορές Φαρμακοποιών 6.457,92
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016
Σύνολο: 7.268,75
Το παρόν εκδίδεται για φορολογική χρήση



Διαδικασία Εκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου (Rebate)

Για την έκδοση Πιστωτικού Τιμολογίου:
 επιλέξτε <Υποσυστήματα> <1.Πωλήσεις και Αγορές> <2. Διαχείρηση
Παραστατικών>  <1. Επεξεργασία Παραστατικών Διακίνησης> και πατήστε το 1
για καταχώρηση παραστατικού χονδρικής.
Και στις 2 περιπτώσεις με την κίνηση αυτή μεταφέρεστε στην οθόνη της επόμενης εικόνας:

Στη συνέχεια, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι κοινά και για τις 2 εκδόσεις της
εφαρμογής και περιγράφονται παρακάτω:
1. Βάλτε στον κωδικό <Τύπου παραστατικού>: 18 και πατήστε Enter
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2. Βάλτε στον <Κωδικό Συνεργάτη>: EOP ή 0 και πατήστε Enter
3. Βάλτε στο πεδίο <Ημερομηνία παραστατικού> : 31/12/ 20xx (όπου xx το έτος για το
οποίο εκδίδετε) και πατήστε Enter

4.

Πατήστε Enter στον <Τρόπο

Πληρωμής> για «Μετρητοίς».
5. οπότε ο κέρσορας μεταφέρεται στις γραμμές του παραστατικού:

6. Βάλτε στο πεδίο <Απ> των γραμμών του παραστατικού : τον αριθμό ένα (1)
7. Βάλτε στο πεδίο <Κωδικός είδους> : το σύμβολο κόμμα (,) και πατήστε Enter
8. Στο πεδίο <Περιγραφή Αγαθού/Υπηρεσίας> : πληκτρολογείστε το κείμενο π.χ.
«ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ REBATE ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ :20xx» και πατήστε Enter
9. Στο επόμενο πεδίο <% ΦΠΑ> : συμπληρώστε τον κωδικό ΦΠΑ του ενός ποσού (πχ
01 για το 6%)
10. Στο πεδίο <Ποσότητα> : πατήστε Enter (έχει συμπληρωθεί αυτόματα με 1)
11.
Στο πεδίο <Τιμή Μονάδος> : πληκτρολογήστε το ποσό που αντιστοιχεί σ’αυτή
την κατηγορία ΦΠΑ (όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δηλαδή με το ΦΠΑ). Το
παραστατικό θα κάνει αυτόματα αποφορολόγηση.
12.
Η γραμμή του παραστατικού συμπληρώθηκε και ο κέρσορας μεταφέρεται στο
πεδίο <Κωδικός Είδους> της επόμενης γραμμής.
Σ.Σ. Τα φαρμακεία σε περιοχές με καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ θα επιλέξουν τους
αντίστοιχους κωδικούς μειωμένου ΦΠΑ.
13. συνεχίστε επαναλαμβάνοντας τα βήματα 7-12, για να το πληκτρολογήσετε σε 2η
γραμμή και με περιγραφή: «ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ Ν.3918/2011» το
ποσό της δεύτερης κατηγορίας ΦΠΑ (κωδ. 07 για 13%).
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Σ.Σ. Αν, εκτός των ποσών του REBATE αναφέρονται και ποσά από περικοπές συνταγών,
συνεχίζετε τις καταχωρίσεις για να συμπεριλάβετε και αυτά τα ποσά στο Πιστωτικό
Τιμολόγιο (επίσης ανά κατηγορία ΦΠΑ).
Σ.Σ. Το ποσό που αναφέρεται στις ασφαλιστικές εισφορές, αφορά τη φορολογική σας
δήλωση και ΔΕΝ καταχωρείται στο Πιστωτικό Τιμολόγιο.
14. Όταν ολοκληρώσετε τα στοιχεία της περιγραφής, πατήστε Esc, για να κλείσετε το
παραστατικό
15. και τέλος χρησιμοποιήστε το Ctrl+P για να το εκδόσετε.

16. Το πρωτότυπο παραστατικό το αποστέλλετε στον ΕΟΠΥΥ με την υποβολή του
επόμενου λογαριασμού.

1.6.6 Πιστωτικά Τιμολόγια (Επί Λανθασμένων Τιμολογιων)
Προς Ασφαλιστικά Ταμεία
Η έκδοση Πιστωτικού(ών) Τιμολογίου(ων) για το λογαριασμό κάποιου μηνός και
ακολούθως (πιθανότατα) και η έκδοση Νέων Τιμολογίων, καλύπτεται από την ακόλουθη
αυτοματοποιημένη διαδικασία και είναι όμοια για οποιοδήποτε ασφαλιστικό Ταμείο:
Μεταφερθείτε στην επιλογή <Συνταγές Ταμείων (Έλεγχος-Καταστάσεις-Τιμολόγια).



Διαδικασία δημιουργίας & έκδοσης

Βήμα 1ο: Ζητήστε τη Συγκεντρωτική κατάσταση του Ταμείου π.χ. ΕΟΠΥΥ, για το διάστημα
των συνταγών που αφορά στο συγκεκριμένο Τιμολόγιο (Π.χ. από 01/01/14 έως 31/01/14),
και πατήστε το κουμπί <Προβολή>.
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Πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση Τιμολογίου>

Βήμα 2ο: Πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση Τιμολογίου>. Στην οθόνη σας εμφανίζεται ο
πίνακας των Τιμολογίων, τα οποία εκδόσατε για το συγκεκριμένο διάστημα συνταγών:

Βήμα 3ο: Εστιάστε στο σχετικό Τιμολόγιο, του οποίου το Πιστωτικό θέλετε να εκδώσετε
και πατήστε το κουμπί <Πιστωτικό>.

Φωτίστε το τιμολόγιο και πατήστε το κουμπί
<Πιστωτικό>

Βήμα 4ο: Επιβεβαιώστε τη δημιουργία του Πιστωτικού
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Η κίνηση αυτή δημιουργεί το νέο παραστατικό (Πιστωτικό), το οποίο εμφανίζεται στην
οθόνη σας.

Πατήστε Ctrl+P για να το εκτυπώσετε

Βήμα 5ο: Εκτυπώστε το με Ctrl+P.
Το πρόγραμμα σας επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη της <Αναζήτησης>, όπου έχει
προσθέσει μία ακόμη εγγραφή (αυτή του πιστωτικού).
Επαναλάβετε τη διαδικασία, για όσα Τιμολόγια χρειάζεται να εκδώσετε Πιστωτικό.

Φωτίστε το επόμενο τιμολόγιο και πατήστε ξανά
το κουμπί <Πιστωτικό>

Τα σχετικά Πιστωτικά εκδίδονται αυτόματα στην ημερομηνία των Τιμολογίων, στο
παράδειγμα μας στην 31/01/14.
Βήμα 6ο: Όταν ολοκληρώσετε την έκδοση των Πιστωτικών, πατήστε το κουμπί <Έξοδος> για
να επιστρέψετε στην οθόνη της Συγκεντρωτικής κατάστασης.
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Τα Πιστωτικά έχουν κωδικό Τύπου Παραστατικού το 18.

Στη συνέχεια, ΠΡΕΠΕΙ να εκδόσετε νέα Τιμολόγια προς το Ταμείο και για το ίδιο διάστημα
συνταγών, αφού προηγουμένως έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες διορθώσεις.
Με την έκδοση των νέων διορθωμένων Τιμολογίων ολοκληρώνεται η διαδικασία.
 Αποστείλτε τα νέα τιμολόγια στο ταμείο και
 τα παλαιά που σας επιστράφηκαν καθώς και τα αντίστοιχα πιστωτικά που
εκδόσατε, στον λογιστή σας.
Προσοχή !!! Όσοι από σας έχετε ενσωματωμένο το υποσύστημα <Έσοδα-Έξοδα> θα πρέπει
να επαναλάβετε τη διαδικασία <Ενημέρωση Εσόδων/Εξόδων> για την ημερομηνία έκδοσης
των νέων παραστατικών.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ
Για τη διαδικασία αυτή, προτείνονται 2 μέθοδοι, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.



Με ελεύθερη επιλογή

Με την πρώτη μέθοδο ο μετασχηματισμός των παραστατικών και η δημιουργία/έκδοσης
αυτών που Ακολουθούν, γίνεται με επιλογή από τον χρήστη του κάθε παραστατικού
χωριστά και συνιστάται για μικρό αριθμό παραστατικών.


Βήμα 1. Ανεύρεση των αρχικών παραστατικών που θα μετασχηματισθούν
Από την οθόνη διαλόγου της επιλογής
«Επεξεργασία Παραστατικών»,
ζητήστε ΜΟΝΟ τα παραστατικά του
συγκεκριμένου συνεργάτη, αφού
προηγουμένως ορίσετε το διάστημα
(ΑΠΟ… ΕΩΣ…) και τέλος βάλετε Ν στο
πεδίο «Ακ.Παρ» , που σημαίνει
ΜΟΝΟ τα παραστατικά σε
εκκρεμότητα για μετασχηματισμό.
* Με τον τρόπο αυτό μπορείτε για
παράδειγμα να ελέγξετε ποια
παραστατικά
βρίσκονται
σε
εκκρεμότητα για Πιστωτικά από
κάποιο προμηθευτή.
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Έτσι στην οθόνη παρουσίασης των παραστατικών θα απομονωθούν ΜΟΝΟ τα παραστατικά
που καλύπτουν τις παραπάνω συνθήκες (όπως στην επόμενη εικόνα).



Βήμα 2. Επιλογή του παραστατικού

Από την οθόνη αυτή επιλέγετε το κάθε ένα χωριστά και με Enter το προβάλλετε. Κάθε φορά
που ζητάτε την παρουσίαση αυτών των παραστατικών, το πρόγραμμα εμφανίζει το
ακόλουθο μήνυμα:



Βήμα 3. Δημιουργία του παραστατικού που Ακολουθεί

Επιλέγετε το «Μηχανογραφικά» ……..
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οπότε το αρχικό Δελτίο Αποστολής μετασχηματίζεται αυτόματα στο σχετικό Τιμολόγιο
Πώλησης, το οποίο στη συνέχεια μπορείτε να εκτυπώσετε.

Αν το αρχικό παραστατικό ήταν Δελτίο Αποστολής που εκδόθηκε για επιστροφή προϊόντων
στον προμηθευτή, τότε το παραστατικό που Ακολουθεί είναι Πιστωτικό Σημείωμα
Επιστροφής Αγορών (από τον προμηθευτή) και καταχωρείται ως Χειρόγραφο.

Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να εισάγεται (στα αντίστοιχα πεδία του Header) τον
αριθμό του Πιστωτικού Σημειώματος και τον αριθμό του σχετικού Δ. Αποστολής.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

123

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Στη συνέχεια με Ctrl+P οριστικοποιείτε το χειρόγραφο Παραστατικό.



Με μαζική επιλογή (βάσει κριτηρίων)

Είναι μέθοδος μαζικής επιλογής των παραστατικών που θα μετασχηματισθούν (βάσει
κριτηρίων) και αυτόματης δημιουργίας (ή και ομαδικής έκδοσης) των παραστατικών που
Ακολουθούν. Προτείνεται σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού παραστατικών.
Τα παραστατικά που θα επιλεγούν μπορούν να είναι τόσο Αγορών όσο και Πωλήσεων,
δηλαδή:
είτε Δελτία Αποστολής Αγορών για τα οποία ο προμηθευτής εκδίδει ένα
Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο στο τέλος του μήνα, το οποίο πρέπει να καταχωρήσετε
- είτε Δελτία Αποστολής (Χονδρικών Πωλήσεων) για τα οποία πρέπει να εκδοθούν τα
αντίστοιχα Τιμολόγια ή ένα Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο για όλα
Επομένως τα παραστατικά που θα δημιουργηθούν μπορούν να είναι είτε πολλά είτε ένα.
-

Η σχέση δηλαδή, των Δελτίων που θα επιλεγούν ως προς τα Τιμολόγια που θα
δημιουργηθούν, μπορεί να είναι σχέση πολλών προς πολλά ή πολλών προς ένα.


Βήμα 1. Επιλογή των Δελτίων που θα μετασχηματισθούν
Από το μενού εργασιών της Διαχείρισης
Παραστατικών επιλέγετε την εργασία
6.«Επιλογή Δελτίων που θα
Μετασχηματισθούν»
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Στην οθόνη σας εμφανίζεται η ακόλουθη
οθόνη διαλόγου στην οποία θα ορίσετε :
- την κατηγορία Συνεργάτη
(Πελάτες ή Προμηθευτές),
- την Επωνυμία του,
- τη χρονική περίοδο των
παραστατικών που θα
μετασχηματισθούν.
Με την εργασία αυτή μαρκάρονται τα
παραστατικά που πληρούν τα
παραπάνω κριτήρια και στα οποία έχει
οριστεί ότι ακολουθεί άλλο παραστατικό
(πχ Δ.Α.).

Τα παραστατικά που επιλέχθηκαν με την παραπάνω εργασία θα τα βρείτε στην οθόνη
παρουσίασης των παραστατικών μαρκαρισμένα με ΝΝ στη στήλη «Ακολουθεί
Παραστατικό» (όπως φαίνεται στην προηγούμενη εικόνα).


Βήμα 2. Δημιουργία των παραστατικών που αντιστοιχούν στα Δελτία που
επιλέχθηκαν

Με τη βοήθεια της επόμενης εργασίας (7) του
μενού Διαχείρισης Παραστατικών
δημιουργούνται αυτόματα τα παραστατικά
(Τιμολόγια), που προέρχονται από τα Δελτία
που επιλέχθηκαν να Μετασχηματισθούν με
την προηγούμενη εργασία.
Στην οθόνη διαλόγου της εργασίας μπορείτε
να ορίσετε την ημερομηνία των Τιμολογίων
και τη χρονική περίοδο των Δελτίων. Ακόμη
μπορείτε να ζητήσετε την ενοποίηση όλων
των παραστατικών (Δελτίων) του ίδιου
συνεργάτη σε ένα Τιμολόγιο οπότε σ αυτή την
περίπτωση και την ενοποίηση των ποσοτήτων ανά είδος.
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Αν τα τιμολόγια αφορούν σε Πωλήσεις θα επιλέξετε το «Μηχανογραφημένα», ενώ αν
αφορούν σε Αγορές το «Χειρόγραφα».
Τα παραστατικά που θα δημιουργηθούν θα παραμείνουν σε αναμονή (στην οθόνη
παρουσίασης των Παραστατικών) για επιβεβαίωση των στοιχείων τους, όπως φαίνεται στην
επόμενη εικόνα.

Τα παραστατικά (Τιμολόγια) που δημιουργήθηκαν παραμένουν σε Αναμονή



Βήμα 3. Έκδοση των παραστατικών που δημιουργήθηκαν

Από την οθόνη παρουσίασης των παραστατικών της προηγούμενης εικόνας μπορείτε να τα
ελέγξετε και στη συνέχεια


Αν αφορούν σε Τιμολόγια Αγορών να τα οριστικοποιήσετε, ενώ



Αν αφορούν σε Τιμολόγια Πώλησης να τα εκτυπώσετε.

Υπόδειγμα Συγκεντρωτικού Τιμολογίου που προήλθε από Μετασχηματισμό πολλών δελτίων
Το σχόλιο «Σχετικά Παραστατικά» με τους αριθμούς των ΔΑ (12, 13, 14) σχηματίζεται επίσης αυτόματα.
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Η εκτύπωση μπορεί να γίνει:


Είτε με επιλογή του καθενός χωριστά από αυτή την οθόνη



ή να γίνει Ομαδικά από τη βοηθητική εργασία Α. του μενού «Ομαδική έκδοση των
παραστατικών (τύπου 2)».
Με την εργασία αυτή
μπορείτε
να
εκδώσετε ομαδικά τα
παραστατικά
που
δημιουργήθηκαν και
βρίσκονται
σε
Αναμονή.

Στην οθόνη διαλόγου
ορίζετε τα κριτήρια
της εκτύπωσης και το
πρόγραμμα θα
αρχίσει την εκτύπωση
των παραστατικών είτε συνεχόμενα είτε με Παύση για επιβεβαίωση μετά την έκδοση κάθε
παραστατικού.
Πληροφοριακή κατάσταση:«Δελτία στα οποία ακολουθεί Τιμολόγιο / Πιστωτικό
Από το μενού της Διαχείρισης Παραστατικών μπορείτε να ζητήσετε και να εκτυπώσετε μια
πολύ χρήσιμη και σε κάποιες περιπτώσεις απαραίτητη Πληροφοριακή κατάσταση.
Πρόκειται για την επιλογή 5. του μενού ή οποία μέσω διαφόρων κριτηρίων, όπως αυτά της
εικόνας μπορεί να
σας δώσει χρήσιμες
πληροφορίες σχετικά
με τα παραστατικά
που εκκρεμούν για
Τιμολόγιο ή
Πιστωτικό.
Η κατάσταση αυτή
έχει τη μορφή της
επόμενης εικόνας και
στις περιπτώσεις
έκδοσης ενός
Συγκεντρωτικού
Τιμολογίου, πρέπει
να συνοδεύει το
παραστατικό.
Μια τέτοια κατάσταση μπορεί επίσης να ζητηθεί, για να ελεγχθεί κάποιος προμηθευτής σας
,αν και κατά πόσο σας έχει εκδώσει όλα τα Πιστωτικά που αντιστοιχούν σε Δελτία
Επιστροφής Αγορών που του εκδώσατε κι αν όχι ποια εκκρεμούν.
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Υπόδειγμα εκτύπωσης Κατάστασης Δελτίων Αποστολής σε εκκρεμότητα για Τιμολόγιο/Πιστωτικό

Ακυρωτικά
Τα Ακυρωτικά είναι παραστατικά, τα οποία εκδίδονται για να ακυρώσουν (για οποιοδήποτε
λόγο) κάποιο παραστατικό που εκδόθηκε προηγουμένως. Δηλαδή, σχετίζονται πάντα με
κάποιο άλλο παραστατικό , είναι ίσης αξίας και λειτουργούν ακριβώς αντίστροφα από αυτό
(αποθήκη, πελάτες, προμηθευτές, στατιστική).
Για κάθε τύπο παραστατικού προβλέπεται από τον ΚΒΣ και ένα αντίστοιχο Ακυρωτικό,
δηλαδή:
 Ακυρωτικό Τιμολογίου – Δ.Α.
 Ακυρωτικό Δ. Αποστολής
 Ακυρωτικό Τιμολογίου Πώλησης
 Ακυρωτικό Απόδειξης λιανικής κοκ
Η διαδικασία καταχώρησης των είναι πάρα πολύ απλή, αφού μπορούν να δημιουργηθούν
αυτόματα από το παραστατικό που πρέπει να ακυρωθεί με το Ctrl+F3.
Τα Ακυρωτικά (κανονικά) πρέπει:
 να εκδίδονται αμέσως μετά την έκδοση του σχετικού παραστατικού και
 τα δύο μαζί να φυλάσσονται στην επιχείρηση.
Διαδικασία έκδοσης Ακυρωτικών
Για παράδειγμα, έστω ότι εκδώσατε μια απόδειξη λιανικής με λάθος στην ποσότητα του
είδους (όπως στην ακόλουθη εικόνα) και για την οποία θα πρέπει να εκδώσετε ένα
Ακυρωτικό.
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Βγαίνετε με Esc, στην οθόνη των παραστατικών της ημέρας και μεταφέρετε τη μπάρα πάνω
στη γραμμή αυτού του παραστατικού π.χ. στην Απόδειξη με αριθμό 8.

Στη συνέχεια, πατήστε Ctrl+F3. Το πρόγραμμα δημιουργεί αυτόματα το αντίστοιχο
Ακυρωτικό και ταυτόχρονα σας μεταφέρει μέσα στην οθόνη του νέου παραστατικού.
Όπως βλέπετε το πεδίο «Σχετικά Παραστατικά» του Ακυρωτικού συμπληρώθηκε αυτόματα
με τον αριθμό της σχετικής Απόδειξης.
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Με Ctrl+P εκδίδετε το Ακυρωτικό. Στη συνέχεια, καταχωρείτε εκ νέου (αν απαιτείται) το
παραστατικό που χρειάστηκε να ακυρώσετε, με τα σωστά πλέον στοιχεία.

Τα Ακυρωτικά ΔΕΝ ενημερώνουν τις Συγκεντρωτικές καταστάσεις των Ασφαλιστικών
Ταμείων και επομένως δεν μπορούν να τις διορθώνουν .
Έτσι αν ακυρώσετε παραστατικό με συνταγή(ές), τότε στις Καταστάσεις θα μεταφερθούν:
 και οι συνταγές που περιέχονται στο αρχικό (λανθασμένο) παραστατικό
 και οι συνταγές του νέου που θα εκδώσετε
Κατά τον έλεγχο των καταστάσεων θα πρέπει να διαγράψετε τις πρώτες (συνταγές του
αρχικού παραστατικού) και να κρατήσετε μόνο αυτές του διορθωμένου.
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Χειρόγραφα και Παραστατικά Τρίτων
Για την καταχώρηση αυτών των Παραστατικών πρέπει να μεταφερθείτε στη γνωστή οθόνη
Επεξεργασίας Παραστατικών Διακίνησης…….

Οθόνη επεξεργασίας παραστατικών

και από αυτή να επιλέξετε το 2 (όπως βλέπετε στη γραμμή πλήκτρων διαχείρισης), οπότε το
πρόγραμμα σας μεταφέρει στην οθόνη καταχώρησης Χειρόγραφων ή παραστατικών
τρίτων.

Οθόνη καταχώρησης παραστατικών Αγορών και Χειρογράφων

Σ αυτή την οθόνη εργασίας μπορείτε να καταχωρείτε:
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Τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί από τρίτους προς την επιχείρηση σας π.χ.
παραστατικά Αγορών εμπορευμάτων, Πιστωτικά Τιμολόγια (επιστροφών ή
εκπτώσεων), Τιμολόγια Αγοράς Υπηρεσιών κλπ.



Τα χειρόγραφα παραστατικά της επιχείρησης, δηλαδή αυτά που δεν εκδόθηκαν
μηχανογραφικά (για οποιοδήποτε λόγο)

Ο προτεινόμενος τύπος παραστατικού χειρογράφου ορίζεται Παραμετρικά και είναι το
συνηθέστερο παραστατικό Αγορών (π.χ. Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο – Δελτίο
Αποστολής), τον οποίο βέβαια μπορείτε να αλλάξετε.

Παραστατικά Αγορών
Στους τύπους παραστατικών Αγορών περιλαμβάνονται:
 Τα Τιμολόγια – Δελτία Αποστολής (αγορών)
 Τα Δελτία Αποστολής (αγορών), στα οποία ακολουθεί Τιμολόγιο
 Τα Τιμολόγια (αγορών), που ακολουθούν κάθε Δελτίο Αποστολής (αγορών) ή τα
Συγκεντρωτικά Τιμολόγια, που αντιστοιχούν στα Δ. Αποστολής ολόκληρου μήνα.
 Τα Πιστωτικά Τιμολόγια που ακολουθούν κάθε Δελτίο Αποστολής (επιστροφών)
 Τα Πιστωτικά Τιμολόγια (εκπτώσεων)

1.7 Καταχώρηση παραστατικού
Για την καταχώρηση παραστατικού Αγορών ακολουθούνται τρεις μεθοδολογίες:


Η πρώτη στηρίζεται στην αυτόματη εισαγωγή των ειδών ενός ή περισσοτέρων
Δελτίων παραγγελίας στο χειρόγραφο παραστατικό Αγορών
 Η δεύτερη στην ελεύθερη καταχώρηση του και
 Η τρίτη στον μετασχηματισμό κάποιου παραστατικού σε αυτό που ακολουθεί. Π.χ.
του Δελτίου Παραγγελίας σε Δελτίο ή Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής ή του Δελτίου
Αποστολής (επιστροφών) σε Πιστωτικό Τιμολόγιο ή των Δελτίων Αποστολής
(αγορών) στα σχετικά Τιμολόγια αγορών. (Βλέπε Μετασχηματισμός παραστατικών).
Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να συνδυάσετε τις πρώτες δύο με την τρίτη μέθοδο.
Στη συνέχεια περιγράφονται τα βήματα που ακολουθούνται, ανάλογα με την περίπτωση.

1.7.1 Καταχώρηση παραστατικού Αγορών (με επίκληση μίας
Παραγγελίας)
Βήμα 1: Στην οθόνη καταχώρησης παραστατικού Αγορών ορίζετε (ή αποδέχεστε τον
προτεινόμενο) τύπο παραστατικού και την κατάλληλη Αιτία κίνησης (π.χ. Αγορές).

Μετά την επιλογή παραστατικού ο κέρσορας μεταφέρεται στο επόμενο πεδίο του Header
για να εισάγετε τον αριθμό παραγγελίας.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

132

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Κάνετε κλικ στο
που βρίσκεται δεξιά του πεδίου, οπότε εμφανίζεται παράθυρο επιλογών
με όλες οι δοσμένες παραγγελίες για να επιλέξετε.

Επιλογή της παραγγελίας, στην οποία αντιστοιχεί το παραστατικό Αγορών

Βήμα 2: Επιλέγετε το παραστατικό παραγγελίας που αντιστοιχεί στο παραστατικό Αγοράς
που θα καταχωρήσετε και με Enter συνεχίζετε. Τα στοιχεία Επωνυμίας Συνεργάτη
συμπληρώνονται αυτόματα (από τα στοιχεία της σχετικής παραγγελίας).
Βήμα 3: Ακολούθως συμπληρώνετε τα υπόλοιπα στοιχεία του παραστατικού στα αντίστοιχα
πεδία όπως:
 Ημερομηνία παραστατικού
 Αριθμός παραστατικού (Τιμολογίου-ΔΑ ή Δελτίου Αποστολής, ανάλογα)
 Ποσοστό έκπτωσης
 Τρόπος πληρωμής (Ο τρόπος πληρωμής συμπληρώνεται αυτόματα από αυτόν που
έχει ορισθεί στην καρτέλα του προμηθευτή) και
 Αν Ακολουθεί Παραστατικό (Το πεδίο αυτό είναι ενεργό στην περίπτωση που
καταχωρείτε Δελτίο αποστολής, για το οποίο έχει οριστεί ότι ακολουθεί Τιμολόγιο
ή Πιστωτικό, αλλιώς είναι ανενεργό).

Εισαγωγή των στοιχείων του παραστατικού

Βήμα 4: Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της επικεφαλίδας του παραστατικού
ακολουθεί η αυτόματη
μεταφορά των ειδών από
το
παραστατικό
παραγγελίας
στο
παραστατικό Αγορών. Για
την εργασία αυτή επιλέξτε
από το σχετικό μήνυμα
(που εμφανίζεται στην οθόνη) την μεταφορά των ειδών της παραγγελίας με «πλήρη
στοιχεία». Με την εντολή οι γραμμές του παραστατικού συμπληρώνονται αυτόματα με τα
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στοιχεία (είδη και ποσότητες) της παραγγελίας. Πρόκειται δηλαδή, για μετασχηματισμό της
παραγγελίας σε παραστατικό Αγοράς.
Αν η παραγγελία είχε σταλεί ηλεκτρονικά με ταυτόχρονη λήψη απάντησης, τότε εδώ θα
μεταφερθούν μόνο τα είδη των οποίων η ποσότητα που θα παραλάβετε είναι μεγαλύτερη
του μηδενός. Δηλαδή δεν θα περιλαμβάνονται οι ελλείψεις του Προμηθευτή.

Καταχώρηση παραστατικού Αγορών με επίκληση παραγγελίας

Βήμα 5: * Εισαγωγή Ημερομηνίας λήξης (προαιρετικό)
Όπως παρατηρείτε στα πεδία γραμμών του παραστατικού υπάρχει μια στήλη για να
συμπληρωθεί με την ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Για την αυτόματη συμπλήρωση της
στήλης προτείνεται η ακόλουθη μεθοδολογία:
-

Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+X.
Στο μήνυμα που εμφανίζεται στην
οθόνη σας επιλέξτε το Ναι.

Η στήλη Ημερομηνία Λήξης
συμπληρώνεται αυτόματα με την
πιο μακρινή ημερομηνία που έχει
καταχωρηθεί για κάθε είδος από
προηγούμενη αγορά (ή με την
01/01/90 αν δεν έχετε ποτέ καταχωρήσει ημερομηνία λήξης σ αυτό).
Το παραστατικό παίρνει πλέον την ακόλουθη μορφή.
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Όσα είδη είχαν ενημερωθεί από προηγούμενη(ες) αγορά(ές) εμφανίζουν στη σχετική στήλη
την πλέον μακρινή ημερομηνία λήξης της καρτέλας (βλέπε Αποθήκη). Αν δεν την αλλάξετε
το πρόγραμμα θα καταχωρήσει (προσθέσει) και αυτή την ποσότητα αγοράς στην ίδια
παρτίδα του είδους.
-

Αλλαγή Ημερομηνίας λήξης/Εισαγωγή νέας

Αν πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία λήξης, επιλέξτε το είδος και πατήστε το πλήκτρο
Home για να διορθώσετε-εισάγετε τη νέα. Στη συνέχεια πατήστε το Enter.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το
ακόλουθο παράθυρο στο οποίο
μπορείτε να εισάγετε την
παρτίδα που παραλάβατε.
Πληκτρολογήστε σαν αριθμό
παρτίδας την ημερομηνία λήξης
(με 4 ψηφία στη μορφή ΜΜΕΕ)
και πατήστε Enter μέχρι το
τέλος της γραμμής.
Για παράδειγμα για είδος που
λήγει τον Δεκέμβριο (12) του
2009 πληκτρολογήστε στο
σχετικό πεδίο 1209 κοκ. Το
πρόγραμμα μετασχηματίζει
αυτό τον αριθμό παρτίδας σε
ημερομηνία λήξης 01/12/09.
Από
* Η παρακολούθηση ημερομηνιών λήξης είναι προαιρετική και συνδέεται άμεσα με την
παρακολούθηση αποθήκης. Ως εκ τούτου η εμφάνιση/εισαγωγή ημερομηνίας λήξης μπορεί
να εξαιρεθεί από τη διαδικασία του παραστατικού αγορών (Παράμετροι παραστατικών).
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Βήμα 6: Έλεγχος/Διόρθωση/Ταυτοποίηση παραστατικού
Για τον έλεγχο και την ταυτοποίηση του παραστατικού με το «χειρόγραφο» του
προμηθευτή αξιοποιήστε αρχικά τα στοιχεία της υποκεφαλίδας του παραστατικού.

Στα πεδία της υποκεφαλίδας θα βρείτε :
-

στοιχεία του «φωτισμένου» είδους, (περιγραφή, ΦΠΑ, κατηγορία ΦΠΑ,
παρτίδα, Μονάδα μέτρησης, ποσότητες σε Παραγγελίες Πωλήσεων,
συνολικές ποσότητες σε παραγγελίες Αγορών). κάθε φορά που μετακινείτε
τη μπάρα σε άλλο είδος.

-

και σταθερά στοιχεία του παραστατικού (Σύνολο γραμμών, σύνολο ποσοτήτων σε
τεμάχια, συνολική αξία εκπτώσεων, τη συνολική καθαρή αξία και το συνολικό
ΦΠΑ).

Με τα βελάκια (πάνω/κάτω) μετακινήστε πάνω στα είδη της σελίδας, ενώ για
αλλαγή σελίδας χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα PgDn και PgUp.
Η ταξινόμηση (σειρά εμφάνισης) των ειδών στο παραστατικό είναι τυχαία ή για την
ακρίβεια είναι αυτή του παραστατικού παραγγελίας.
Για να διευκολύνετε τον έλεγχο μπορείτε να ταξινομήσετε τα είδη κατά Περιγραφή ή/και
κατά Αποθήκη, αν κάνετε κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης.

Έτσι με ένα κλικ στο
τα είδη ταξινομούνται αλφαβητικά από
την αρχή προς το τέλος, ενώ με ένα δεύτερο κλικ ταξινομούνται αντίστροφα.
Αν κάνετε κλικ και στο
παραφαρμακευτικά).

ταξινομούνται αλφαβητικά και κατά αποθήκη (φάρμακα-

Ταξινόμηση ειδών αλφαβητικά κατά Αποθήκη

Για τη διόρθωση του παραστατικού χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα διαχείρισης και τα Hot
Keys, που περιγράψαμε και στο παραστατικό πώλησης.
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Με το πλήκτρο (Home), μπορείτε να διορθώσετε (αν χρειάζεται) στοιχεία από τα
πεδία των γραμμών του παραστατικού, όπως:
 Ημερομηνία λήξης (όπως περιγράψαμε προηγουμένως)
 Ποσότητα
 Τιμή μονάδος
 % Έκπτωσης
 % Κέρδους (για τα παραφαρμακευτικά)
 Τιμή Πώλησης (για τα παραφαρμακευτικά)
Με το πλήκτρο Delete μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο είδος, ενώ με το
Ctrl+Delete να ακυρώσετε ολόκληρο το παραστατικό.
Με το πλήκτρο Insert μπορείτε να προσθέσετε είδος στο παραστατικό.
Με Esc αφήνετε το παραστατικό σε Αναμονή και μπορείτε να επιστρέψετε σ αυτό
αργότερα για να συνεχίσετε τον έλεγχο και τη διόρθωση του.
Με Ctrl+S μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες της καρτέλας του προμηθευτή
Με Ctrl+K μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες της καρτέλας του επιλεγμένου είδους
Με Ctrl+L μπορείτε να εκτυπώσετε ετικέτες π.χ. ετικέτες Barcode για όλα τα είδη
της παραγγελίας (απαιτείται ειδική παραμετροποίηση)
Με Ctrl+D μπορείτε να εξάγετε σε αρχείο το παραστατικό ή να εισάγετε σε αυτό και
κάποιο άλλο αρχείο.
Με Ctrl+A μπορείτε να ζητήσετε επανυπολογισμό της αξίας του παραστατικού με
βάση τον Τιμοκατάλογο. Οι τιμές του παραστατικού είναι αρχικά σύμφωνες με την
τιμολογιακή πολιτική (δηλαδή τα ποσοστά έκπτωσης ανά είδος ή ομάδα ειδών) του
συγκεκριμένου προμηθευτή, όπως αυτή ορίστηκε στην αποθήκη.

Αν θέλετε να δείτε την αξία του παραστατικού με βάση τον τιμοκατάλογο (τιμές
χονδρικής προ εκπτώσεων) πατήστε Ctrl+A και κάνετε κλικ στην αντίστοιχη επιλογή
της επόμενης οθόνης διαλόγου.

Οι τιμές υπολογίζονται χωρίς εκπτώσεις και το παραστατικό θα πάρει την ακόλουθη
μορφή.
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Αναπροσαρμογή τιμών με βάση τον τιμοκατάλογο (στο παραστατικό Αγορών)

Με τον ίδιο τρόπο (Ctrl+A) μπορείτε να επαναφέρετε το παραστατικό στις αξίες που
αντιστοιχούν σε τιμές (κόστους) βάσει Τιμολογιακής πολιτικής.
Βήμα 7: Οριστικοποίηση παραστατικού Αγορών
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και των τροποποιήσεων (αν χρειαστεί) ακολουθεί η
οριστική καταχώρηση του παραστατικού.
Έτσι πατώντας Ctrl+P εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου, στην οποία θα πρέπει να
εισάγετε τη συνολική ποσότητα σε τεμάχια και να επιβεβαιώσετε – ταυτοποιήσετε τις αξίες
του παραστατικού ανά ποσοστό ΦΠΑ.

Επιβεβαίωση-ταυτοποίηση των ποσοτήτων ή / και των αξιών του παραστατικού Αγορών με το
παραστατικό του προμηθευτή.
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Η ποσότητα εμφανίζεται στην υποκεφαλίδα του παραστατικού και πρέπει να ταυτίζεται
απόλυτα με τις ποσότητες που παραλαμβάνετε. Αν πληκτρολογήσετε λάθος ποσότητα ή
αξίες το παραστατικό δεν οριστικοποιείται.
Μετά τη ορθή καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων εμφανίζεται προς επιβεβαίωση το
ακόλουθο μήνυμα:

Με κλικ στο Ναι το παραστατικό καταχωρείται οριστικά και η οθόνη «καθαρίζει» με τον
κέρσορα να παραμένει στο πεδίο του τύπου παραστατικού για να καταχωρήσετε το
επόμενο παραστατικό αγορών.

Από αυτό το σημείο συνεχίζετε με τα ίδια βήματα ή πατάτε Esc για να βγείτε από την οθόνη
καταχώρησης Χειρόγραφων ή παραστατικών αγορών και να επιστρέψετε στην οθόνη
παρουσίασης/επεξεργασίας.

Με την οριστικοποίηση του παραστατικού αγορών, διαγράφεται η παραγγελία από τον
πίνακα των παραγγελιών και ενημερώνονται:
 η καρτέλα Αποθήκης των ειδών
o
o
o
o

με τις τελευταίες τιμές αγοράς (εκτός φαρμάκων),
με τις νέες τιμές πώλησης (εκτός φαρμάκων), *
με τις νέες τιμές χρέωσης από το συγκεκριμένο προμηθευτή,
με τις νέες ποσότητες διαθεσίμων (+),

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

139

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP
o
o
o
o
o

2017

με τις νέες ποσότητες διαθεσίμων ανά παρτίδα/ημερομηνίες λήξης (+),
με τις νέες αναμενόμενες ποσότητες (-),
οι στατιστικές αγορών ανά μήνα και ανά προμηθευτή (+),
τις κινήσεις αναλυτικών καθολικών (+),
τις συγκεντρωτικές κινήσεις ανά αιτία (+)

 και η καρτέλα του Προμηθευτή
o

με τις κινήσεις αναλυτικών καθολικών (Υπόλοιπα, Στατιστικές καταστάσεις)

Ο τρόπος υπολογισμού των τιμών πώλησης των παραφαρμακευτικών από τις τιμές αγοράς,
καθορίζεται από τον χρήστη ανά είδος ή ομάδα ειδών μέσω ειδικής Βοηθητικής εργασίας.
Οι επιλογές που προσφέρονται είναι:
(Βλέπε Βοηθητικά προγράμματα Αποθηκών).

1.7.2 Καταχώρηση παραστατικού Αγορών (με επίκληση
πολλών Παραγγελιών)
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής συνένωσε πολλές
παραγγελίες σας σε ένα παραστατικό Αγορών.
Βήμα 1: Στην οθόνη καταχώρησης του παραστατικού ορίζετε τον τύπο του παραστατικού
Αγορών δηλαδή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή και
την κατάλληλη Αιτία κίνησης (π.χ. Αγορές εσωτερικού).
Βήμα 2: Στη συνέχεια επιλέγετε Συνεργάτη από το αρχείο των Προμηθευτών, έχοντας
παρακάμψει το στάδιο επιλογής παραγγελίας.
Βήμα 3: Ακολούθως συμπληρώνετε στο Header τα στοιχεία του παραστατικού στα
αντίστοιχα πεδία:
 Ημερομηνία (υποχρεωτικό)
 Αριθμός (υποχρεωτικό)
 Έκπτωση (προαιρετικό) *
 Τιμοκατάλογος (προαιρετικό)
 Τρόπος πληρωμής (υποχρεωτικό)

Βήμα 4: Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων της επικεφαλίδας, ο κέρσορας μεταφέρεται
στην πρώτη γραμμή του παραστατικού.
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Στο σημείο αυτό πατάτε μια φορά το Esc για να κλείσετε το παραστατικό και στη συνέχεια
Ctrl+Insert. Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο επιλογής με όλες τις αναμενόμενες
παραγγελίες του συγκεκριμένου προμηθευτή.

Μπορείτε να τσεκάρετε, κάνοντας κλικ στο σχετικό τετραγωνάκι, τις παραγγελίες που
αντιστοιχούν στο παραστατικό Αγορών και στη συνέχεια πατώντας Enter μεταφέρονται τα
είδη όλων των παραγγελιών που επιλέξατε σχηματίζοντας αυτόματα ένα παραστατικό
Αγορών.
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Καταχώρηση παραστατικού Αγορών με επίκληση-επιλογή πολλών παραγγελιών

Από το σημείο αυτό και μετά, ακολουθούνται τα βήματα 5-7 (που περιγράφηκαν με την
προηγούμενη διαδικασία) για την καταχώρηση του παραστατικού Αγορών.

1.7.3 Χειρόγραφη Καταχώρηση Παραστατικού Αγορών
Με τη διαδικασία αυτή καταχωρείτε οποιοδήποτε παραστατικό Αγορών χωρίς να έχει
προηγηθεί (καταχωρηθεί) σχετική παραγγελία.
Βήμα 1: Στην οθόνη καταχώρησης του παραστατικού ορίζετε τον τύπο του παραστατικού
Αγορών δηλαδή Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή και η
κατάλληλη Αιτία κίνησης (π.χ. Αγορές εσωτερικού).
Βήμα 2: Στη συνέχεια επιλέγετε Συνεργάτη από το αρχείο των Προμηθευτών.
Βήμα 3: Ακολούθως συμπληρώνετε στο Header τα στοιχεία του παραστατικού στα
αντίστοιχα πεδία:
 Ημερομηνία (υποχρεωτικό)
 Αριθμός (υποχρεωτικό)
 Έκπτωση (προαιρετικό) *
 Τιμοκατάλογος (προαιρετικό)
 Τρόπος πληρωμής (υποχρεωτικό)
Αν εισάγετε εδώ % έκπτωσης, αυτό θα ισχύει για όλα τα είδη του παραστατικού
ανεξάρτητα από την τιμολογιακή πολιτική.
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Συμπλήρωση των στοιχείων του παραστατικού (Ημερ., Αριθμός, Έκπτ., Τρόπος πληρ.)

Βήμα 4: Καταχωρείτε τα είδη στις γραμμές του παραστατικού, δηλώνοντας:









τον κωδικό αποθήκης (1 ή 2),
την περιγραφή (με το πληκτρολόγιο ή το Scanner)
την ημερομηνία λήξης (προαιρετικό)
την ποσότητα
την τιμή μονάδος (εκτός φαρμάκων) *
το ποσοστό έκπτωσης *
το ποσοστό κέρδους (εκτός φαρμάκων) *
την τιμή πώλησης (εκτός φαρμάκων) *

Η προτεινόμενη τιμή μονάδος είναι:
- για τα Φάρμακα η Χονδρική τιμή τιμοκαταλόγου, ενώ
- για τα Παραφαρμακευτικά η τελευταία τιμή αγοράς από τον συγκεκριμένο
Προμηθευτή.
Το προτεινόμενο % κέρδους είναι:
- για τα Φάρμακα σταθερά 35%, ενώ
- για τα Παραφαρμακευτικά αυτό που ορίστηκε στην καρτέλα του κάθε είδους.
Το προτεινόμενο % έκπτωσης προκύπτει:
- από την τιμολογιακή πολιτική του Προμηθευτή ή
- από αυτό που δηλώθηκε στο Header του παραστατικού.
Η νέα τιμή κόστους υπολογίζεται αυτόματα από τη νέα τιμή μονάδος και το ποσοστό
έκπτωσης.
Οι προτεινόμενες τιμές πώλησης των παραφαρμακευτικών υπολογίζονται από τις τιμές
αγοράς, όπως καθορίζεται από τη σχετική παράμετρο της κάθε καρτέλας.
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Βήμα 5: Οριστικοποιείτε το παραστατικό (πατώντας Ctrl+P) μετά την επιβεβαίωση των
ποσοτήτων και της αξίας του παραστατικού.

Ctrl+P , για Οριστικοποίηση του παραστατικού, μετά από επιβεβαίωση-ταυτοποίηση της ποσότητας και της
αξίας με το παραστατικό του προμηθευτή.
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1.7.4 Μετασχηματισμός παραγγελίας σε παραστατικό
Αγορών
Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στη δυνατότητα μετασχηματισμού ενός παραστατικού σε αυτό
που ακολουθεί.
Το πρόγραμμα προσφέρει αυτή τη δυνατότητα και στα παραστατικά παραγγελιών. Έτσι, αν
στο Δελτίο Παραγγελίας Αγορών δηλώσετε, ότι ακολουθεί Δελτίο Αποστολής ή ΤιμολόγιοΔελτίο Αποστολής Αγορών, τότε μπορείτε να μετασχηματίσετε την παραγγελία στο
αντίστοιχο παραστατικό Αγορών.

Header παραστατικού παραγγελίας Αγορών στο οποίο Ακολουθεί Δελτίο Αποστολής (Αγορών)

( Περισσότερες λεπτομέρειες για τις παραγγελίες θα βρείτε στο σχετικό κεφάλαιο του
εγχειριδίου)
Η εργασία αυτή εκτελείται από την οθόνη επεξεργασίας παραγγελιών.

Οθόνη επεξεργασίας παραγγελιών

Επιλέγετε την παραγγελία στην οποία αντιστοιχεί το παραστατικό Αγορών και πατάτε Enter.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
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Μετασχηματισμός Παραγγελίας σε παραστατικό Αγορών

Επιλέξτε τη Χειρόγραφη καταχώρηση του παραστατικού που Ακολουθεί, οπότε η
παραγγελία μετασχηματίζεται στο αντίστοιχο παραστατικό Αγορών π.χ. Δελτίο Αποστολής
(Αγορών)

Κάνετε τον έλεγχο του παραστατικού και στη συνέχεια το οριστικοποιείται με Ctrl+P.
Μετά την οριστικοποίηση η παραγγελία διαγράφεται και το παραστατικό Αγορών
μεταφέρεται στην οθόνη των παραστατικών της αντίστοιχης ημερομηνίας.
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Αν και στο Δελτίο Αποστολής δηλώσατε ότι Ακολουθεί Τιμολόγιο Αγορών, τότε μπορείτε και
το νέο παραστατικό να το μετασχηματίσετε. Το πρόγραμμα δηλαδή, σας προσφέρει τη
δυνατότητα πολλαπλών μετασχηματισμών, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα.
Παραγγελία
Αγορών

Δελτίο
Αποστολής
(Αγορών)

Τιμολόγιο
Αγορών

Δηλαδή, μπορείτε να μετασχηματίσετε μια παραγγελία:
 σε Δελτίο Αποστολής (Αγορών) και στη συνέχεια
 το Δελτίο Αποστολής σε Τιμολόγιο (Αγορών)

1.7.5 Μετασχηματισμός Δελτίου Αποστολής (Αγορών) σε
Τιμολόγιο ή Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο (Αγορών)
Αν τα παραστατικά που εκδίδονται από τον Προμηθευτή σας είναι απλώς Δελτία
Αποστολής (Αγορών) και όχι Τιμολόγια-Δελτία Αποστολής,, τότε θα πρέπει γι’ αυτά να σας
εκδώσει τα αντίστοιχα Τιμολόγια ή ένα Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο για όλα τα Δελτία του
μήνα.
Σε προηγούμενο σημείο του εγχειριδίου (παραστατικά Πωλήσεων) περιγράψαμε τη
διαδικασία μετασχηματισμού των Δελτίων Αποστολής (Πώλησης) σε Τιμολόγια (Πώλησης).
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τον μετασχηματισμό των Δελτίων Αποστολής
(Αγορών) σε Τιμολόγια Αγορών, είτε αφορά σε ξεχωριστά παραστατικά είτε σε ένα
Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο.



Επιλεκτικός μετασχηματισμός

Αν η διαδικασία αφορά σε λίγα παραστατικά, αυτό μπορεί να γίνει επιλεκτικά από την
οθόνη διαχείρισης παραστατικών. Δηλαδή:
Από την οθόνη διαλόγου της διαχείρισης παραστατικών, ζητάτε για τον συγκεκριμένο
προμηθευτή και διάστημα, μόνο τα Δελτία αποστολής (Αγορών), στα οποία (ορίσατε ότι)
Ακολουθεί Τιμολόγιο.
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Στην οθόνη σας θα εμφανιστούν τα παραστατικά αυτά, όπως φαίνεται στην ακόλουθη
οθόνη

Επιλέγετε ένα-ένα κάθε παραστατικό και πατώντας Enter εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

148

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Στην ερώτηση : «Θέλετε την καταχώρηση του παραστατικού που ακολουθεί το παρόν»
επιλέξτε το «Χειρόγραφα».
Το παραστατικό μετασχηματίζεται σε Τιμολόγιο Αγορών. Στην επικεφαλίδα του μπορείτε να
συμπληρώσετε στα αντίστοιχα πεδία την ημερομηνία, τον αριθμό του παραστατικού και
τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια να το Οριστικοποιήσετε με το Ctrl+P.

Υπόδειγμα Τιμολογίου Αγορών που προήλθε από μετασχηματισμό Δελτίου Αποστολής του Προμηθευτή
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Μαζικός μετασχηματισμός

Αν o αριθμός των Δελτίων αποστολής είναι μεγάλος, επιλέξτε τη διαδικασία ομαδικού
μετασχηματισμού, δηλαδή:
Εκτελέστε κατά σειρά τις εργασίες 6
& 7, οπότε δημιουργούνται
αυτόματα τα Τιμολόγια Αγορών ή
το Συγκεντρωτικό Τιμολόγιο ανά
συνεργάτη (Προμηθευτή)
Τα
παραστατικά
που
δημιουργούνται παραμένουν στην
οθόνη
επεξεργασίας
της
επιλεγμένης
ημερομηνίας,
σε
κατάσταση Αναμονής. Από εκεί θα
κάνετε τον έλεγχο και στη συνέχεια θα τα Οριστικοποιήσετε.

Υπόδειγμα Συγκεντρωτικού Τιμολογίου Αγορών που προήλθε από μαζικό μετασχηματισμό όλων των Δελτίων
Αποστολής του Προμηθευτή

1.7.6 Μετασχηματισμός Δελτίου Αποστολής (Επιστροφής
Αγορών) σε Πιστωτικό Σημείωμα Επιστροφών
(Αγορών)
Εκδίδετε από τον Προμηθευτή σας για κάποιο Δελτίο Αποστολής (Επιστροφής Αγορών) με
το οποίο του επιστρέψατε κάποια προϊόντα π.χ. Ληξιπρόθεσμα φάρμακα.
Και αυτό το παραστατικό μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα, από τον μετασχηματισμό του
σχετικού Δελτίου Αποστολής, στο οποίο δηλώσατε ότι Ακολουθεί Πιστωτικό Τιμολόγιο. Από
την οθόνη διαλόγου της διαχείρισης παραστατικών, ζητάτε για τον συγκεκριμένο
προμηθευτή και διάστημα, μόνο τα Δελτία αποστολής (Επιστροφής Αγορών), στα οποία
(ορίσατε ότι) Ακολουθεί Πιστωτικό Τιμολόγιο (κωδικός 28).
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Τα επιλέγετε ένα-ένα και με Enter τα μετασχηματίζετε. Στην επικεφαλίδα κάθε
παραστατικού πρέπει να συμπληρώσετε στα αντίστοιχα πεδία την ημερομηνία, τον αριθμό
του και τον τρόπο πληρωμής και στη συνέχεια να το Οριστικοποιήσετε με το Ctrl+P.

Υπόδειγμα Πιστωτικού Τιμολογίου (Επιστροφών Αγορών) που προήλθε από μετασχηματισμό Δελτίου
Αποστολής (Επιστροφών Αγορών) που εκδώσατε στον Προμηθευτή.
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1.8 Ταμείο ημέρας (βάσει πωλήσεων)
Μια από τις σημαντικότερες επιλογές του μενού της Διαχείρισης των Παραστατικών είναι η
κατάσταση του Ταμείου Ημέρας.
Από την επιλογή αυτή, εξάγεται αναλυτική κατάσταση του Ταμείου ημέρας με βάση τα
καταχωρημένα παραστατικά πωλήσεων. Με την κατάσταση αυτή ενημερώνεται το
Λογιστήριο.

Εικόνα 2.1. Επιλογή της εργασίας από το μενού

Επιλέγοντας την εργασία «Ταμείο Ημέρας (Βάσει Πωλήσεων) », εμφανίζεται η ακόλουθη
οθόνη διαλόγου στην οποία μπορείτε να εισάγετε διάφορα κριτήρια.

Εικόνα 2.2 Εισαγωγή των κριτηρίων της κατάστασης

Η κατάσταση μπορεί να ζητηθεί είτε για μια συγκεκριμένη ημερομηνία είτε για ολόκληρο
χρονικό διάστημα.
Μετά την εισαγωγή των κριτηρίων (ή την αποδοχή των προτεινόμενων) μπορείτε να
ζητήσετε την προεπισκόπηση ή την εκτύπωση της κατάστασης με την ακόλουθη μορφή.
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Στην πρώτη σελίδα της κατάστασης εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία του Ταμείου με
ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία και ποσοστό ΦΠΑ.

Στη δεύτερη σελίδα της κατάστασης γίνεται ανακεφαλαίωση των πωλήσεων ανά ομάδα
στατιστικής π.χ. Φάρμακα, Παραφαρμακευτικά, Αντιηλιακά κλπ. Η ανάλυση αυτή
στηρίζεται στην στατιστική ομαδοποίηση των ειδών. (Βλέπε Αποθήκη)

Στην κατάσταση του ταμείου ημέρας περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά των εκτυπωμένων
παραστατικών. (Αυτή η κατάσταση χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του Λογιστηρίου).
** Αν θέλετε την εμφάνιση και των ποσών από μη εκτυπωμένα παραστατικά, βάλτε Ν στο
πεδίο «Εμφάνιση των παραστατικών σε Εκκρεμότητα» της οθόνης κριτηρίων της Εικόνας
2.2 (Προσοχή! Στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση ΔΕΝ χρησιμοποιείται για το Λογιστήριο).
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1.9 Πληροφοριακές Καταστάσεις
Από τις επιλογές αυτού του μενού λαμβάνονται χρήσιμες πληροφοριακές καταστάσεις που
σχετίζονται με το Υποσύστημα «Πωλήσεις – Αγορές».

Εικόνα 3.1

Στο μενού των πληροφοριακών
καταστάσεων περιλαμβάνονται
οι ακόλουθες επιλογές, από τις
οποίες κάποιες εμφανίζονται και
στα Hot Keys των παραστατικών.
Η περιγραφή της κάθε επιλογής
μπορεί να σας βοηθήσει να τη
χρησιμοποιήσετε
για
την
εξαγωγή
της
σχετικής
πληροφοριακής κατάστασης.
Σημαντικότερες
για
το
Φαρμακείο θεωρούνται οι:
 8.
Πωλήσεις
κατά
Ασφαλιστικό Ταμείο
 Β. Εκκρεμότητες κατά
Συνεργάτη
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1.9.1 Κατάσταση ελέγχου (Ανακεφαλαίωση) παραστατικών
Εκμεταλλευόμενοι τα πολλαπλά κριτήρια που προσφέρονται στην ακόλουθη οθόνη
διαλόγου της υπο-επιλογής μπορείτε να πάρετε χρήσιμες πληροφορίες για τα παραστατικά
Πωλήσεων ή Αγορών συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ακόμη και όλων των
συνεργατών.

Η σχετική κατάσταση που θα πάρετε θα έχει την ακόλουθη μορφή:
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1.9.2 Παραστατικά συγκεκριμένου Συνεργάτη κατά είδος
Από την υπο-επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε κατάσταση των παραστατικών Πωλήσεων
ή Αγορών ενός συγκεκριμένου συνεργάτη (πελάτη ή προμηθευτή) με αναλυτική
παρουσίαση των ειδών, σύμφωνα με τα κριτήρια που προσφέρονται στην ακόλουθη οθόνη
διαλόγου.

Από τα στοιχεία της κατάστασης, όπως παρουσιάζονται στην επόμενη εικόνα, θα
μπορούσατε να έχετε εικόνα του τζίρου ενός πελάτη ή προμηθευτή.
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1.9.3 Παραστατικά κατά Συνεργάτη
Η κατάσταση αυτή δεν διαφέρει από την 1.3.1.

1.9.4 Πωλήσεις/Αγορές κατά είδος
Εκμεταλλευόμενοι τα πολλαπλά κριτήρια που προσφέρονται στην ακόλουθη οθόνη
διαλόγου της υπο-επιλογής μπορείτε να πάρετε χρήσιμες πληροφορίες για τις συνολικές
Πωλήσεις ή τις Αγορές σας.

Η κατάσταση θα έχει την ακόλουθη μορφή:
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1.9.5 Συνολική εικόνα πωλήσεων
Εκμεταλλευόμενοι τα πολλαπλά κριτήρια που προσφέρονται στην ακόλουθη οθόνη
διαλόγου της υπο-επιλογής μπορείτε έχετε την συνολική εικόνα των πωλήσεων σας.

Η σχετική κατάσταση θα έχει την ακόλουθη μορφή:
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1.9.6 Πωλήσεις ημέρας κατά ώρα λειτουργίας
Από την υπο-επιλογή αυτή μπορείτε να πάρετε πληροφοριακή κατάσταση για την εικόνα
των πωλήσεων σας κατά ώρα λειτουργίας.

Η σχετική κατάσταση θα έχει την ακόλουθη μορφή:
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1.9.7 Πωλήσεις Λιανικής ανά σημείο πώλησης και
ημερομηνία
Για την κατάσταση αυτή, σημείο πώλησης θεωρείται ο κάθε πελάτης. Από τις πληροφορίες
της μπορείτε να δείτε τις αξίες των πωλήσεων ανά πελάτη (σημείο πώλησης) και ανά
ημέρα.

Η σχετική κατάσταση θα έχει την ακόλουθη μορφή:
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1.9.8 Πωλήσεις κατά Ασφαλιστικό Ταμείο
Από την υπο-επιλογή
αυτή μπορείτε να
ζητήσετε τις πωλήσεις
ανά ασφαλιστικό
ταμείο για το διάστημα
που θα ορίσετε. Η
κατάσταση δείχνει το
συνολικό τζίρο του
διαστήματος, τις
εισπράξεις από
ελεύθερες πωλήσεις
και συμμετοχές και τις
απαιτήσεις από
ασφαλιστικά ταμεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη συμπλήρωση της κατάστασης του διανεμητικού
λογαριασμού.
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1.9.9 Εκπτώσεις κατά Ασφαλιστικό Ταμείο
Από την υπο-επιλογή αυτή
μπορείτε να ζητήσετε τις
εκπτώσεις ανά ασφαλιστικό
ταμείο για το διάστημα που
θα ορίσετε. Η κατάσταση
δείχνει τη συνολική αξία
των συνταγών του
διαστήματος, την αξία των
τυχόν εκπτώσεων και το
μέσο ποσοστό έκπτωσης
ανά ασφαλιστικό ταμείο.

1.9.10 Δελτία στα οποία ακολουθεί Τιμολόγιο / Πιστωτικό
Εκμεταλλευόμενοι τα πολλαπλά κριτήρια που προσφέρονται στην ακόλουθη οθόνη
διαλόγου της υπο-επιλογής μπορείτε να ζητήσετε τα Δελτία, στα οποία έχετε ορίσει ότι
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ακολουθεί Τιμολόγιο ή Πιστωτικό, συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ακόμη και όλων
των συνεργατών (πελατών ή προμηθευτών.

Η κατάσταση έχει τη μορφή της επόμενης εικόνας.

1.9.11 Εκκρεμότητες κατά Συνεργάτη
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Από την υποεπιλογή αυτή
μπορείτε να
ζητήσετε τις
εκκρεμότητες
ανά πελάτη για
το διάστημα
που θα ορίσετε.
Έτσι μπορείτε
να έχετε τη
συνολική
εικόνα των
εκκρεμοτήτων
σας.

Η

κατάσταση

έχει τη μορφή της επόμενης εικόνας.

Ενώ στην τελευταία σελίδα εμφανίζονται τα σύνολα.

Οι υπόλοιπες πληροφοριακές καταστάσεις του μενού δεν αφορούν στην εφαρμογή του
Φαρμακείου.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

164

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

1.10 Βοηθητικά Παραστατικών
Στο μενού αυτής της επιλογής περιλαμβάνονται βοηθητικές εργασίες-προγράμματα του
Υποσυστήματος των Πωλήσεων-Αγορών.

Οι εργασίες αυτές Δεν πρέπει
να εκτελούνται χωρίς τη
συνεννόηση με το τμήμα
υποστήριξης της ΙΛΥΔΑ.

1.11 Παράμετροι Παραστατικών
Από το μενού αυτής της επιλογής, πραγματοποιείται η παραμετροποίηση των
παραστατικών της επιχείρησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!
Δεν πρέπει να γίνεται επέμβαση στις
παραμέτρους των παραστατικών χωρίς
την έγκριση και τις υποδείξεις της.
ΙΛΥΔΑ

2 Παραγγελίες Αγορών και Πωλήσεων
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Το Υποσύστημα 2. (της κεντρικής οθόνης) του προγράμματος διαχειρίζεται την καταχώρηση
και έκδοση των παραστατικών που αφορούν στις παραγγελίες Πωλήσεων και Αγορών, την
εξαγωγή σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων και περιλαμβάνει επιπλέον τα σχετικά
Βοηθητικά προγράμματα.
Τύποι και Αιτίες κίνησης παραστατικών παραγγελίας
Οι παραγγελίες είναι παραστατικά με τα οποία:


πραγματοποιούνται οι Αγορές του Φαρμακείου (παραγγελίες αγορών) ή



δεσμεύονται κάποια αποθέματα της αποθήκης (παραγγελίες Πωλήσεων).

Η εφαρμογή δηλαδή διαθέτει δύο (2) τύπους παραστατικών παραγγελίας:


Παραγγελία Αγορών (κωδικός παραστατικού 31) και



Παραγγελία Πωλήσεων (κωδικός παραστατικού 32),

με τους οποίους συνδέονται οι αιτίες κίνησης 01 και 02 αντίστοιχα, οι οποίες καθορίζουν
και τη λειτουργία αυτών των παραστατικών.
Όλες οι παραγγελίες μετασχηματίζονται πάντα σε παραστατικά Διακίνησης (Αγορών ή
Πωλήσεων). Είναι δηλαδή ενδιάμεσα παραστατικά, τα οποία μετά τον μετασχηματισμό
τους διαγράφονται.
Στη οθόνη του Υποσυστήματος αναπτύσσονται οριζόντια οι υπο-επιλογές του.

Στις υπο-επιλογές του υποσυστήματος περιλαμβάνονται:
 2. Διαχείριση Παραγγελιών
 3. Πληροφοριακές Καταστάσεις
 4. Βοηθητικά
 5. Παράμετροι
οι οποίες με τη σειρά τους, αναλύονται κατακόρυφα σε άλλα υπο-μενού με τις εργασίες
που περιλαμβάνουν.

2.2 Διαχείριση Παραγγελιών
Στην οθόνη αυτής της υπο-επιλογής
περιλαμβάνονται οι εργασίες δημιουργίας,
επεξεργασίας και έκδοσης των
παραστατικών παραγγελίας.
Για τη δημιουργία παραγγελίας Αγορών
μπορείτε να επιλέξετε, είτε κάποια από τις
έτοιμες φόρμες (επιλογές βάσει κριτηρίων)
που προσφέρονται, είτε την ελεύθερη
καταχώρηση (χωρίς κριτήρια).

2.2.1 Επεξεργασία παραγγελιών
Από την επιλογή αυτή μεταφέρεστε σε μια οθόνη εργασίας, μέσα από την οποία μπορείτε:
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Να καταχωρήσετε ελεύθερα (χωρίς κριτήρια) ένα νέο παραστατικό παραγγελίας
Αγορών ή Πωλήσεων ή/και
να επεξεργασθείτε ένα ήδη καταχωρημένο.

Επιλέγοντας την εργασία «Επεξεργασία Παραγγελιών» εμφανίζεται αρχικά η οθόνη
διαλόγου της εικόνας 1. Εδώ το πρόγραμμα σας προτείνει το χρονικό διάστημα
επεξεργασίας, εντός του οποίου υπάρχουν παραστατικά παραγγελιών.
Στις υπόλοιπες μεταβλητές προτείνονται τα παραστατικά παραγγελιών, που αφορούν σε
όλους τους συναλλασσόμενους (πελάτες και προμηθευτές), όλους τους τύπους
παραστατικών παραγγελίας (αγορών ή πωλήσεων) και τις αντίστοιχες αιτίες κίνησης καθώς
και όλους τους αριθμούς ή σειρές παραστατικών, που καταχωρήθηκαν από όλους τους
χρήστες της εφαρμογής.

Εικόνα 1. Εισαγωγή των κριτηρίων επιλογής των παραστατικών παραγγελιών

Κάνοντας κλικ στο κουμπί
μορφή της εικόνας 2.

, εμφανίζεται η οθόνη επεξεργασίας παραγγελιών με τη

Εικόνα 2. Οθόνη επεξεργασίας παραγγελιών

Μεταβάλλοντας τα κριτήρια της οθόνης διαλόγου (εικόνα 1.), μπορείτε να έχετε
διαφορετικά στοιχεία στην οθόνη επεξεργασίας (εικόνα 2.).
Για παράδειγμα:
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αν δεν υπάρχουν παραγγελίες, που να καλύπτουν τα κριτήρια που δώσατε, η οθόνη
επεξεργασίας θα είναι κενή,



αν ζητήσετε τις παραγγελίες συγκεκριμένου συνεργάτη, θα δείτε μόνο αυτά τα
παραστατικά και όχι το σύνολο,



αν ζητήσετε μόνο τις παραγγελίες Αγορών, δεν θα εμφανιστούν οι παραγγελίες
πωλήσεων κ.ο.κ.

Στοιχεία οθόνης επεξεργασίας παραγγελιών
Στις γραμμές της οθόνης αυτής (εικόνα 2.) εμφανίζονται, κατά ημερολογιακή σειρά, τα
παραστατικά των παραγγελιών (αγορών ή πωλήσεων) του ορισμένου διαστήματος με όλα
τα απαραίτητα στοιχεία, όπως:















Ημερομηνία παραγγελίας
Τύπος Παραστατικού παραγγελίας (31 ή 32)
Αιτία Κίνησης (01 ή 02)
Αριθμός Καταχώρησης
Επωνυμία (προμηθευτή ή πελάτη)
Αρ. Παραστατικού (αν έχει εκτυπωθεί αλλιώς κενό)
Το Status της παραγγελίας (0, 1, 2, 3)
Αν είναι Χειρόγραφη ή Μηχανογραφική
Αν Ακολουθεί Παραστατικό (Ν για Ναι ή Ο για Όχι)
Αν η παραγγελία βρίσκεται σε Αναμονή (Ν για Ναι ή Ο για Όχι)
Αν έχει οριστικοποιηθεί/ Εκδοθεί (Ν για Ναι ή Ο για Οχι)
Αν έχει λάβει απάντηση (Τιμολόγιο) μέσω Μodem (Ν για Ναι ή Ο για Όχι)
Ο κωδικός του χρήστη (User name) που τη δημιούργησε
Σχόλια του χρήστη που καταχώρησε την παραγγελία

Πρόκειται, δηλαδή για μια οθόνη-κατάλογο των παραγγελιών, που δεν έχουν ακόμη
μετασχηματισθεί σε παραστατικά (αγορών ή πωλήσεων).
Οι παραγγελίες που έχουν μετασχηματισθεί σε παραστατικά (αγορών ή πωλήσεων),
διαγράφονται αυτόματα από την οθόνη αυτή.

Πλήκτρα Διαχείρισης της οθόνης επεξεργασίας παραγγελιών
Στο τελευταίο τμήμα της οθόνης (εικόνα 2.) περιγράφονται τα πλήκτρα διαχείρισης της:



Με τα βελάκια (πάνω και κάτω) μετακινήστε στη σελίδα της οθόνης ενώ με τα
πλήκτρα (PgDn, PgUp) αλλάζετε σελίδα (επόμενη, προηγούμενη).



με το πλήκτρο Enter κάνετε παρουσίαση-προβολή της εγγραφής που θα επιλέξετε.



Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+P ή με κλικ είτε στο κουμπί

είτε στο

μπορείτε να εκτυπώσετε την κατάσταση των παραστατικών της οθόνης.


Με το πλήκτρο 2 μπορείτε να καταχωρήσετε μια χειρόγραφη παραγγελία, ενώ



Με το πλήκτρο 1 καταχωρείτε μια μηχανογραφική παραγγελία.
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Με το πλήκτρο Esc ή με αριστερό κλικ είτε στην στο κουμπί
είτε στο
στο
επάνω δεξιό μέρος της οθόνης βγαίνετε από την οθόνη αυτή και επιστρέφετε στην
οθόνη της εικόνας 1.

Παρουσίαση καταχωρημένου παραστατικού παραγγελίας

Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός τέτοιου παραστατικού, μετακινείτε τη μπάρα πάνω στη
γραμμή με το συγκεκριμένο αριθμό καταχώρησης και πατάτε το πλήκτρο Enter. Στην οθόνη
σας εμφανίζεται το παραστατικό της επιλεγμένης παραγγελίας Εικ.3.

Εικόνα 3. Προβολή-παρουσίαση καταχωρημένης παραγγελίας

Από την οθόνη αυτή μπορείτε να προχωρήσετε στην παραπέρα επεξεργασία της
παραγγελίας, όπως θα περιγράψουμε στη συνέχεια.

Στοιχεία οθόνης παραστατικού παραγγελιών
Παρατηρώντας την οθόνη του παραστατικού παραγγελιών της εικόνας 3. διακρίνουμε τρία
τμήματα:




Την επικεφαλίδα (Header)
Τις γραμμές παραστατικού (Lines) και
Την υποκεφαλίδα (Footer)
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Στο πρώτο τμήμα (επικεφαλίδα) του παραστατικού της παραγγελίας περιλαμβάνονται:







Ο τύπος και η αιτία κίνησης του παραστατικού π.χ. Παραγγελία Αγορών ή
Παραγγελία Πωλήσεων
Η επωνυμία του συνεργάτη
Η ημερομηνία του παραστατικού
Ο αριθμός του παραστατικού
Ο τρόπος πληρωμής και
Ο τύπος του παραστατικού που θα Ακολουθήσει το παρόν ή κενό.

Επικεφαλίδα (Header) παραστατικού παραγγελίας

Επιπλέον, στο ανώτερο τμήμα της οθόνης, πάνω από την επικεφαλίδα, εμφανίζεται η
γραμμή εργαλείων με τα πλήκτρα διαχείρισης της (Hot Keys).

Πλήκτρα διαχείρισης παραστατικού

Στο δεύτερο τμήμα (γραμμές) του παραστατικού περιλαμβάνονται τα είδη της παραγγελίας
με τις αντίστοιχες ποσότητες παραγγελίας, το διαθέσιμο υπόλοιπο αποθήκης, τις τιμές
μονάδος, τις εκπτώσεις, τους κωδικούς της on line παραγγελιοληψίας και την αξία κάθε
γραμμής.

Γραμμές (Lines) παραστατικού παραγγελίας

Στο τρίτο τμήμα (υποκεφαλίδα) του παραστατικού περιλαμβάνονται:






το σύνολο των γραμμών της παραγγελίας
η συνολική ποσότητα (σε τεμάχια)
η συνολική καθαρή αξία (μετά την έκπτωση) προ ΦΠΑ
ο συνολικός ΦΠΑ
η τελική αξία της παραγγελίας (με ΦΠΑ)
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Υποκεφαλίδα (Footer) παραστατικού

Επιπλέον, για κάθε είδος που επιλέγετε (μετακινώντας τη μπάρα πάνω στη γραμμή),
εμφανίζονται στην υποκεφαλίδα:






Η περιγραφή του,
Οι αναμενόμενες ποσότητες από παραγγελίες αγορών (που δεν έχετε ακόμη
παραλάβει),
Οι «δεσμευμένες» ποσότητες που περιλαμβάνονται σε παραγγελίες πωλήσεων (και
που δεν έχετε ακόμη παραδώσει/τιμολογήσει),
H κατηγορία ΦΠΑ (9% ή 19%) και
Η αξία ΦΠΑ της γραμμής

Πότε χρειάζεται να προβάλετε μια καταχωρημένη παραγγελία;
1. Για να επεξεργασθείτε περαιτέρω κάποια παραγγελία που αφήσατε σε αναμονή και
στη συνέχεια να την οριστικοποιήσετε ή να την ακυρώσετε
2. Να ελέγξετε τα στοιχεία (παραγγελθέντα είδη) μιας δοσμένης παραγγελίας
3. Να επανεκτυπώσετε κάποια παραγγελία
4. Να την στείλετε με modem στον προμηθευτή, σε κάποια άλλη χρονική στιγμή και
όχι τη στιγμή της δημιουργίας της
5. Να ζητήσετε μόνο τη λήψη απάντησης ή τιμολογίου αν δεν κατέστη αυτό δυνατό με
την πρώτη προσπάθεια επικοινωνίας με τον προμηθευτή
6. Να τη μετασχηματίσετε, δημιουργώντας αυτόματα το παραστατικό που ακολουθεί.



Καταχώρηση νέας παραγγελίας με πληκτρολόγηση των ειδών.

Για την εισαγωγή/καταχώρηση μιας νέας παραγγελίας, και ενώ βρίσκεστε στην οθόνη της
εικόνας 2, με το πλήκτρο 1 (ή το 2 για Χειρόγραφες) ανοίγει η οθόνη για την καταχώρηση
ενός νέου παραστατικού παραγγελίας. Στην οθόνη αυτή μπορούν να καταχωρηθούν τα
Παραστατικά Παραγγελιών είτε των Αγορών είτε των Πωλήσεων.
Η διαδικασία αυτή ακολουθείται, όταν πρόκειται να καταχωρήσετε παραγγελίες, για τις
οποίες δεν θα χρησιμοποιήσετε κάποιο από τους αυτόματους τρόπους
δημιουργίας/υπολογισμού (που διαθέτει η εφαρμογή), όπως :



Παραγγελία Αγορών (χωρίς κριτήρια), δηλαδή να πληκτρολογήσετε μόνοι σας τα
είδη και τις ποσότητες της παραγγελίας ή
Παραγγελία Πωλήσεων. Ειδικά για τις παραγγελίες πωλήσεων δεν υπάρχει άλλη
διαδικασία, δηλαδή αυτόματος τρόπος υπολογισμού.

Ο κέρσορας αναβοσβήνει στον Header του παραστατικού, στο πεδίο του κωδικού
παραστατικού. Προτεινόμενος τύπος παραστατικού έχει ορισθεί για την εφαρμογή ο
κωδικός 31. «Παραγγελία Αγορών».
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Ελεύθερη Καταχώρηση Παραστατικού Παραγγελίας

Αν θέλετε να αλλάξετε τύπο παραστατικού, δηλαδή να καταχωρήσετε παραγγελία
Πωλήσεων, πατήστε το Delete για να σβήσετε τον προτεινόμενο κωδικό και Enter για
παρουσίαση όλων των αποδεκτών παραμέτρων για να επιλέξετε.

Μετά τη συμπλήρωση του τύπου παραστατικού της παραγγελίας (31 ή 32), συμπληρώστε
τα υπόλοιπα στοιχεία της επικεφαλίδας, μεταφέροντας τον κέρσορα (με το πλήκτρο Enter)
από το ένα πεδίο στο άλλο. Συμπληρώστε δηλαδή:




Τον Συνεργάτη (Πελάτη για παραγγελία Πωλήσεων ή Προμηθευτή για παραγγελία
Αγορών),
Τον τύπο παραστατικού που ακολουθεί το παρόν (αν ακολουθεί) και
Τον τρόπο πληρωμής

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

172

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Στη συνέχεια ο κέρσορας μεταφέρεται στις γραμμές του παραστατικού για να ακολουθήσει
η καταχώρηση των ειδών της παραγγελίας.
Αφού επιλέξετε Αποθήκη (1 ή 2), για την καταχώρηση της περιγραφής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί:
 είτε η πληκτρολόγηση της περιγραφής (αρχικά)
 είτε η ανάγνωση του Barcode από τον ειδικό αναγνώστη
Μετά την εισαγωγή του είδους ο κέρσορας μεταφέρεται στη στήλη Ποσότητα, όπου
πληκτρολογείτε κάθε φορά την επιθυμητή ποσότητα της παραγγελίας.

Η στήλη κωδικός παραγγελιοληψίας εμφανίζεται μόνο στις παραγγελίες αγορών και
μπορεί να είναι είτε κενή είτε συμπληρωμένη (αυτόματα) με τον κωδικό επικοινωνίας του
προμηθευτή που επιλέξατε στην επικεφαλίδα του παραστατικού.
Η στήλη Ημερομηνία λήξης εμφανίζεται κενή. Θα χρησιμοποιηθεί όμως για να
συμπληρώσετε, προαιρετικά, τις ημερομηνίες λήξης των ειδών που θα παραλάβετε (όπως
θα περιγράψουμε σε επόμενο στάδιο).
Οι υπόλοιπες στήλες στις γραμμές του παραστατικού (υπόλοιπο αποθήκης, τιμή μονάδος,
έκπτωση και αξία) συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία αποθήκης.
Με τα πλήκτρα διαχείρισης της γραμμής εργαλείων μπορείτε να επεξεργαστείτε πλήρως το
παραστατικό πριν από την οριστικοποίηση του. Μπορείτε δηλαδή:
 Να διορθώσετε την ποσότητα παραγγελίας (Home)
 Να διαγράψετε κάποιο είδος (Delete)
 Να προσθέσετε είδος/η (Insert)
 Να ζητήσετε πληροφορίες από την καρτέλα συνεργάτη (Ctrl+S)
 Να ζητήσετε πληροφορίες από την καρτέλα αποθήκης (Ctrl+K)
 Να αποθηκεύσετε σε αρχείο αυτή την παραγγελία (Ctrl+D)
 Να προσθέσετε σχόλια (Ctrl+N)
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Μετά και την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του παραστατικού της παραγγελίας, στη
συνέχεια:
 με το πλήκτρο Esc, το παραστατικό μπορεί να μείνει σε Αναμονή για περαιτέρω
επεξεργασία, ενώ
 με Ctrl+P, το παραστατικό οριστικοποιείται. Με την οριστικοποίηση ενημερώνεται
η αποθήκη για τις ποσότητες σε παραγγελίες Αγορών ή Πωλήσεων (ανάλογα με τον
τύπο της παραγγελίας). Στην περίπτωση της παραγγελίας αγορών αυτές οι
ποσότητες θεωρούνται αναμενόμενες ενώ στην περίπτωση της παραγγελίας
πωλήσεων θεωρούνται «δεσμευμένες» ποσότητες αποθήκης.
Πατώντας το Ctrl+P μπορείτε να επιλέξετε την
εκτύπωση ή όχι του παραστατικού, απαντώντας
ανάλογα στο σχετικό μήνυμα.
Αν επιλέξετε το Ναι το παραστατικό
εκτυπώνεται και οριστικοποιείται, ενώ αν
επιλέξετε το Όχι, οριστικοποιείται χωρίς να
εκτυπωθεί.
Με την οριστικοποίηση της παραγγελίας ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της
διαδικασίας, που περιλαμβάνει:





τη δημιουργία/καταχώρηση του παραστατικού της παραγγελίας
την επεξεργασία / τροποποίηση του παραστατικού
την επεξεργασία στοιχείων της καρτέλας συνεργάτη ή αποθήκης και
την έκδοση του παραστατικού.

Μετά τη οριστικοποίηση η παραγγελία εμφανίζεται πλέον στην οθόνη επεξεργασίας
παραγγελιών (επόμενη εικόνα) με Ν στη στήλη Ε(κδοση), ενώ παράλληλα επιτελούνται
σημαντικές ενημερώσεις στοιχείων της αποθήκης (όπως θα περιγράψουμε στη συνέχεια).
Οι παραγγελίες που εμφανίζονται με Ο(χι) στη στήλη Ε, δεν έχουν οριστικοποιηθεί,
βρίσκονται δηλαδή σε κατάσταση αναμονής και εμφανίζονται με Ν στη στήλη Α(ναμονή),
όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα.

Τι είναι οι παραγγελίες Αγορών;
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Οι παραγγελίες αγορών είναι παραστατικά, στα οποία καταχωρούνται τα είδη, που θέλετε
να αγοράσετε. Με την οριστική καταχώρηση ενός τέτοιου παραστατικού παραγγελίας:
1. Ενημερώνονται οι καρτέλες αποθήκης με τις αναμενόμενες ποσότητες από
«Παραγγελίες Αγορών». Η σημαντική αυτή πληροφορία εμφανίζεται κατά την
αναζήτηση του είδους, στην διάρκεια καταχώρησης ενός παραστατικού πώλησης.
Στο παράδειγμα της επόμενης εικόνας βλέπετε, κατά την πώληση του KERLOFIN, ότι
το υπόλοιπο της αποθήκης είναι μηδέν (0), αλλά αναμένονται δύο (2) τεμάχια από
κάποια παραγγελία αγορών που δεν έχετε ακόμη παραλάβει.
Αυτό φαίνεται, τόσο στην οθόνη αναζήτησης του είδους, όπως βλέπετε στην
ακόλουθη οθόνη,

Όσο και στην υποκεφαλίδα του παραστατικού που καταχωρείτε, όπως βλέπετε
στην ακόλουθη οθόνη,

2. Σας δίνεται η δυνατότητα να την αποστείλετε στον προμηθευτή σας:



με Fax ή τηλεφωνικά,
με modem ή
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με e-mail

3. Μπορείτε να την μετασχηματίσετε αυτόματα σε παραστατικό Αγορών με
αποτέλεσμα την αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης (υπόλοιπα και αναλυτική
καρτέλα) και του λογιστηρίου σας (Βιβλίο εσόδων-εξόδων και αναλυτική καρτέλα
προμηθευτή). Βλέπε σχετικά στο υποσύστημα «Πωλήσεις-Αγορές» και «ΈσοδαΈξοδα».
Τι είναι οι παραγγελίες Πωλήσεων;
Οι παραγγελίες Πωλήσεων είναι παραστατικά, στα οποία καταχωρείτε τα είδη, που σας
παραγγέλλει κάποιος πελάτης και πρόκειται να πουλήσετε. Με την οριστική καταχώρηση
ενός τέτοιου παραστατικού παραγγελίας:
1. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα παραγγελίες αγορών, προκειμένου να
παραγγείλετε/αγοράσετε τα είδη που σας ζητήθηκαν (μετασχηματισμός
παραγγελίας πωλήσεων σε παραγγελία αγορών).
2. Μπορείτε
να
δημιουργήσετε
αυτόματα
το
παραστατικό
(μετασχηματισμός παραγγελίας πωλήσεων σε παραστατικό πώλησης).

πώλησης

3. Ενημερώνονται οι καρτέλες αποθήκης με τις «δεσμευμένες» ποσότητες από
«Παραγγελίες Πωλήσεων». Η σημαντική αυτή πληροφορία εμφανίζεται και κατά
την αναζήτηση του είδους, στην διάρκεια καταχώρησης ενός παραστατικού. Στο
παράδειγμα της επόμενης εικόνας βλέπετε, ότι το υπόλοιπο αποθήκης του
VAXIGRIP είναι δεκαπέντε (15), αλλά δύο (2) τεμάχια είναι δεσμευμένα από κάποια
παραγγελία πωλήσεων που δεν έχετε ακόμη παραδώσει. Άρα το διαθέσιμο
υπόλοιπο σας είναι στην πραγματικότητα 13 τεμάχια.
Αυτό φαίνεται, τόσο στην οθόνη αναζήτησης του είδους, όπως βλέπετε στην
ακόλουθη οθόνη,

Όσο και στην υποκεφαλίδα του παραστατικού που καταχωρείτε, όπως βλέπετε
στην ακόλουθη οθόνη,
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Υπόδειγμα Παραγγελίας Πωλήσεων

Πώς αξιοποιούνται οι παραγγελίες πωλήσεων;
Οι παραγγελίες πωλήσεων μπορούν να αξιοποιηθούν για τη συγκέντρωση/καταχώρηση
προ-παραγγελιών. Σχετικό παράδειγμα αποτελούν τα αντιγριππικά εμβόλια. Έτσι για κάθε
πελάτη, που σας παραγγέλλει (ζητά να του κρατήσετε) ένα ή περισσότερα εμβόλια,
καταχωρείτε ένα τέτοιο παραστατικό.
Με τη διαδικασία αυτή:
a) γνωρίζετε ποιοι πελάτες παρήγγειλαν (και πόσα) εμβόλια,
b) γνωρίζετε τη συνολική δεσμευμένη ποσότητα πωλήσεων και άρα πόσα τουλάχιστον
να παραγγείλετε (βλέπε στις «Πληροφοριακές καταστάσεις» του ίδιου υποσυστήματος, υπο-επιλογή «6. Παραγγελίες ανά είδος» και «9. Σχέση υπολοίπου –
Παραγγελιών - Πωλήσεων»),
c) μπορείτε να συγκεντρώσετε και να δημιουργήστε αυτόματα από όλες τις
παραγγελίες πωλήσεων μια παραγγελία αγορών (βλέπε στα «Βοηθητικά» του ίδιου
υπο-συστήματος υπο-επιλογή «6. Ενοποίηση παραγγελιών για δημιουργία νέας
παραγγελίας»),
d) μπορείτε να μετασχηματίσετε τις παραγγελίες πωλήσεων σε παραστατικά
πωλήσεων αν στο Header αυτών των παραστατικών ορίσετε ότι ακολουθεί
παραστατικό πώλησης.



Αποστολή παραγγελίας Αγορών σε προμηθευτή

Μετά την οριστικοποίηση της παραγγελίας αγορών ακολουθεί το στάδιο της αποστολής
της στον προμηθευτή.
Στο στάδιο αυτό μπορείτε να επιλέξετε μια από τις ακόλουθες μεθόδους:
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Τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα παραγγελιών του προμηθευτή
Αποστολή με Fax
Αποστολή με e-mail
Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου με modem

Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται συνήθως από τις συνθήκες παραλαβής/υποδοχής της
παραγγελίας σας από το υπολογιστικό σύστημα του προμηθευτή σας.
Σημαντικότατο κριτήριο επιλογής μεθόδου αποστολής αποτελεί επίσης, η ανάγκη για
άμεση και ασφαλή πληροφόρηση σχετικά με την τύχη της παραγγελίας σας. Δηλαδή, αν
έφτασε στον προμηθευτή και ποια είδη και σε ποιες ποσότητες θα παραλάβετε. Με αυτή
την έννοια οι ασφαλέστερες μέθοδοι είναι η μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας αποστολή της
παραγγελίας καθώς και η ηλεκτρονική αποστολή με modem.
Αν στα δύο παραπάνω κριτήρια (αμεσότητα και ασφάλεια) προσθέσουμε και την
ανεξαρτησία, δηλαδή τη δυνατότητα αποστολής απεριόριστου αριθμού παραγγελιών σε
όλη τη διάρκεια του 24ώρου, τότε η επιλογή της μεθόδου ηλεκτρονικής αποστολής της
παραγγελίας μέσω modem, συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα
Ηλεκτρονική παραγγελία και κωδικοί παραγγελιοληψίας
Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει δύο στάδια τα οποία πρέπει να ολοκληρώνονται εύκολα,
ταχύτατα και σε πραγματικό χρόνο. Τα στάδια αυτά περιλαμβάνουν:
 Την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου παραγγελίας και
 Την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου απάντησης με τις ποσότητες που θα
παραλάβετε
Για να συγκεντρώνει η διαδικασία αυτή όλα τα πλεονεκτήματα που αναφέραμε,
σημαντικότατο ρόλο παίζουν και η εφαρμογή του Φαρμακείου, και η επιλογή του
προγράμματος επικοινωνίας (σύνδεσης φαρμακείου – φαρμακαποθήκης) αλλά και η
εφαρμογή του προμηθευτή.
Διαδικασία αποστολής παραγγελίας/λήψης απάντησης
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο θα πρέπει να έχει οριστεί στις παραμέτρους του
προγράμματος ότι με τον προμηθευτή αυτό μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω modem

Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την
οριστικοποίηση της παραγγελίας Αγορών
(Ctrl+P), ακολουθεί η ερώτηση της διπλανής
εικόνας.
Αν απαντήσετε Όχι, μπορείτε να
επανέλθετε κάποια άλλη στιγμή για την
αποστολή της παραγγελίας.
Αν απαντήσετε Ναι, αρχίζει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής της παραγγελίας. Στο
στάδιο αυτό:
 σχηματίζεται το ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κάθε
προμηθευτή (βλέπε λεπτομέρειες ηλεκτρονικού αρχείου)


αρχίζει η εκτέλεση του ειδικού προγράμματος επικοινωνίας (ή σε άλλες
περιπτώσεις ανοίγει ο Internet explorer) για να επιτευχθεί η σύνδεση με τον
υπολογιστή του προμηθευτή και η αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου.
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Ακολουθεί η επεξεργασία του ηλεκτρονικού αρχείου από το υπολογιστικό σύστημα
του προμηθευτή (αναγνώριση πελάτη, ταυτοποίηση ειδών και δημιουργία του
αρχείου απάντησης/τιμολογίου)



Μετά τη δημιουργία του αρχείου απάντησης, το πρόγραμμα επικοινωνίας
αναλαμβάνει να το μεταφέρει στον υπολογιστή του φαρμακείου και να το
αντιγράψει στην εφαρμογή. Στο σημείο αυτό τερματίζεται η λειτουργία του
προγράμματος επικοινωνίας και επιστρέφετε στο πρόγραμμα.

Στην οθόνη παραγγελίας του προγράμματος εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Απαντώντας Ναι αρχίζει η επεξεργασία του
αρχείου της απάντησης.

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πήρατε απάντηση ή πήρατε λανθασμένη απάντηση θα
ενημερωθείτε με σχετικά μηνύματα του τύπου:
«Δεν λάβατε απάντηση»

ή

«Δεν λάβατε σωστή απάντηση»

Αν η απάντηση είναι σωστή, τότε η οθόνη της παραγγελίας αποκτά την ακόλουθη μορφή:

Οθόνη παραγγελίας μετά τη λήψη σωστής απάντησης μέσω modem

Όπως παρατηρείτε η ποσότητα που παραγγείλατε έχει μετατεθεί σε μια νέα στήλη με τίτλο
«Παραγγελθείσα ποσότητα», ενώ η στήλη «Ποσότητα» ενημερώθηκε με την πραγματική
ποσότητα που θα παραλάβετε. Έτσι γνωρίζετε άμεσα τις ελλείψεις του προμηθευτή.
Κάνετε τη σύγκριση με την οθόνη της επόμενης εικόνας και παρατηρείστε πως έχουν
αλλάξει και όλα τα ποσοτικά στοιχεία της παραγγελίας (συνολική ποσότητα ειδών, καθαρή
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αξία, ΦΠΑ, συνολικό κόστος) καθώς επίσης και η τιμή μονάδος του τελευταίου είδους. Αυτή
είναι η τιμή με την οποία θα το αγοράσετε αυτή τη φορά.

Οθόνη παραγγελίας πριν την αποστολή και λήψη απάντησης μέσω modem

Αν στη διαδικασία της on line παραγγελιοληψίας


Δεν κατορθώσατε να στείλετε την παραγγελία στον προμηθευτή (για οποιοδήποτε
λόγο) ή



δεν λάβατε σωστή απάντηση ή



δεν λάβατε καθόλου απάντηση

μπορείτε να επιχειρήσετε και πάλι να τη στείλετε ή να λάβετε απάντηση πατώντας Ctrl+M.
Η διαδικασία της αποστολής ξεκινά και ολοκληρώνεται όπως περιγράψαμε προηγουμένως.
Αν όμως, η διαδικασία αποστολής και λήψης σωστής απάντησης έχει ολοκληρωθεί
επιτυχώς, η παραγγελία «κλειδώνει» και το πρόγραμμα δεν σας επιτρέπει να την
ξαναστείλετε με modem.
Στην οθόνη επεξεργασίας παραγγελιών (της επόμενης εικόνας) πλέον η παραγγελία αυτή
εμφανίζεται με Ν στη στήλη M(odem), που σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε τόσο η αποστολή
της όσο και η λήψη απάντησης μέσω modem.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

180

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού αρχείου
Ο κωδικός παραγγελιοληψίας είναι απολύτως απαραίτητο στοιχείο για την διαδικασία
αποστολής της παραγγελίας στον προμηθευτή μέσω modem.
Με βάση αυτό το στοιχείο σχηματίζεται το ηλεκτρονικό αρχείο παραγγελίας και επιτρέπει
στο υπολογιστικό σύστημα του προμηθευτή σας να «αναγνωρίσει» ποια είδη του
παραγγέλλετε. Δηλαδή, σε μια ηλεκτρονική παραγγελιοληψία η παραγγελία σας δεν
περιέχει τις περιγραφές των ειδών (όπως ένα κείμενο που στέλνετε με Fax), αλλά τους
κωδικούς επικοινωνίας.
Για παράδειγμα το αρχείο παραγγελίας της επόμενης εικόνας θα έχει την ακόλουθη
ηλεκτρονική μορφή (κωδικός είδους – ποσότητα):
00027510 00005
00102680 00020
104032 00002
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Όπως παρατηρείτε, ενώ η παραγγελία έχει τέσσερις (4) γραμμές το αντίστοιχο ηλεκτρονικό
αρχείο που σχηματίστηκε περιλαμβάνει μόνο τρείς (3), δηλαδή δεν συμπεριλήφθηκε σ’
αυτό το είδος με τον κενό κωδικό παραγγελιοληψίας (στο παράδειγμα μας το KERLOFIN).
Συμπέρασμα: Αν ο κωδικός παραγγελιοληψίας κάποιου είδους είναι κενός, δεν μπορείτε
να το παραγγείλετε με το modem.
Ο «κωδικός παραγγελιοληψίας» στην αντίστοιχη στήλη της παραγγελίας Αγορών, μπορεί να
είναι κενός μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
a) όταν το είδος αυτό δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο του προμηθευτής σας και
επομένως πρέπει να το διαγράψετε από την παραγγελία αυτή,
b) όταν δεν έχετε ενημερώσει όλες τις καρτέλες της αποθήκης σας με όλους τους
κωδικούς του συγκεκριμένου προμηθευτή (ελλιπής ενημέρωση) ή
c) όταν ο προμηθευτής που επιλέξατε για την συγκεκριμένη παραγγελία, δεν έχει
οριστεί στις παραμέτρους επικοινωνίας, σαν ένας εκ των προμηθευτών, στους
οποίους αποστέλλετε την παραγγελία σας με modem.
Αν ο κωδικός παραγγελιοληψίας υπάρχει αλλά είναι λανθασμένος, τότε μπορεί να
συμβούν δύο πράγματα:
a) να παραλάβετε άλλο είδος από αυτό που παραγγείλατε (αν ο κωδικός αντιστοιχεί
σε άλλο είδος προμηθευτή) ή
b) να λάβετε απάντηση μηδέν (αν ο κωδικός δεν αντιστοιχεί σε κανένα είδος του
προμηθευτή)

Κατηγορίες κωδικών παραγγελιοληψίας:
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Προκειμένου
να
πραγματοποιηθεί
(από
το
σύστημα
του
προμηθευτή)
ταυτοποίηση/αναγνώριση των ειδών που παραγγέλλονται μέσω modem, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διάφοροι κωδικοί ή συνδυασμοί τους.
Το πρόγραμμα Dioscourides-Win σας επιτρέπει να επικοινωνείτε και να αποστέλλετε
ηλεκτρονικά τις παραγγελίες σας με απεριόριστο αριθμό προμηθευτών, με ίδιες ή
διαφορετικές κωδικοποιήσεις και παραμέτρους επικοινωνίας.
Οι προδιαγραφές του αρχείου και οι κωδικοί επικοινωνίας καθορίζονται κάθε φορά από
τον προμηθευτή και τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται στις παραμέτρους του
προγράμματος.
Οι συνηθέστερες / επικρατέστερες επιλογές κωδικών είναι:
 ο κωδικός ΕΟΦ (μόνο για φάρμακα)
 ο κωδικός είδους της καρτέλας του προμηθευτή (και για φάρμακα και
παραφάρμακα)
 ο κωδικός Barcode (και για φάρμακα και παραφάρμακα)
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυασμοί των παραπάνω
κωδικών, δηλαδή κάθε γραμμή του αρχείου να περιλαμβάνει και το βασικό κωδικό
επικοινωνίας (π.χ. κωδικό προμηθευτή) που δηλώνεται στις παραμέτρους και ταυτόχρονα
και κάποιους βοηθητικούς (π.χ. ΕΟΦ ή/και Barcode). Δηλαδή μπορεί να σχηματισθεί
ηλεκτρονικό αρχείο της μορφής :
Κωδικός προμηθευτή – κωδικός ΕΟΦ – Barcode - ποσότητα
00027510 044950301 2800449503012 00005
00102680 200920102 2802009201024 00020
205750101 2802057501015 00002  KERLOFIN
104032
4015630004270 00002
Ένα τέτοιο αρχείο (που μπορεί να εξάγει η εφαρμογή) θα περιλάμβανε και τα είδη που δεν
έχουν συμπληρωμένο το βασικό κωδικό παραγγελιοληψίας (όπως στο παράδειγμα μας το
KERLOFIN) και δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης/ταυτοποίησης τους, από το υπολογιστικό
σύστημα του προμηθευτή, με κάποιο από τους επόμενους κωδικούς (ΕΟΦ ή Barcode).
Αυτό θα αποτελούσε το ιδανικό ηλεκτρονικό αρχείο αλλά προϋποθέτει:



την αντίστοιχη ικανότητα σύνθετης επεξεργασίας των στοιχείων από το
υπολογιστικό σύστημα του προμηθευτή,
πλήρως ενημερωμένο αρχείο με κωδικούς ΕΟΦ και Barcode τόσο από τη μεριά του
Φαρμακείου όσο και από τη μεριά του προμηθευτή

Οι κωδικοί ειδών προμηθευτών συνήθως ενημερώνονται, από ειδική βοηθητική εργασία,
με δισκέτα ή αρχείο που σας στέλνει ο προμηθευτής.
Στην εφαρμογή μπορούν να καταχωρούνται (Βλέπε καρτέλες αποθήκης) απεριόριστος
αριθμός προμηθευτών με τους αντίστοιχους κωδικούς ειδών.

Εισαγωγή κωδικού παραγγελιοληψίας μέσα από το παραστατικό παραγγελίας
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Αν κατά την καταχώρηση παραγγελίας, την οποία σκοπεύετε να αποστείλετε με modem,
αντιληφθείτε ότι λείπει κάποιος κωδικός παραγγελιοληψίας, τότε μπορείτε να τον εισάγετε
με την ακόλουθη διαδικασία:










φροντίστε να μάθετε τον κωδικό
μετακινήστε τη μπάρα πάνω στο είδος αυτό (στο παράδειγμα μας στο KERLOFIN)
και πατήστε Ctrl+K για να μεταφερθείτε στην καρτέλα αποθήκης του είδους
πατήστε το πλήκτρο Home για να βρεθείτε σε κατάσταση διόρθωσης
μετακινηθείτε στο Tab «Κωδικοί ειδών Προμηθευτών» και προσθέστε (με το Insert)
τον προμηθευτή και τον κωδικό του ή, αν υπάρχει ήδη ο προμηθευτής, προσθέστε
(με το Home) μόνο τον κωδικό του είδους στην ομώνυμη στήλη.

με Esc επιστρέφετε στο παραστατικό της παραγγελίας.
Πατήστε το πλήκτρο F5 για να γίνει ανανέωση της οθόνης (refresh) και να σας
εμφανίσει στη στήλη του κωδικού παραγγελιοληψίας και τον κωδικό που
προσθέσατε (όπως στην επόμενη εικόνα).

Παραλαβή παραγγελίας Αγορών

Αποτελεί το τρίτο και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας. Στο στάδιο αυτό γίνεται:
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Ο έλεγχος των ποσοτήτων που παραλαμβάνετε
Ο έλεγχος των τιμών αγοράς και των σχετικών εκπτώσεων
Η διαμόρφωση των νέων τιμών πώλησης των παραφαρμάκων της παραγγελίας με
βάση τις νέες τιμές χρέωσης (αγοράς)
Η εισαγωγή των ημερομηνιών λήξης (επιλεκτικά και προαιρετικά) και
Ο μετασχηματισμός της παραγγελίας σε παραστατικό Αγορών

Στο προηγούμενο κεφάλαιο (Πωλήσεις – Αγορές) περιγράψαμε αυτό το στάδιο της
διαδικασίας με τη μέθοδο καταχώρησης παραστατικού Αγορών με επίκληση παραγγελίας.
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε την ίδια διαδικασία με άλλη μεθοδολογία που οδηγεί
πάντως στο ίδιο τελικό αποτέλεσμα.
Για την παραλαβή λοιπόν της παραγγελίας μπορείτε να ακολουθήσετε τα επόμενα βήματα:
Βήμα 1: Μεταφερθείτε στην οθόνη επεξεργασίας των παραγγελιών. Βρείτε την
παραγγελία που αντιστοιχεί στο τιμολόγιο του προμηθευτή, φωτίστε την και πατήστε Enter
για να το προβάλλετε.

Μετασχηματισμός παραγγελίας σε παραστατικό Αγορών

Βήμα 2: Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
«Θέλετε την καταχώρηση του παραστατικού που ακολουθεί το παρόν;»
Επιλέξτε το «Χειρόγραφα» και πατήστε Enter.
Η παραγγελία μετασχηματίζεται -στον τύπο παραστατικού, που δηλώσατε ότι ακολουθείκαι ο κέρσορας αναβοσβήνει στον τύπο του νέου παραστατικού για επιβεβαίωση ή/και
αλλαγή.
Βήμα 3: Με το πλήκτρο Enter μεταφέρεστε στα επόμενα πεδία της επικεφαλίδας του
παραστατικού και συμπληρώνετε τα στοιχεία του νέου παραστατικού (ημερομηνία και
αριθμό). Στη συνέχεια μεταφέρεστε στις γραμμές του παραστατικού.
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Εδώ θα παρατηρήσετε ότι στο νέο παραστατικό δεν εμφανίζονται καθόλου οι γραμμές της
παραγγελίας που σαν ποσότητα παραλαβής είχαν μηδέν (0), όπως στο παράδειγμα το
GLUCOPHAGE

Παραστατικό Αγορών που προήλθε από μετασχηματισμό παραγγελίας

Βήμα 4:


Ταξινομήστε τα είδη με βάση την περιγραφή (κάνοντας κλικ στον τίτλο της
ομώνυμης στήλης). Κάνετε έλεγχο των ποσοτήτων κάθε είδους που
παραλαμβάνετε συγκρίνοντας τις με τις ποσότητες που εμφανίζονται στο
παραστατικό. Στο σημείο αυτό αξίζει να προσθέσουμε ότι ισχύουν όλες οι
διαδικασίες διαχείρισης που έχουμε περιγράψει (Διόρθωση, Διαγραφή, Προσθήκη).



Συγκρίνετε επίσης τη συνολική ποσότητα (τεμάχια) του παραστατικού με αυτή που
παραλαμβάνετε καθώς επίσης και την καθαρή αξία που εμφανίζεται στην οθόνη σε
σχέση με αυτή του παραστατικού του προμηθευτή σας.



Διορθώστε/στρογγυλοποιήστε (με Home) τη νέα τιμή πώλησης των
παραφαρμάκων, όπως αυτή διαμορφώνετε με βάση τη νέα τιμή αγοράς
(προαιρετικό).

Βήμα 5: Πατήστε Ctrl+X και ζητήστε να συμπληρωθεί αυτόματα η στήλη Ημερομηνία λήξης.
Η στήλη συμπληρώνεται με την τελευταία (πιο μακρινή) ημερομηνία, που έχετε
καταχωρήσει στην αποθήκη από προηγούμενες αγορές, αλλιώς με την ημερομηνία
01/01/90. Διορθώστε (Home) μόνο τις ημερομηνίες λήξης που είναι διαφορετικές από
αυτές που έχουν τα είδη που παραλάβατε (προαιρετικό).

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

186

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Αυτόματη συμπλήρωση Ημερομηνίας Λήξης (Ctrl+X )

Βήμα 6: Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων πατήστε Ctrl+P για να οριστικοποιήσετε το
παραστατικό Αγορών. Στην οθόνη σας εμφανίζεται το παράθυρο ανακεφαλαίωσης του
παραστατικού. Πληκτρολογείτε τη σωστή συνολική ποσότητα (σε τεμάχια) του
παραστατικού και επιβεβαιώνετε τα ποσά.

Οριστικοποίηση παραστατικού Αγορών (Ctrl+P)

Αν πληκτρολογήσετε ποσότητα διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται στην υπο-κεφαλίδα
του παραστατικού το παραστατικό σας προειδοποιεί και δεν οριστικοποιείται. Αν όλα τα
στοιχεία της ανακεφαλαίωσης είναι σωστά, τότε δημιουργείται αυτόματα μια γραμμή στο
παραστατικό με την αξία του ΠΦΣ, και εμφανίζεται το μήνυμα:
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Επιλέγοντας το Ναι, το παραστατικό οριστικοποιείται και μεταφέρεται στο Υπο-σύστημα
«1. Πωλήσεις – Αγορές» μαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά της ημέρας. Από εκεί θα
μεταφερθεί (ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού Αγορών) και στο λογιστήριο της
εφαρμογής με την εργασία «Ενημέρωση Εσόδων/Εξόδων» (Βλέπε «Αποθήκη»- «Κινήσεις
αποθήκης»).
Ταυτόχρονα, η παραγγελία διαγράφεται από την οθόνη επεξεργασίας των παραγγελιών,
και ενημερώνονται οι καρτέλες αποθήκης. Συγκεκριμένα:






Αυξάνεται (+) το διαθέσιμο υπόλοιπο κατά την ποσότητα αγοράς και
ενημερώνονται οι παρτίδες (ποσότητα ανά ημερομηνία λήξης)
Μειώνεται (-) το πεδίο «ποσότητα σε παραγγελίες Αγορών» κατά την ποσότητα
αγοράς
Ενημερώνεται (παράμετρος) η τελευταία τιμή αγοράς των παραφαρμάκων της
παραγγελίας και από αυτή η νέα τιμή πώλησης (παράμετρος)
Ενημερώνεται το Tab «Τιμές προμηθευτών» από τις τιμές μονάδος και τις
εκπτώσεις του παραστατικού
Ενημερώνεται η αναλυτική καρτέλα αποθήκης (F10) και

Τέλος ενημερώνεται η αναλυτική καρτέλα προμηθευτή (F10), αν το παραστατικό αγορών
που καταχωρήσατε είναι Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής.
Τα στάδια 2 και 3 της διαδικασίας παραγγελιοληψίας είναι παντελώς όμοια και στις
περιπτώσεις δημιουργίας αυτόματων παραγγελιών (βάσει κριτηρίων) που θα
περιγράψουμε στη συνέχεια.
Παραγγελίες βάσει υπολογισμού

Με τις υπο-επιλογές 2-5 της «Διαχείρισης
Παραγγελιών», μπορείτε να δημιουργήσετε
Παραγγελίες Αγορών, με αυτόματο
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υπολογισμό των ειδών και των ποσοτήτων, βάσει κριτηρίων.
Τα κριτήρια μπορούν να είναι το στοκ ασφαλείας (minimum) της αποθήκης, οι πωλήσεις
ημέρας ή ο προμηθευτής –εταιρεία.

2.2.2 Δημιουργία παραγγελίας (Αγορών) βάσει min / max
Για την αξιοποίηση αυτού του τύπου παραγγελίας απαιτείται ενημερωμένη αποθήκη, τόσο
με τα διαθέσιμα υπόλοιπα, όσο και με τα επιθυμητά ελάχιστα και μέγιστα αποθέματα.
Από την επιλογή αυτή είναι δυνατή η δημιουργία Παραγγελιών Αγορών, με βάση την σχέση
υπολοίπου και ελάχιστου επιθυμητού αποθέματος (minimum stock), που προκύπτει από τα
στοιχεία του Tab «Διαχείριση Αποθέματος» της καρτέλας αποθήκης. Αυτό αποτελεί τον
κανόνα λειτουργίας αυτού του τύπου παραγγελίας.

Καρτέλα αποθήκης - Διαχείριση Αποθέματος

Αν το Υπόλοιπο ενός είδους είναι μικρότερο του minimum αποθέματος, τότε αυτό θα
προταθεί για παραγγελία, η δε προτεινόμενη ποσότητα παραγγελίας θα είναι ίση με τη
διαφορά:
Maximum απόθεμα μείον Υπόλοιπο
Να σημειωθεί, ότι στο υπόλοιπο συνυπολογίζονται τα Διαθέσιμα και οι Αναμενόμενες
ποσότητες από παραγγελίες Αγορών.
Αν το υπόλοιπο είναι μεγαλύτερο του minimum αποθέματος, τότε το είδος δεν προτείνεται
για παραγγελία.
Επιλέγοντας αυτή την εργασία εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

189

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσετε:
 τον προμηθευτή στον οποίο θα δώσετε την παραγγελία, πληκτρολογώντας τον
κωδικό (ή τον κωδικό σύντομης ανεύρεσης) ή την επωνυμία του. Π.χ. 13-00001 ή 1.
 Τον κωδικό αποθήκης (1 μόνο για Φάρμακα ή 2 μόνο για παραφάρμακα) ή να
αποδεχθείτε τα *** που αντιστοιχούν σε όλες τις αποθήκες
 Να επιλέξετε ομάδες στατιστικής (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ή να αποδεχθείτε τα ***
για όλες τις ομάδες
 Και τέλος να επιλέξετε αν η παραγγελία σας θα περιέχει τα είδη που είναι
χαρακτηρισμένα σαν ελλείψεις. Οι επιλογές σας εδώ είναι «Χωρίς ελλείψεις», «Με
ελλείψεις» ή «Μόνο ελείψεις»
Μετά την εισαγωγή των
κριτηρίων
και
την
επιβεβαίωση
εκτέλεσης
της εργασίας, γίνεται
υπολογισμός των ειδών
που θα προταθούν για
παραγγελία, με βάση το
γενικό κανόνα αυτού του
τύπου παραγγελίας.

Πατώντας το Enter ή
κάνοντας κλικ στο ΟΚ
δημιουργείται αυτόματα
το σχετικό παραστατικό
παραγγελίας
Αγορών,
όπως φαίνεται στην
ακόλουθη οθόνη.
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Παραστατικό παραγγελίας Αγορών βάσει min/max

Το παραστατικό που δημιουργείται μ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί πρόταση παραγγελίας και
βέβαια μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία πριν την οριστικοποίηση του. Η
διαχείριση του περιλαμβάνει όλες τις γνωστές παρεμβάσεις, όπως :
 Ταξινόμηση με βάση την περιγραφή (αλφαβητικά και κατά αποθήκη)
 Έλεγχος των κωδικών παραγγελιοληψίας (Μόνο για τις περιπτώσεις ηλεκτρονικής
αποστολής της παραγγελίας)
 Διόρθωση ποσότητας (Home ή με το + & -)
 Διαγραφή είδους (Del)
 Εισαγωγή είδους (Insert)
 Ακύρωση (Ctrl+Del) όλου του παραστατικού
 Δυνατότητα να τεθεί σε Αναμονή (Esc)
 Προβολή και επεξεργασία στοιχείων της καρτέλας είδους (Ctrl+K)
 Αναλυτικά καθολικά της καρτέλας είδους (F10)
 Προβολή και επεξεργασία στοιχείων της καρτέλας του προμηθευτή (Ctrl+Σ)
 Αναλυτικά καθολικά της καρτέλας του προμηθευτή (F10)
 Έκδοση – οριστικοποίηση (Ctrl+P)
 Αποστολή με modem
Στην οθόνη εμφανίζονται επίσης τα συνολικά στοιχεία κόστους της παραγγελίας, με βάση
την τιμολογιακή πολιτική (π.χ. εκπτώσεις), που εφαρμόζεται από τον προμηθευτή.
Η στήλη Κωδικός Παραγγελιοληψίας εμφανίζει τον κωδικό του είδους βάσει του οποίου
γίνεται η επικοινωνία και η αποστολή του αρχείου παραγγελίας στον προμηθευτή που
επιλέχθηκε. Αν σε κάποιο είδος ο κωδικός αυτός είναι κενός, τότε αυτό δεν θα περιληφθεί
στο αρχείο αποστολής παραγγελίας.
Τα στάδια 2 και 3 της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, δηλαδή:


Αποστολή της παραγγελίας



Παραλαβή της παραγγελίας και καταχώρηση του παραστατικού Αγορών
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είναι και στις περιπτώσεις αυτές παντελώς όμοια με αυτά που περιγράψαμε στη
Χειρόγραφη παραγγελία (χωρίς κριτήρια)
Σημείωση:
Η καταχώρηση απογραφής έναρξης (για την ενημέρωση των υπολοίπων αποθήκης) καθώς
και η ενημέρωση των ειδικών στοιχείων (επιθυμητά minimum & maximum) γίνεται από
ειδικές εργασίες που περιγράφονται στο κεφάλαιο του Υπο-συστήματος Αποθήκη.

2.2.3 Δημιουργία παραγγελίας (Αγορών) βάσει πωλήσεων
ημέρας
Για την αξιοποίηση αυτού του τύπου παραγγελίας ΔΕΝ απαιτείται ενημερωμένη αποθήκη,
ούτε με υπόλοιπα, ούτε και με τα επιθυμητά ελάχιστα και μέγιστα αποθέματα.
Από την επιλογή αυτή είναι δυνατή η δημιουργία Παραγγελιών Αγορών, με κριτήριο τις
κινήσεις αποθήκης, που προκύπτουν από τα παραστατικά πωλήσεων μιας ημέρας (ή
τμήματος της) ή διαστήματος ημερών.
Επειδή η παραγγελία βάσει πωλήσεων ημέρας μπορεί να ζητηθεί πολλές φορές μέσα στην
ίδια ημέρα, σημαντικό στοιχείο για τον προσδιορισμό των ειδών αποτελεί και η ώρα της
τελευταίας παραγγελίας αυτού του τύπου. Το στοιχείο αυτό αποθηκεύεται αυτόματα, κάθε
φορά που οριστικοποιείτε μια παραγγελία, στις παραμέτρους της εφαρμογής. (Λοιπές
παράμετροι παραστατικών).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δημιουργία πολλών παραγγελιών αυτού του τύπου
μέσα στην ίδια ημέρα, χωρίς να επαναλαμβάνονται είδη που κινήθηκαν πριν από την
τελευταία παραγγελία.
Δηλαδή, για τη δημιουργία παραγγελίας βάσει πωλήσεων ημέρας λαμβάνονται υπ’ όψη και
η ημερομηνία και ή ώρα των παραστατικών διακίνησης. Αυτό αποτελεί τον πρώτο κανόνα
λειτουργίας αυτού του τύπου παραγγελίας.
Οι αιτίες κίνησης των παραστατικών που συμμετέχουν θετικά στον προσδιορισμό των
ειδών και των ποσοτήτων της παραγγελίας είναι:
 Οι Πωλήσεις λιανικής και
 Οι πωλήσεις Χονδρικής
Ενώ αρνητικά συμμετέχουν:
 Οι επιστροφές Λιανικής
 Τα Ακυρωτικά Λιανικής και
 Η τακτοποίηση εκκρεμοτήτων
Βάσει των παραπάνω, τα είδη που θα προταθούν σ’ αυτό τον τύπο παραγγελίας θα πρέπει
να έχουν συνολική κίνηση (μέσα στο ορισμένο χρονικό διάστημα), που να είναι μεγαλύτερη
του μηδενός. Αυτό αποτελεί και τον δεύτερο κανόνα λειτουργίας αυτού του τύπου
παραγγελίας.
Επιλέγοντας αυτή την εργασία εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου. Σας προτείνεται
πάντα διάστημα πωλήσεων ίσο με την τρέχουσα ημερομηνία. Το αποδέχεστε (ή το
αλλάζετε) και συνεχίζετε με την εισαγωγή των υπόλοιπων κριτηρίων.
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Η παράμετρος αυτή
μπορεί να αξιοποιηθεί ως εξής:


Απαντώντας Όχι (ή αφήνοντας κενό) σ’ αυτό το ερώτημα, στη νέα παραγγελία που
δημιουργείτε θα υπολογισθούν μόνο τα είδη που κινήθηκαν μετά την τελευταία
παραγγελία ημέρας (βάσει των στοιχείων της παραμέτρου «Χρόνος τελευταίας
παραγγελίας πωλήσεων ημέρας»),



Αν θέλετε, στη νέα παραγγελία που δημιουργείτε, να συνυπολογισθούν και τα είδη
που διαγράψατε – για οποιοδήποτε λόγο - από τις προηγούμενες παραγγελίες της
ίδιας ημέρας, απαντήστε Ναι στην ερώτηση αυτή, Να σημειωθεί ότι διαγραφέντα
θεωρούνται και τα είδη για τα οποία, μέσω της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας,
λάβατε απάντηση ότι δεν θα σας τιμολογηθούν (μηδέν) από προηγούμενη(ες)
παραγγελία(ες) της ίδιας ημέρας,.

: Τα είδη που είναι
χαρακτηρισμένα σαν ελλείψεις (έχουν Ν στο σχετικό πεδίο της καρτέλας αποθήκης), δεν
εμφανίζονται στην παραγγελία, παρά μόνο αν αλλάξετε την παράμετρο αυτή. Κάνοντας
κλικ στο κουμπάκι του πεδίου, εμφανίζονται όλες οι επιλογές και μπορείτε να αλλάξετε την
παράμετρο.
Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε παραγγελία ημέρας «Με Ελλείψεις»
ή ακόμη και παραγγελία «Μόνο με τις Ελλείψεις».

Στα επόμενα στοιχεία/πεδία του πίνακα μπορείτε να επιλέξετε:




κωδικό αποθήκης (1 μόνο για Φάρμακα ή 2 μόνο για παραφάρμακα) ή να
αποδεχθείτε τα *** που αντιστοιχούν σε όλες τις αποθήκες
ομάδες στατιστικής (π.χ. Γάλατα, καλλυντικά) ή να αποδεχθείτε τα *** για όλες τις
ομάδες
τον προμηθευτή στον οποίο θα δώσετε την παραγγελία, πληκτρολογώντας στο
πρώτο πεδίο τον κωδικό (ή τον κωδικό σύντομης ανεύρεσης) ή στο δεύτερο πεδίο
την επωνυμία του. Π.χ. 13-00001 (ή 1) ή ΣΥ.ΦΑ.

Στη συνέχεια πατώντας το Enter ή κάνοντας κλικ στο ΟΚ αρχίζει η διαδικασία υπολογισμού
των ειδών της παραγγελίας.
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Αν με τα κριτήρια που
ορίσατε δεν βρεθούν είδη για
παραγγελία, εμφανίζεται το
μήνυμα της διπλανής
εικόνας.

Αλλιώς, η εφαρμογή σας
ενημερώνει για τον αριθμό
των ειδών που
υπολογίστηκαν, και στη
συνέχεια πατώντας το ΟΚ,
δημιουργεί αυτόματα το σχετικό παραστατικό παραγγελίας Αγορών, όπως φαίνεται στην
ακόλουθη οθόνη.

Παραστατικό παραγγελίας Αγορών βάσει πωλήσεων ημέρας

Το παραστατικό που δημιουργείται μ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί πρόταση παραγγελίας και
βέβαια μπορεί να υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία πριν την οριστικοποίηση του. Η
διαχείριση του περιλαμβάνει όλες τις γνωστές παρεμβάσεις, όπως :
 Ταξινόμηση με βάση την περιγραφή (αλφαβητικά και κατά αποθήκη)
 Έλεγχος των κωδικών παραγγελιοληψίας (Μόνο για τις περιπτώσεις ηλεκτρονικής
αποστολής της παραγγελίας)
 Διόρθωση ποσότητας (Home ή με το + & -)
 Διαγραφή είδους (Del)
 Εισαγωγή είδους (Insert)
 Ακύρωση (Ctrl+Del) όλου του παραστατικού
 Δυνατότητα να τεθεί σε Αναμονή (Esc)
 Προβολή και επεξεργασία στοιχείων της καρτέλας είδους (Ctrl+K)
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Αναλυτικά καθολικά της καρτέλας είδους (F10)
Προβολή και επεξεργασία στοιχείων της καρτέλας του προμηθευτή (Ctrl+Σ)
Αναλυτικά καθολικά της καρτέλας του προμηθευτή (F10)
Έκδοση – οριστικοποίηση (Ctrl+P)
Αποστολή με modem

Τα είδη που θα διαγράψετε από αυτή την παραγγελία μπορείτε να ζητήσετε να
εμφανιστούν σε επόμενη παραγγελία αυτού του τύπου βάζοντας Ναι στην ερώτηση
«Συμπληρωματική παραγγελία ημέρας»;
Μετά την οριστικοποίηση του παραστατικού ανανεώνεται αυτόματα και ή ημερομηνία και
ώρα της τελευταίας παραγγελίας.
Τα στάδια 2 και 3 της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, δηλαδή:


Αποστολή της παραγγελίας



Παραλαβή της παραγγελίας και καταχώρηση του παραστατικού Αγορών

είναι και στις περιπτώσεις αυτές παντελώς όμοια με αυτά που περιγράψαμε στη
Χειρόγραφη παραγγελία (χωρίς κριτήρια)

2.2.4 Δημιουργία παραγγελίας (Αγορών) σε εταιρεία
φαρμάκων
Μ’ αυτό τον τύπο μπορείτε να δημιουργήσετε παραγγελία φαρμάκων σε συγκεκριμένη
φαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία είναι βασικό στοιχείο της καρτέλας αποθήκης κάθε
φαρμάκου και ενημερώνεται από τη διαδικασία αποδοχής αρχείου φαρμάκων από την
ΙΛΥΔΑ.
Η παραγγελία που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει μόνο τα φάρμακα αυτής της
εταιρείας με κριτήριο τη σχέση του υπολοίπου με το maximum επιθυμητό στοκ.
Έτσι, στην παραγγελία θα υπολογιστούν εκείνα μόνο τα φάρμακα της συγκεκριμένης
εταιρείας των οποίων το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι μικρότερο από το maximum επιθυμητό
στοκ.

Στο διαθέσιμο συνυπολογίζονται και οι αναμενόμενες ποσότητες Αγορών από άλλες
παραγγελίες η δε προτεινόμενη ποσότητα παραγγελίας θα ισούται με τη διαφορά:
Maximum – διαθέσιμο υπόλοιπο
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου.
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Εδώ θα ορίσετε σαν προμηθευτή την εταιρεία (δίνοντας είτε τον κωδικό είτε την επωνυμία
της) π.χ. 12-038 ή NOVARTIS, και η εφαρμογή θα υπολογίσει τα είδη για παραγγελία
σχηματίζοντας το σχετικό παραστατικό.

Το παραστατικό που δημιουργείται μ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί πρόταση παραγγελίας και
βέβαια μπορεί να υποβληθεί (κατά τα γνωστά) σε οποιαδήποτε επεξεργασία πριν την
οριστικοποίηση του.
Τα στάδια 2 και 3 της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, δηλαδή:


Αποστολή της παραγγελίας



Παραλαβή της παραγγελίας και καταχώρηση του παραστατικού Αγορών

είναι και στις περιπτώσεις αυτές παντελώς όμοια με αυτά που περιγράψαμε στη
Χειρόγραφη παραγγελία (χωρίς κριτήρια).
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2.2.5 Δημιουργία παραγγελίας (Αγορών) σε εταιρεία
παραφαρμάκων
Αυτός ο τύπος παραγγελίας είναι αντίστοιχος του προηγούμενου και χρησιμοποιείται για
παραγγελία παραφαρμακευτικών σε συγκεκριμένη εταιρεία – προμηθευτή.
Η παραγγελία που θα δημιουργηθεί θα περιλαμβάνει μόνο τα παραφάρμακα αυτής της
εταιρείας με κριτήριο τη σχέση του υπολοίπου με το maximum επιθυμητό στοκ. Έτσι
μπορείτε να δημιουργείτε παραγγελίες παραφαρμακευτικών απ’ ευθείας στις αντίστοιχες
εταιρείες.
Για να λειτουργήσει σωστά αυτός ο τύπος παραγγελίας, πρέπει οπωσδήποτε, ο κωδικός της
εταιρείας να καταχωρηθεί σαν Βασικός προμηθευτής τόσο στο Tab «Βασικά Στοιχεία» της
καρτέλας αποθήκης, όσο και στο Tab «Κωδικοί Ειδών Προμηθευτών», όπως φαίνεται στις
δύο επόμενες εικόνες – οθόνες.
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Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου.

Εδώ θα ορίσετε σαν προμηθευτή την εταιρεία (δίνοντας είτε τον κωδικό είτε την επωνυμία
της) π.χ. 12-00504 ή LAVICOSMETICA, και η εφαρμογή θα υπολογίσει τα είδη για
παραγγελία σχηματίζοντας το σχετικό παραστατικό.

Το παραστατικό που δημιουργείται μ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί πρόταση παραγγελίας και
βέβαια μπορεί να υποβληθεί (κατά τα γνωστά) σε οποιαδήποτε επεξεργασία πριν την
οριστικοποίηση του.
Τα στάδια 2 και 3 της διαδικασίας παραγγελιοληψίας, δηλαδή:


Αποστολή της παραγγελίας



Παραλαβή της παραγγελίας και καταχώρηση του παραστατικού Αγορών

είναι και στις περιπτώσεις αυτές παντελώς όμοια με αυτά που περιγράψαμε στη
Χειρόγραφη παραγγελία (χωρίς κριτήρια).

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

198

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

2.2.6 Ομαδική έκδοση παραγγελιών
Η εργασία αυτή δεν αφορά στην εφαρμογή για τα Φαρμακεία.

2.3 Πληροφοριακές καταστάσεις
Στην επιλογή αυτή περιλαμβάνονται
πολύτιμες πληροφοριακές καταστάσεις, οι
οποίες όμως, δεν αφορούν στην εφαρμογή
Dioscourides Win.

2.4 Βοηθητικά προγράμματα παραγγελιών.
Στην επιλογή αυτή περιλαμβάνονται
βοηθητικές
εργασίες
και
προγράμματα δημιουργίας ειδικών
παραγγελιών
π.χ.
παραγγελίες
κάλυψης αναγκών για συγκεκριμένο
διάστημα.

2.4.1 Δημιουργία σταθερών παραγγελιών
Δεν σχετίζεται με την εφαρμογή Dioscourides Win.

2.4.2 Δημιουργία παραγγελιών βάσει υπολογισμού

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

199

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Η εργασία μπορεί να αξιοποιήσει τα στοιχεία πωλήσεων κάποιας περιόδου και να
υπολογίσει τα είδη και τις ποσότητες για παραγγελία, με βάση τα κριτήρια της επόμενης
οθόνης διαλόγου.

Κριτήρια δημιουργίας παραγγελίας βάσει υπολογισμού

Μετά την εισαγωγή των κριτηρίων η οθόνη συμπληρώνεται με τα στοιχεία των ειδών, που
προτείνονται για παραγγελία.
 Με το πλήκτρο Home μπορείτε να διορθώσετε την προτεινόμενη ποσότητα για
παραγγελία
 Με το Alt+B μπορείτε να ζητήσετε τα συγκριτικά πωλήσεων μεταξύ των χρήσεων
(προηγούμενης και τρέχουσας)
 Με το πλήκτρο Ctrl+E μπορείτε να εκτυπώσετε την πρόταση παραγγελίας



Και με το Ctrl+P να δημιουργήσετε το σχετικό παραστατικό παραγγελίας. Στην
οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του
παραστατικού παραγγελίας, όπως στην επόμενη εικόνα:
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Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία και η εφαρμογή δημιουργεί
το σχετικό παραστατικό παραγγελίας, όταν εμφανιστεί
το μήνυμα της διπλανής εικόνας.
Μεταφερθείτε στην οθόνη επεξεργασίας παραγγελιών,
όπου και θα βρείτε σε Αναμονή την παραγγελία που
δημιουργήσατε.

Από εδώ μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαχείριση και αποστολή της παραγγελίας,
σύμφωνα με όσα έχουμε περιγράψει στο σχετικό κεφάλαιο.
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2.4.3 Δημιουργία παραγγελιών βάσει υπολογισμού 2
Η εργασία αυτή (όπως και η προηγούμενη), μπορεί να αξιοποιήσει τα στοιχεία πωλήσεων
κάποιας περιόδου και να υπολογίσει τα είδη και τις ποσότητες για παραγγελία, βασισμένη
σε κάποια επιπλέον κριτήρια, τα οποία εμφανίζονται στην εικόνα της επόμενης οθόνης
διαλόγου.
Στα κριτήρια αυτά ξεχωρίζει:
 η δυνατότητα επιλογής αποθήκης (π.χ. Φάρμακα ή παραφάρμακα):

Αλλά και η δυνατότητα, μέσα από τα επιπλέον κριτήρια του Tab «Κριτήρια καρτελών
αποθήκης» να επιλέξετε για παράδειγμα:
 τα είδη συγκεκριμένης εταιρείας, με βάση τον κατασκευαστή ή το βασικό
προμηθευτή
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Τα είδη με τιμή αγοράς που βρίσκεται ανάμεσα σε συγκεκριμένο εύρος τιμών,
βάσει του τρόπου τιμολόγησης ή



Τα είδη συγκεκριμένης στατιστικής ομάδας, βάσει των στοιχείων ομαδοποίησης
και πολλά άλλα

Μετά την εισαγωγή των κριτηρίων η οθόνη συμπληρώνεται με τα στοιχεία των ειδών, που
προτείνονται για παραγγελία.
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Με το πλήκτρο Home μπορείτε να διορθώσετε την προτεινόμενη ποσότητα για
παραγγελία
Με το Alt+B μπορείτε να ζητήσετε τα συγκριτικά πωλήσεων μεταξύ των χρήσεων
(προηγούμενης και τρέχουσας)
Με το πλήκτρο Ctrl+E μπορείτε να εκτυπώσετε την πρόταση παραγγελίας
Και με το Ctrl+P να δημιουργήσετε το σχετικό παραστατικό παραγγελίας.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του
παραστατικού παραγγελίας, όπως στην προηγούμενη βοηθητική και στη συνέχεια η
εφαρμογή δημιουργεί το σχετικό παραστατικό παραγγελίας.
Μεταφερθείτε στην οθόνη επεξεργασίας παραγγελιών, όπου και θα βρείτε σε Αναμονή την
παραγγελία που δημιουργήσατε. Από εδώ μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαχείριση και
αποστολή της παραγγελίας, σύμφωνα με όσα έχουμε περιγράψει στο σχετικό κεφάλαιο.

2.4.4 Μαζική δημιουργία παραγγελιών
Δεν σχετίζεται με την εφαρμογή Dioscourides Win.

2.4.5 Ενοποίηση παραγγελιών
Με την εργασία αυτή ενοποιούνται τα οριστικοποιημένα παραστατικά παραγγελιών
(Πωλήσεων ή Αγορών) του ίδιου συνεργάτη (Πελάτη ή Προμηθευτή) σε μία νέα
παραγγελία.
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου της επόμενης εικόνας:



Στο πεδίο «Αιτία κίνησης παραγγελιών» θα ορίσετε την αιτία των παραγγελιών που
πρόκειται να επιλέξετε για ενοποίηση.
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Στη συνέχεια θα ορίσετε το χρονικό διάστημα εντός του οποίου είναι
καταχωρημένες οι παραγγελίες προς ενοποίηση.
Στο επόμενο βήμα μπορείτε να ορίσετε ένα συγκεκριμένο συνεργάτη του οποίου τις
παραγγελίες θέλετε να ενοποιήσετε ή να αφήσετε το * για παρουσίαση όλων των
οριστικοποιημένων παραγγελιών της δοσμένης αιτίας κίνησης.
Αν στο πεδίο «Αρ. καταχώρησης παραγγελιών» πατήσετε απλά Enter, η εφαρμογή
θα ενοποιήσει όλες τις παραγγελίες που καλύπτουν τις προηγούμενες
προϋποθέσεις.



Για να επιλέξετε κάποιες συγκεκριμένες παραγγελίες κάντε κλικ στο κουμπάκι
του πεδίου «Αρ. καταχώρησης παραγγελιών». Στην οθόνη σας εμφανίζεται πίνακας
των παραγγελιών, που καλύπτουν τις προηγούμενες προϋποθέσεις, όπως βλέπετε
στην επόμενη εικόνα.



Τσεκάρετε τις παραγγελίες προς ενοποίηση και στη συνέχεια συμπληρώνετε τα
στοιχεία του παραστατικού που θα δημιουργηθεί και επιβεβαιώνετε την ορθότητα
των δοσμένων στοιχείων.
Το πρόγραμμα σας ζητά μια δεύτερη επιβεβαίωση και εκτελεί την εργασία
ενοποίησης. Με την εργασία
αυτή διαγράφονται οι αρχικές
παραγγελίες. Μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας
μεταφερθείτε στην οθόνη
επεξεργασίας παραγγελιών,
όπου και θα βρείτε την παραγγελία ή τις παραγγελίες, που δημιουργήθηκαν. Από
εδώ μπορείτε να συνεχίσετε τη διαχείριση, σύμφωνα με όσα έχουμε περιγράψει
στο σχετικό κεφάλαιο.
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2.4.6 Ενοποίηση παραγγελιών για δημιουργία νέας
παραγγελίας
Με την εργασία αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε μια παραγγελία Αγορών από τις
καταχωρημένες παραγγελίες Πωλήσεων.
Στην οθόνη διαλόγου της εικόνας συμπληρώνετε τα στοιχεία του παραστατικού που θα
δημιουργήσετε και τις ημερομηνίες των παραγγελιών που θέλετε να ενοποιήσετε.

Τέλος επιβεβαιώνετε την ορθότητα των δοσμένων στοιχείων για να ξεκινήσει η εκτέλεση
της εργασίας..
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφερθείτε στην οθόνη επεξεργασίας
παραγγελιών, όπου και θα βρείτε την παραγγελία, που δημιουργήθηκε. Από εδώ μπορείτε
να συνεχίσετε τη διαχείριση, σύμφωνα με όσα έχουμε περιγράψει στο σχετικό κεφάλαιο.

2.4.7 Αναπροσαρμογή τιμών παραγγελιών
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Με την εργασία αυτή μπορείτε να
αναπροσαρμόσετε τις τιμές πώλησης
των παραγγελιών πώλησης, βάσει του
ισχύοντος τιμοκαταλόγου.
Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται
σε περίπτωση αλλαγής
τιμοκαταλόγου.

2.4.8 Αποδέσμευση κλειδωμένων παραγγελιών
Με την εργασία αυτή
«ξεκλειδώνετε» τις παραγγελίες,
που έχουν μείνει κλειδωμένες
κατά τη χρήση του
προγράμματος.
Η εργασία πρέπει να εκτελείται
με την υπόδειξη του τμήματος
υποστήριξης της εταιρείας.

2.4.9 Διαγραφή παραγγελιών
Με την εργασία αυτή μπορείτε να
διαγράψετε τις παραγγελίες
κάποιου χρονικού διαστήματος.

2.4.10 Ενημέρωση ειδών βάσει παραγγελιών σε εκκρεμότητα
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Με την εργασία αυτή
ενημερώνονται τα πεδία
«Παραγγελίες Πωλήσεων» και
«Παραγγελίες Αγορών» του Tab
«Διαχείριση Αποθεμάτων» της
καρτέλας αποθήκης με βάση τις
καταχωρημένες παραγγελίες.
Η εργασία πρέπει να εκτελείται
όποτε διαπιστώνετε ασυμφωνία
στις ποσότητες των
προηγούμενων πεδίων σε σχέση
με τα παραστατικά παραγγελιών.

2.4.11 Ενημέρωση αρχείου Φαρμάκων/παραφαρμάκων από
αρχεία Προμηθευτή
Με την εργασία αυτή μπορείτε να ενημερώσετε τα δικά σας αρχεία φαρμάκων και
παραφαρμακευτικών από αρχεία που παίρνετε από κάποιο προμηθευτή.
Ο προμηθευτής και η γραμμογράφηση των αρχείων πρέπει να καταχωρηθούν στις
παραμέτρους της εφαρμογής. Για την παραμετροποίηση του προγράμματος, έχει την
ευθύνη το τμήμα υποστήριξης της εταιρείας.

Στην οθόνη διαλόγου της εργασίας θα πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό του
προμηθευτή από τον οποίο προέρχεται το σχετικό αρχείο.
Το πρόγραμμα σας ενημερώνει με μήνυμα για το τέλος της εργασίας. Πατήστε ΟΚ για να
βγείτε από το μενού.

2.4.12 Επιλογή παραστατικών που έπονται
Δεν σχετίζεται με την εφαρμογή Dioscourides Win.

2.4.13 Δημιουργία παραστατικών που έπονται
Δεν σχετίζεται με την εφαρμογή Dioscourides Win.
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3 Καταστάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων
Από το Υποσύστημα αυτό γίνεται η διαχείριση των συνταγών των ασφαλιστικών ταμείων,
που καταχωρήθηκαν από το Υποσύστημα των Πωλήσεων.
Η ενημέρωση των καταστάσεων των ασφαλιστικών ταμείων γίνεται άμεσα (on line) με την
οριστικοποίηση των παραστατικών πώλησης.
Οι τύποι παραστατικών που πρέπει να ενημερώνουν τις καταστάσεις έχουν δηλωθεί σε
σχετική παράμετρο του προγράμματος. Έτσι, για παράδειγμα τα ακυρωτικά ή αποδείξεις
επιστροφής δεν ενημερώνουν τις καταστάσεις ασφαλιστικών ταμείων.

Στις εργασίες διαχείρισης περιλαμβάνονται:
 ο έλεγχος των συνταγών
 η διόρθωση στοιχείων τους
 η συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων
 η εκτύπωση των συγκεντρωτικών καταστάσεων
 η δημιουργία του σχετικού τιμολογίου
 η ηλεκτρονική αποστολή τους στα ασφαλιστικά ταμεία
 πληροφοριακές καταστάσεις και
 βοηθητικές εργασίες

3.2 Επεξεργασία Συνταγών
Η
επεξεργασία
των
συνταγών
επιτυγχάνεται πολύ εύκολα με τις
εργασίες που περιλαμβάνονται στο
μενού της επιλογής «Επεξεργασία
Συνταγών», όπως φαίνεται και στην
εικόνα.

3.2.1 Επεξεργασία συνταγών ανά (ασφαλιστικό)Ταμείο
Από την εργασία αυτή
μπορείτε να κάνετε έλεγχο
των συνταγών ανά Ταμείο
και διάστημα.
Στην οθόνη διαλόγου της
υπο-επιλογής
συμπληρώνετε τα στοιχεία,
όπως στο παράδειγμα.
Σας προτείνουμε
(τουλάχιστον για τα μεγάλα
ταμεία) ο έλεγχος των
συνταγών να γίνεται ανά
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ημέρα.
Μετά την επιβεβαίωση των
στοιχείων καλείστε να
επιλέξετε
το
μέσο
εμφάνισης των στοιχείων.

Επιλέγοντας την «Προεπισκόπηση εκτύπωσης» στην οθόνη σας εμφανίζεται η κατάσταση
με τη μορφή της επόμενης εικόνας.

Στην κατάσταση εμφανίζονται κατά σειρά καταχώρησης και ημερομηνία συνταγής οι
συνταγές του ταμείου για το δοσμένο διάστημα.
Κάθε γραμμή της κατάστασης αντιστοιχεί σε μια συνταγή. Σε κάθε συνταγή εμφανίζονται:
 Η ημερομηνία συνταγής
 η συνολική αξία,
 η συνολική συμμετοχή και
 το αιτούμενο ποσό από το ταμείο καθώς επίσης και
 ο Αριθμός μητρώου του ασφαλισμένου και
 ο Αριθμός του φύλλου της συνταγής.
Η ημερομηνία παραστατικού δηλώνει την ημερομηνία εκτέλεσης – συναλλαγής και
εξυπηρετεί τον έλεγχο των συνταγών κατά την προεπισκόπηση.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

210

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Αν πρόκειται να εκτυπώσετε την επίσημη κατάσταση, δεν πρέπει να ζητείται η εκτύπωση
της ημερομηνίας παραστατικού και του αριθμού καταχώρησης. Στην περίπτωση αυτή
αφήστε κενό το σχετικό πεδίο στην οθόνη διαλόγου:

Με τα βελάκια  μπορείτε να μετακινείτε τη μπάρα κατά μήκος των γραμμών της
κατάστασης, ενώ με τα πλήκτρα PgDn και PgUp μπορείτε να αλλάζετε σελίδες.

Πατώντας Enter πάνω στην εγγραφή, που επιλέξατε στην οθόνη σας εμφανίζεται το
αντίστοιχο παραστατικό.

Από το σημείο αυτό μπορείτε να επεξεργαστείτε το παραστατικό και συγκεκριμένα:
 να εκτυπώσετε τη συνταγή στον εκτυπωτή συνταγών (Ctrl+Q)
 να τροποποιήσετε (Home) στοιχεία της συνταγής (ημερομηνία, αρ. μητρώου, αρ.
συνταγής)
 να τροποποιήσετε το ποσοστό συμμετοχής κάποιου φαρμάκου (Ctrl+ ή Ctrl+)
 να τροποποιήσετε τις ποσότητες των ειδών (Home)
 να διαγράψετε είδη της συνταγής (Home)
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να προσθέσετε είδη στη συνταγή (Insert)
να προσθέσετε ακόμη και νέα συνταγή (Insert)
να επανέλθετε στην κατάσταση (Esc)

Οι όποιες αλλαγές κάνετε, καταχωρούνται μεν αλλά θα εμφανιστούν στην κατάσταση,
όταν ζητήσετε αυτή να δημιουργηθεί εκ νέου.
Οι αλλαγές – προσθήκες, που θα γίνουν από εδώ, ΔΕΝ ενημερώνουν ούτε την αποθήκη
ούτε τα παραστατικά.

Επιπλέον, με τα πλήκτρα διαχείρισης της κατάστασης (που εμφανίζονται στο πάνω
αριστερό άκρο της οθόνης) μπορείτε:
 να μετακινήστε στις σελίδες της κατάστασης
,



να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την κατάσταση
,
να κάνετε ανεύρεση κάποιας συνταγής με κάποιο από τα στοιχεία της (αρ.
μητρώου, αρ. συνταγής, αξία, συμμετοχή, αιτούμενο)

Μετά τον έλεγχο των συνταγών και τις απαραίτητες τροποποιήσεις ή διορθώσεις, οι
εργασίες των εκτυπώσεων των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων προτείνουμε να εκτελούνται
από την υπο-επιλογή «Καταστάσεις Ασφαλιστικών ταμείων» του υποσυστήματος (όπως θα
περιγράψουμε στη συνέχεια).

3.2.2 Επεξεργασία συνταγών ανά παραστατικό πώλησης
Από την εργασία αυτή
μπορείτε να κάνετε
έλεγχο των συνταγών ανά
ημερομηνία
παραστατικού πώλησης καταχώρησης.
Μετά την εισαγωγή των
στοιχείων που ζητούνται
στην οθόνη διαλόγου,
πατήστε το ΟΚ, οπότε
εμφανίζεται η
οθόνη/πίνακας των
παραστατικών όλων των
ασφαλιστικών ταμείων
(της ημερομηνίας ή του
διαστήματος, που ορίσατε).
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Εικόνα 7

Από την οθόνη αυτή, με το πλήκτρο Enter εμφανίζεται το επιλεγμένο παραστατικό, και το
οποίο στη συνέχεια μπορεί να υποστεί τις όποιες τροποποιήσεις-διορθώσεις με τα πλήκτρα
διαχείρισης παραστατικού (Home, Delete, Insert, Ctrl+, Ctrl+).
Ακόμη, είναι δυνατή, η προσθήκη ειδών σε συγκεκριμένη συνταγή (Insert), ή και ολόκληρης
συνταγής, όπως και με την προηγούμενη επιλογή.
Μετά τον έλεγχο των συνταγών και τις απαραίτητες τροποποιήσεις ή διορθώσεις, οι
εργασίες των εκτυπώσεων των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων προτείνουμε να εκτελούνται
από Υπο-επιλογή «Καταστάσεις Ασφαλιστικών ταμείων» του υποσυστήματος (όπως θα
περιγράψουμε στη συνέχεια).

3.2.3 Αντιγραφή Συνταγών από Παραστατικά Πωλήσεων
Με την εργασία αυτή αντιγράφονται τα παραστατικά, που περιέχουν συνταγές
Ασφαλιστικών Ταμείων, βάσει της ημερομηνίας παραστατικού από το υποσύστημα
«Πωλήσεις – Αγορές» στο Υποσύστημα των «Συγκεντρωτικών Καταστάσεων».
Με την επιλογή της
εργασίας εμφανίζεται η
οθόνη διαλόγου της
εικόνας.
Σαν ημερομηνία ΑΠΟ…
προτείνεται η επόμενη
της τελευταίας
μεταφοράς και σαν
ημερομηνία ΈΩΣ… η
προηγούμενη της
τρέχουσας.
Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας :


Μεταφέρονται τα παραστατικά πωλήσεων που αφορούν σε συνταγές
Ασφαλιστικών Ταμείων στη διαχείριση «Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων» και
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ενημερώνεται η «Ημερομηνία τελευταίας μεταφοράς» με την ημερομηνία
«ΈΩΣ…» που ορίσατε προηγουμένως στην οθόνη διαλόγου.

Στη συνέχεια μπορείτε να επεξεργασθείτε τις συνταγές όπως περιγράψαμε με τις δύο
προηγούμενες επιλογές.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των συνταγών και για ημερομηνία
μικρότερη ή ίση της «Ημερομηνίας τελευταίας μεταφοράς» αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε
πως έτσι διαγράφονται τα παραστατικά των συνταγών που είχαν μεταφερθεί με
προγενέστερη μεταφορά και αντικαθίστανται με αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο
Υποσύστημα «Πωλήσεις-Αγορές».
Αυτό σημαίνει ότι ενδεχόμενες τροποποιήσεις (διορθώσεις) συνταγών που είχατε κάνει
μέσα από το Υποσύστημα των καταστάσεων, θα χαθούν.
* Αν η ενημέρωση των καταστάσεων των ασφαλιστικών ταμείων έχει δηλωθεί («Λοιπές
παράμετροι παραστατικών – Διαχείριση Φαρμακείου») να γίνεται On line
, τότε η επιλογή
«Αντιγραφή συνταγών από παραστατικά» είναι ανενεργή και οι συνταγές εμφανίζονται
αυτόματα στο Υποσύστημα των καταστάσεων με την οριστικοποίηση των παραστατικών.

3.3 Καταστάσεις Ασφαλιστικών Ταμείων
Με τις εργασίες που περιλαμβάνονται
στο μενού αυτής της υπο-επιλογής
γίνεται η εκτύπωση και υποβολή των
Συγκεντρωτικών Καταστάσεων σε
μορφή σύμφωνη με τις απαιτήσεις του
κάθε Ασφαλιστικού Ταμείου.
Οι περισσότερες από τις επιλογές του
μενού δεν είναι πλέον κατάλληλες και
έχουν αντικατασταθεί από 2 νέες, την
επιλογή 2 και την επιλογή Β.

3.3.1 Τύποι καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων


Η επιλογή (1) ΔΕΝ χρησιμοποιείται πλέον καθώς έχει αντικατασταθεί από άλλη.



Η επιλογή (2) προσφέρεται για τον έλεγχο των συνταγών (Νέα)



Οι επιλογές (3 & 5) ΔΕΝ χρησιμοποιούνται πλέον



Με την επιλογή 4. «Ομαδοποίηση Συνταγών κατά % Συμμετοχής», μπορείτε να
ζητήσετε την αναλυτική κατάσταση των συνταγών οποιουδήποτε Ταμείου, με
διαχωρισμό τους ανά % συμμετοχής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τον έλεγχο
των συνταγών είτε για όποιο Ταμείο ζητήσει παρόμοιου τύπου συγκεντρωτική
κατάσταση.
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Η επιλογή 6. «Συνταγές ΧΩΡΙΣ Διάκριση των % Συμμετοχής» σας δίνει αναλυτική
κατάσταση για οποιοδήποτε Ταμείο ταξινομώντας τις συνταγές απλά κατά
ημερομηνία χωρίς να τις διακρίνει ανά % συμμετοχής. Είναι όμοια με αυτή που
δίνει η επιλογή «Επεξεργασία συνταγών ανά Ταμείο». Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
είτε για τον έλεγχο των συνταγών είτε για όποιο Ταμείο ζητήσει συγκεντρωτική
κατάσταση αυτού του τύπου.



Η επιλογή 7. «Συνταγές ΜΕ Διάκριση των % Συμμετοχής» σας δίνει αναλυτική
κατάσταση για οποιοδήποτε Ταμείο ταξινομώντας τις συνταγές κατά ημερομηνία
και αναλύοντας τα ποσά της κάθε συνταγής ανά % συμμετοχής.



Η επιλογή 8. «Ανάλυση των Συνταγών ανά Φάρμακο» σας δίνει αναλυτική
κατάσταση συνταγών οποιουδήποτε Ταμείου, με ανάλυση της αξίας κάθε συνταγής
ανά γραμμή/φάρμακο. Χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον έλεγχο συνταγών.



Η επιλογή 9. «Συγκεντρωτική Στρατιωτικών Φαρμακείων» χρησιμοποιείται
αποκλειστικά από τα στρατιωτικά φαρμακεία.



Η επιλογή Α. «Ηλεκτρονική Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Ταμείων» δεν
αξιοποιείται μετά και την εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Για τον έλεγχο των συνταγών (Χειρόγραφων και Ηλεκτρονικών) επιλέξτε από το μενού
εργασιών το <Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ>
Στην οθόνη σας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη εργασίας, μέσα από την οποία γίνεται ο
έλεγχος, η διόρθωση και η αρίθμηση των συνταγών καθώς και η εκτύπωση των
Συγκεντρωτικών Καταστάσεων.

Η οθόνη αυτή προσφέρεται τόσο για Αναλυτική παρουσίαση των συνταγών οποιουδήποτε
ταμείου όσο και για Συγκεντρωτική τύπου ΕΟΠΥΥ.
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3.3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
Η Αναλυτική παρουσίαση είναι προεπιλεγμένη και προσφέρεται για τον έλεγχο των
συνταγών οποιουδήποτε Ταμείου. Για την εμφάνιση των συνταγών:
 Πληκτρολογήστε στο πεδίο <Ασφαλιστικό Ταμείο> τον κωδικό του Ταμείου π.χ.
EOP (για ΕΟΠΥΥ), DAP (για Αναλώσιμα), ANA (για Ανασφάλιστους), GES (για



συνταγές ΓΕΣ) κλπ ή πατήστε στο κουμπάκι
για να επιλέξετε ταμείο από
σχετκό μενού
Για να επιλέξετε συνταγές ενός συγκεκριμένου ποσοστού συμμετοχής, πατήστε στο



κουμπάκι
του πεδίου <Τύπος Συνταγής>, αλλιώς αφήστε τα αστεράκια για την
εμφάνιση όλων των συνταγών του Ταμείου ανεξαρτήτως ποσοστού (%)
συμμετοχής.
Για να αλλάξετε το προτεινόμενο χρονικό διάστημα των συνταγών που θέλετε να
εμφανίσετε πατήστε στο κουμπάκι
τόσο του πεδίου <Συνταγές ΑΠΟ> όσο και
του <ΕΩΣ> και επιλέξτε ημερομηνίες από το εμφανιζόμενο ημερολόγιο.

Τέλος πατήστε το κουμπί <Προβολή>. Στην οθόνη σας βλέπετε τις
συνταγές που αντιστοιχούν στα κριτήρια των παραπάνω επιλογών σας.
Η ταξινόμιση των συνταγών γίνεται ανά ημερομηνία και σειρά
καταχώρησης (εκτέλεσης).



ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Προτείνεται ο έλεγχος να γίνεται ανά ημερομηνία, ώστε να μη συγκεντρώνεται μεγάλος
όγκος συνταγών. Σαν μεθοδολογία συστήνεται η ακόλουθη:
 Ελέγξτε τον συνολικό αριθμό των συνταγών
 Ελέγξτε την αξία κάθε συνταγής
 Ελέγξτε τα γενικά Σύνολα
Αν υπάρχουν «Μερικώς εκτελεσμένες» συνταγές στο δοσμένο διάστημα, αυτές
εμφανίζονται σαν μία συνταγή σε μία γραμμή με αξία ίση με τη συνολική αξία όλων
των φαρμάκων και στην ημερομηνία της πρώτης εκτέλεσης
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Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί <Αναζήτηση> για να βρείτε
εύκολα κάποια συνταγή μέσα στην κατάσταση. Η αναζήτηση μπορεί να
γίνει είτε με τον αριθμό της συνταγής είτε με οποιοδήποτε αριθμητικό
στοιχείο της συνταγής (π.χ. Αρχ. Αξία, Συμμετοχή κλπ)



ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Κανονικά μία πλήρως εκτελεσμένη ηλεκτρονική συνταγή ΔΕΝ χρειάζεται καμμία
διόρθωση, αφού τα στοιχεία της είναι ακριβώς όμοια με αυτά που έχουν καταχωρηθεί
στην ΗΔΙΚΑ.
Το ίδιο ισχύει και στις εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι ηλεκτρονικές συνταγές
εκτελούνται μερικώς αλλά είναι οριστικές, δηλαδή τις καταχωρήσατε δηλώνοντας οτι ο
πελάτης ΔΕΝ επιθυμεί τα υπόλοιπα φάρμακα.
Εκεί που ενδεχομένως, θα πρέπει να παρέμβετε και να προβείτε σε διορθώσεις είναι στις
περιπτώσεις:
1. Χειρόγραφων συνταγών ή
2. Ηλεκτρονικών συνταγών (Μερικώς εκτελεσμένων) και οι οποίες ολοκληρώθηκαν
με 2 ή περισσότερες μερικές εκτελέσεις.
Αν από τον έλεγχο, προκύψει ανάγκη διόρθωσης κάποιων συνταγών,
μεταφέρετε τη μπάρα (με τα πάνω/κάτω βελάκια) πάνω στη γραμμή της
συνταγής και κάνετε κλικ στο κουμπί <Διόρθωση>, που βρίσκεται στο τέλος
της γραμμής. Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, μέσα από το οποίο
μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε διόρθωση.

Διόρθωση Χειρόγραφων συνταγών
Στις συνταγές αυτές μπορείτε να διορθώσετε ή/και να συμπληρώσετε στοιχεία, όπως:
 <Αριθμός Συνταγής>
 <Ημερομηνία Εκτέλεσης>
 <Ασφαλιστικό Ταμείο>
 <Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου>
 Αν αφορά ή όχι σε συνταγή Εμβολίων
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Στην οθόνη διόρθωσης μπορείτε επίσης:
Να προσθέσετε είδος. Πατήστε το κουμπί <Προσθήκη Είδους> και
πληκτρολοήστε ή σκανάρετε το είδος που θέλετε να προσθέσετε.







Να διαγράψετε είδος. Επιλέξτε το προς διαγραφή είδος και πατήστε
το κουμπί <Διαγραφή Γραμμής>
 Να αλλάξετε το Ποσοστό Συμμετοχής (%) κάποιου είδους,
Να αλλάξετε το Ποσοστό Επιβάρυνσης (%) κάποιου είδους,
Να αλλάξετε την Ποσότητα κάποιου είδους,
Να αλλάξετε την Τιμή Μονάδος κάποιου είδους,
Να αλλάξετε την Τιμή Αναφοράς κάποιου είδους και τέλος
Να τροποποιήσετε το ποσό της επιπλέον επιβάρυνσης (1€)
Διόρθωση Ηλεκτρονικών συνταγών-Λήψη από ΗΔΙΚΑ

Αφορά κυρίως σε ηλεκτρονικές συνταγές, οι οποίες εκτελέστηκαν με τις διαδικασίες της
Μερικής εκτέλεσης της ΗΔΙΚΑ.
Όπως γνωρίζετε, εκτελώντας «Μερικώς» μια ηλεκτρονική συνταγή, η καταχώρηση στην
ΗΔΙΚΑ και η σχετική εκτύπωση περιλαμβάνει ΜΟΝΟ τα είδη και τις ποσότητες, που
παραδίδετε.
Η καταχώρηση όμως, της «Μερικώς» εκτελεσμένης συνταγής στην εφαρμογή, καθώς και το
σχετικό παραστατικό που δημιουργείται αυτόματα, περιλαμβάνει ΟΛΑ τα είδη και τις
ποσότητες της. Έτσι οι συνταγές αυτές εμφανίζονται στην εφαρμογή και συγκεκριμένα στις
καταστάσεις συνταγών εξαρχής σαν πλήρως εκτελεσμένες και με όλη την αξία τους στην
ημερομηνία της 1ης εκτέλεσης.
Στις περιπτώσεις λοιπόν, που αφορούν σε «Μερικώς» εκτελεσμένες συνταγές, μπορούν να
προκύψουν ανάγκες διόρθωσης της αρχικώς καταχωρημένης συνταγής. Χαρακτηριστικά
αναφέρουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
 Δεν βρέθηκαν τελικά, κάποια φάρμακα της συνταγής ή τις επιπλέον ποσότητες, που
οφείλατε στον πελάτη . Έτσι θα πρέπει να διαγράψετε κάποιο φάρμακο ή να
τροποποιήσετε την ποσότητα κάποιου άλλου.
 Μεταξύ της ημερομηνίας της 1ης και της επόμενης εκτέλεσης, άλλαξαν τα στοιχεία
τιμολόγησης κάποιου φαρμάκου που οφείλετε, όπως
a. η λιανική τιμή ή
b. η τιμή Αναφοράς
c. ο τρόπος υπολογισμού και επιμερισμού της επιβάρυνσης του
ασφαλισμένου
Σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα διόρθωσης, με τη
διαδικασία λήψης των στοιχείων της συνταγής από την ΗΔΙΚΑ, όπως αναλύουμε στη
συνέχεια.
Πατήστε το κουμπί <Λήψη από ΗΔΙΚΑ> και επιβεβαιώσετε την
εργασία, όπως σας ζητά το προειδοποιητικό μήνυμα, που ακολουθεί:
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Μετά την ολοκλήρωση της λήψης των δεδομένων αντικαθίστανται ΟΛΑ τα στοιχεία
της συνταγής, με αυτά που είναι καταχωρημένα στην ΗΔΙΚΑ.
Πρόκειται δηλαδή για την πιο ασφαλή μέθοδο διόρθωσης ηλεκτρονικής συνταγής !!!
Για την αποθήκευση των διορθώσεων και επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη πατήστε το κουμπί <Αποθήκευση Αλλαγών>,
αλλιώς
Πατήστε το κουμπί <Έξοδος Χωρίς Αποθήκευση> για να επιστρέψετε
στην προηγούμενη οθόνη δηλαδή, την Αναλυτική κτάσταση των
συνταγών χωρίς να αποθηκεύσετε κάποια αλλαγή-διόρθωση.
Μετά την επιστροφή στην οθόνη της Αναλυτικής κατάστασης και για να
εμφανιστούν οι αλλαγές που (τυχόν) αποθηκεύσατε, ΠΡΕΠΕΙ να
πατήσετε το κουμπί <Προβολή>, ώστε να γίνει ανανέωση των
στοιχείων της οθόνης.



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Φόρμες εκτύπωσης)

Από την οθόνη της Αναλυτικής Παρουσίασης μπορείτε να εκτυπώσετε:
 την κατάσταση των συνταγών με ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (DAP) καθώς επίσης και
 τις καταστάσεις Ταμείων που δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ π.χ. ΓΕΣ, ΓΕΑ κλπ
Για τις εκτυπώσεις αυτές μπορείτε να επιλέξετε φόρμα εκτύπωσης από το μενού
<Παράμετροι εκτύπωσης> που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
. Προτεινόμενη φόρμα είναι η
«Χωρίς διάκριση των % συμμετοχής». Με αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε την κατάσταση
των συνταγών με Αναλώσιμα δηλαδή του ταμείου DAP.
Αν θέλετε να επιλέξετε άλλη φόρμα κάνετε κλικ στο βελάκι στο τέλος του πεδίου και από το
μενού που αναδύεται, επιλέξτε την κατάλληλη φόρμα, για παράδειγμα με «Ομαδοποίηση
κατά % συμμετοχής», που προσφέρεται για τα ταμεία ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ.

Μετά την επιλογή της φόρμας :
πατήστε το κουμπί <Αξίες Τιμολογίου>, για να δείτε ποσά, που πρέπει
να συμπληρώσετε στο σχετικό χειρόγραφο τιμολόγιο.
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ή το κουμπί <Δημιουργία Τιμολογίου>, για να δημιουργήσετε
αυτόματα και να εκτυπώσετε το σχετικό μηχανογραφημένο
παραστατικό.
Τέλος πατήστε το κουμπί <Εκτύπωση Κατάστασης> και επιλέξτε από το
σχετικό μενού που αναδύεται, το «9. Εκτύπωση με Crystal Report».
Οι άλλες δύο επιλογές προσφέρονται επικουρικά για έλεγχο των
συνταγών σε άλλη φόρμα, δηλαδή με (Οριζόντια ή
κατακόρυφη) ανάλυση των επιμέρους αξιών ανά
ποσοστό συμμετοχής. Ο έλεγχος με κάποια από αυτές
τις 2 επιλογές γίνεται μέσω της επιλογής «1.
Προεπισκόπιση εκτύπωσης».



ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Για να εκτυπώσετε την κατάσταση, που συνοδεύει τους φακέλλους με
τις συνταγές κατά την κατάθεση τους στο Διανεμητικό Λογαριασμό του
Φαρμακευτικού Συλλόγου σας, πατήστε το κουμπί <Κατάσταση

Συλλόγου>.
*Η κατάσταση αυτή προς το παρόν αφορά ΜΟΝΟ στα μέλη του συλλόγου Αττικής,
το δε σχετικό κουμπί είναι ενεργό ΜΟΝΟ μετά την καταχώριση του κωδικού του
Φαρμακείου σας στο μενού<Παράμετροι Βοηθητικά>



ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ

Εδώ καταχωρούνται απαραιτήτως, τα εξής στοιχεία:
Ο Αριθμός σύμβασης του Φαρμακείου με τον ΕΟΠΥΥ και
ο Κωδικός του Φαρμακείου στο Φ/Σ
Ο αριθμός σύμβασης θα εμφανίζεται αυτόματα στην εκτύπωση της Συγκεντρωτικής
κατάστασης των συνταγών του ΕΟΠΥΥ, ενώ ο κωδικός του φαρμακείου στο Φαρμακευτικό
Σύλλογο ενεργοποιεί το κουμπί <Κατάσταση Συλλόγου> και θα αναγράφεται αυτόματα στη
σχετική εκτύπωση.

3.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΟΠΥΥ
Η επιλογή αυτή προσφέρεται για τον έλεγχο, την αρίθμιση και τελικά την εκτύπωση της
Συγκεντρωτικής κατάστασης του ΕΟΠΥΥ. Αν επιλέξετε (τσεκάρετε) αυτή την επιλογή
συμπληρώνεται αυτόματα το <Ασφαλιστικό Ταμείο> και το χρονικό διάστημα προτείνεται
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με ημερομηνίες ΑΠΟ την 1η του τρέχοντος μηνός ΕΩΣ την τρέχουσα ημερομηνία. Φυσικά
μπορείτε να ορίσετε εσείς όποιο διάστημα θέλετε.





Τέλος πατήστε το κουμπί <Προβολή> για να δείτε στην οθόνη σας τα
αποτελέσματα της κατάστασης με τα στοιχεία που ορίσατε.
Υπενθυμίζουμε ότι η Συγκεντρωτική κατάσταση ΕΟΠΥΥ:
ΔΕΝ περιλαμβάνει τις συνταγές εμβολίων και των Ανασφάλιστων
Ο Α/Α τελευταίας συνταγής κάθε ημέρας και φυσικά η αρίθμηση των συνταγών
αφορά ΜΟΝΟ στις συνταγές με λοιπά φάρμακα και ΦΥΚ.
Το ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (Δ) ποσό της κατάστασης είναι ίσο με την Συνολική αξία Συνταγών
(Α)μείον το Σύνολο Συμμετοχών (Β) συν το Σύνολο επιβαρύνσεων (Γ). Δηλαδή Α –
Β + Γ = Δ. Από αυτό το ποσό, θα αφαιρούνται (στα τιμολόγια) οι αξίες των
παρακρατηθέντων ευρώ (Κ), ώστε να προκύψει το καθαρό ποσό αποζημίωσης του
ΕΟΠΥΥ (Δ - Κ).
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3.4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Και από αυτή την κατάσταση μπορείτε να βοηθηθείτε στον έλεγχο των συνταγών αλλά
κυρίως στην αρίθμηση τους, με τη βοήθεια της στήλης <Α/Α τελευταίας συνταγής>.

Για να δείτε αναλυτικά τις συνταγές κάποιας ημερομηνίας, πατήστε το
κουμπί <Συνταγές>, που εμφανίζεται στο τέλος της επιλεγμένης γραμμής.
Αυτό σας οδηγεί σε μία νέα οθόνη, που έχει τη μορφή (στήλες) και τις λειτουργίες της
αναλυτικής κατάστασης, δηλαδή σας εμφανίζει μία-μία τις συνταγές της επιλεγμένης
ημερομηνίας.

Επιπλέον με το κουμπί <Διόρθωση>, που εμφανίζεται στο τέλος της
επιλεγμένης συνταγής, σας δίνεται η δυνατότητα προβολής όλων των
στοιχείων της και φυσικά και διόρθωσής τους (αν απαιτείται).

Με το κουμπί <Έξοδος> κλείνετε την οθόνη της αναλυτικής
παρουσίασης και επιστρέφετε στην οθόνη της συγκεντρωτικής ΕΟΠΥΥ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! Μετά την επιστροφή στην οθόνη της Συγκεντρωτικής
κατάστασης ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να πατήσετε το κουμπί <Προβολή>, ώστε να γίνει
ανανέωση των στοιχείων της οθόνης και να εμφανιστούν οι αλλαγές που (τυχόν)
πραγματοποιήσατε.
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3.4.2 ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Για την υποβολή των καταστάσεων των συνταγών του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εκδόσετε και τα
σχετικά τιμολόγια, ένα για τις λοιπές συνταγές και ένα για τις συνταγές των εμβολίων.
(Εννοείται οτι θα εκδόσετε και ένα χωριστό τιμολόγιο για τις συνταγές αναλωσίμων).



Μηχανογραφικά Τιμολόγια

Αν εκδίδετε τα Τιμολόγια σας μηχανογραφικά :
 ζητήστε τη <ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΟΠΥΥ> όλου του μήνα και από εκεί
 τη <Δημιουργία Τιμολογίου> πατώντας το σχετικό κουμπί. Η εφαρμογή θα
δημιουργήσει αυτόματα 2 τιμολόγια, 1 για τις συνταγές με τα λοιπά φάρμακα και
τα ΦΥΚ και 1 για τις συνταγές Ευρωπαίων Ασφαλισμένων.
Τα τιμολόγια παίρνουν αυτόματα σαν ημερομηνία, την τελευταία ημερομηνία της
κατάστασης.
 Εκτυπώστε με το Ctrl+P το πρώτο τιμολόγιο, που εμφανίζεται στην οθόνη σας.
Μόλις ολοκληρωθεί η εκτύπωση του εμφανίζεται στη θέση του το δεύτερο.
Πατήστε και πάλι το Ctrl+P .
 Στη συνέχεια το πρόγραμμα σας επαναφέρει στην οθόνη της συγκεντρωτικής
κατάστασης. Πατήστε το κουμπί <Εκτύπωση Κατάστασης>, για να την εκτυπώσετε.

Σαν <Αριθμός> τιμολογίου καθώς και <Αξία> ορίζονται ο αριθμός και η
αξία του α’ τιμολογίου, δηλαδή των λοιπών συνταγών. Αμφότερα
συμπληρώνονται αυτόματα με την εκτύπωση της κατάστασης.
<Πλήθος> είναι ο συνολικός αριθμός όλων των τιμολογίων.
Η <Ημερομηνία> τιμολογίου συμπληρώνεται αυτόματα με την τελευταία
ημερομηνία της κατάστασης (...ΕΩΣ).
Η <Ημερομηνία Παράδοσης> συμπληρώνεται αυτόματα με την
ημερομηνία εκτύπωσης.
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Χειρόγραφα Τιμολόγια

Αν εκδίδετε χειρόγραφα τα Τιμολόγια σας :
 ζητήστε τη <ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΟΠΥΥ> όλου του μήνα,
 πατήστε το κουμπί <Αξίες Τιμολογίου> και στο παράθυρο που εμφανίζεται ,
υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να συμπληρώστε σωστά τα χειρόγραφα
τιμολόγια σας.

3.4.3 ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Και οι συνταγές αυτού του φορέα υποβάλλονται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές του
ΕΟΠΥΥ, αλλά
 σε ξεχωριστό πακέτο
 με ξεχωριστό τιμολόγιο
 Χωρίς συγκεντρωτική κατάσταση



Έλεγχος Συνταγών Ευρωπαίων ασφαλισμένων

Για τις συνταγές της κατηγορίας αυτής έχει δημιουργηθεί στην εφαρμογή σας ένα
ασφαλιστικό ταμείο με κωδικό ΕKAΑ (στα λατινικά). Στο ταμείο αυτό καταχωρούνται οι
ηλεκτρονικές συνταγές του εν λόγω φορέα.
Για τον έλεγχο των συνταγών των Ανασφάλιστων ζητήστε από την οθόνη ελέγχου συνταγών
ταμείων, το ταμείο ΕKAΑ και πατήστε Enter.
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Αφού ορίσετε και το διάστημα πατήστε το κουμπί <Προβολή> και θα δείτε να
εμφανίζονται κατά σειρά καταχώρησης ΟΛΕΣ οι συνταγές του διαστήματος ελέγχου.
Από αυτή την οθόνη κάνετε τον έλεγχο και τις τυχόν διορθώσεις κατά τα γνωστά.
Έκδοση Μηχανογραφικού Τιμολογίου
Μετά τον έλεγχο των συνταγών προχωρήστε στην έκδοση του σχετικού
τιμολογίου, πατώντας το κουμπί <Δημιουργία Τιμολογίου>. Η
εφαρμογή θα δημιουργήσει αυτόματα και θα σας εμφανίσει στην
οθόνη, το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο και θα εκτυπώσετε με Ctrl+P.

Έκδοση Χειρόγραφου Τιμολογίου
Αν εκδίδετε χειρόγραφα τα τιμολόγια σας, πατήστε το κουμπί <Αξίες
Τιμολογίου>. Στην οθόνη σας εμφανίζεται ανάλυση των στοιχείων, που
θα πρέπει να συμπληρώσετε στο χειρόγραφο παραστατικό.
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3.4.4 Εκτύπωση Κατάστασης
Πατήστε το κουμπί <Εκτύπωση κατάστασης> και η εφαρμογή
δημιουργεί 2 φόρμες εκτύπωσης:

3.4.4..1 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Όπως γνωρίζετε, θα πρέπει να συμπληρώνετε τα στοιχεία των υποβαλλόμενων συνταγών
σε μια ηλεκτονική φόρμα, που δημιουργήθηκε στην πύλη της ΚΜΕΣ και να εκτυπώνετε από
εκεί ένα Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής, το οποίο και θα συνυποβάλλετε μαζί με τα
υπόλοιπα στοιχεία (καταστάσεις, Τιμολόγια, Συνταγές).
Για τη διευκόλυνση σας στη συμπλήρωση αυτής της φόρμας η εφαρμογή δημιουργεί
αυτόματα το σχετικό έντυπο-υπόδειγμα. Το έντυπο δημιουργείται μόλις ζητήσετε (από το
σχετικό κουμπί) την εκτύπωση της Συγκεντρωτικής κατάστασης και εμφανίζεται πρώτο στην
οθόνη σας...

Πατήστε το κουμπί

για να το εκτυπώσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Όπως σας προειδοποιεί και η εκτύπωση της εφαρμογής, που περιγράψαμε
παραπάνω, ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΤΟ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΜΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ
ΤΗΣ ΚΜΕΣ.
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3.4.4..2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εκτύπωση, εμφανίζεται στην οθόνη σας το έντυπο της
Συγκεντρωτικής κατάστασης των συνταγών.

Εκτυπώστε το και αυτό με τον ίδιο τρόπο.

3.4.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ &
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ στην ΚΜΕΣ
Για τη συμπλήρωση και εκτύπωση του Επίσημου Συνοδευτικού Σημειώματος υποβολής
πρέπει να μπείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : https://www.eopyykmes.gr/login.xhtml
Η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση σας οδηγεί στην οθόνη που ακολουθεί:

Συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία δηλαδή, <Όνομα χρήστη> και <Συνθηματικό
χρήστη>, που σας έχουν σταλεί και με e-mail και πατήστε το κουμπί <Σύνδεση>.
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Στη συνέχεια πατήστε το <Απομνημόνευση κωδικού> για να αποθηκεύσετε τους κωδικούς
σας. Βρίσκεστε πλέον στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΜΕΣ (Κέντρο Μηχανογραφικού
Ελέγχου Συνταγών)…

Πατήστε το κουμπί-επιλογή <Συνοδευτικό Σημείωμα
Υποβολής – Υποδείγματα Τιμολογίων>, όπως δείχνει
το βέλος στην επόμενη εικόνα...

Στην οθόνη σας έχετε πλέον τη φόρμα, που πρέπει να συμπληρώσετε. Αξιοποιήστε την
εκτύπωση του προτύπου της εφαρμογής μας για να καταχωρήσετε στην ηλεκτρονική
φόρμα ΟΛΑ τα απαραίτητα στοιχεία.

Στο τέλος πατήστε το κουμπί <Έκδοση Εγγράφων>, οπότε στην οθόνη σας έχετε σε μορφή
PDF το Συνοδευτικό Σημείωμα Υποβολής ...
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Αποθηκεύστε το και/ή πατήστε Ctrl+P (ή το γνωστό εικονίδιο του εκτυπωτή) για να το
εκτυπώσετε.
Τέλος, πατήστε <Αποσύνδεση> για να φύγετε από την ιστοσελίδα και να επιστρέψετε στην
εφαρμογή.

3.5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ (Επιλογή 2)
Πρόκειται για μία δεύτερη επιλογή για τον έλεγχο και τη διόρθωση των συνταγών. Η
εργασία αυτή σας μεταφέρει στην ακόλουθη οθόνη:

Το προτεινόμενο διάστημα, που είναι από την 1η του τρέχοντος μηνός έως την τρέχουσα
ημερομηνία, μπορείτε να το αλλάξετε.
Το προτεινόμενο ασφαλιστικό ταμείο (ΕΟΠΥΥ) μπορείτε επίσης να το αλλάξετε. Μπορείτε
επίσης να επιλέξετε συγκεκριμένο Τύπο συνταγής (% συμμετοχής) αντί των προτεινόμενων
όλων.
Τέλος πατήστε το κουμπί <Αναζήτηση> για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα στην οθόνη
σας.
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Ταξινόμηση
Η βασική ταξινόμηση των συνταγών είναι με βάση την Ημερομηνία και τη σειρά
καταχώρησης τους στην εφαρμογή.
Για να αλλάξετε ταξινόμηση, κάντε κλικ στον τίτλο της αντίστοιχης στήλης της οθόνης.
Σ.Σ. Όλες οι στήλες είναι συμπληρωμένες με τα στοιχεία των συνταγών, όπως
καταχωρήθηκαν είτε στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (μέσω του api) είτε χειρόγραφα.

Διόρθωση συνταγής
Με διπλό κλικ πάνω σε οποιαδήποτε γραμμή μεταφέρεστε στο σχετικό παραστατικό:

Από την οθόνη αυτή μπορείτε να κάνετε (εφόσον χρειάζεται) και τις όποιες διορθώσεις,
δηλαδή:
 Να διαγράψετε κάποια γραμμή-φάρμακο (Delete)
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Να προσθέσετε κάποια γραμμή-φάρμακο (Insert)
Να αλλάξετε την <Ποσότητα> κάποιου φαρμάκου (Home ή κλικ στο αντίστοιχο
κελλί)
Να αλλάξετε το <% Συμμετοχής> (Home ή κλικ στο αντίστοιχο κελλί)
Να αλλάξετε το <% Επιβάρυνσης> (Home ή κλικ στο αντίστοιχο κελλί)
Να αλλάξετε την <Ημερομηνία εκτέλεσης> (Home)

Με το Esc επιστρέφετε στην οθόνη της κατάστασης των συνταγών για να συνεχίσετε τον
έλεγχο.
Αναζήτηση συνταγής
Αν προσέξετε τη μορφή της οθόνης ελέγχου, θα δείτε να υπάρχει μια κενή γραμμή κάτω
από τους τίτλους των στηλών, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος:
Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κενό κελλί, μπορείτε να εισάγεται το στοιχείο αναζήτησης, το
οποίο θα λειτουργήσει σαν φίλτρο, δηλαδή:
Για παράδειγμα, κάνοντας κλικ κάτω από τον τίτλο <Αρ. Συνταγής>, μπορείτε να σκανάρετε
ή να πληκτρολογήσετε τον αριθμό κάποιας συνταγής και θα οδηγηθείτε αμέσως στη
συγκεκριμένη συνταγή. Στο παράδειγμα μας αναζητούμε τη συνταγή με αριθμό <123456>:

Με ανάλογο τρόπο μπορείτε να κάνετε αναζήτηση συνταγής με την αρχική αξία, τη
συμμετοχή κοκ. Για παράδειγμα, έστω ότι αναζητάτε μία συνταγή με αρχική αξία <62,63>.
Πληκτρολογήστε στο σχετικό κελλί κάτω από τον τίτλο της στήλης <Συν. Αξία Συνταγής>
αυτό το ποσό, και στην οθόνη εμφανίζονται ΜΟΝΟ όσες συνταγές έχουν αυτή την αρχική
αξία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βρέθηκε 1 μόνο συνταγή, όπως μπορείτε να δείτε στην
επόμενη εικόνα:
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Με κάποια άλλη αρχική αξία π.χ. <21,63>, το αποτέλεσμα της αναζήτησης θα μπορούσε να
ήταν 2 ή και περισσότερες συνταγές, όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα:

Έλεγχος συνταγών διαστήματος με ομαδοποίηση ανά Ημερομηνία
Με την οθόνη αυτή έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τις συνταγές διαστήματος, όπως στην
επόμενη εικόνα
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και στη συνέχεια να τις ομαδοποιήσετε κατά ημερομηνία, με τα παρακάτω βήματα:
a. Κάντε αριστερό κλικ με το ποντίκι πάνω στον τίτλο της στήλης <Ημ/νία Συνταγής>,
όπως δείχνει το κόκκινο βέλος, και κρατώντας το πατημένο
b. Σύρετε τον τίτλο στο σημείο «Σύρατε εδώ για ομαδοποίηση», που δείχνει το κίτρινο
βέλος. Το αποτέλεσμα αυτής της κίνησης φαίνεται στην επόμενη εικόνα (1)

Εικόνα 1
Έτσι έχετε τα σύνολα των συνταγών, του διαστήματος που ζητήσατε, συγκεντρωτικά ανά
ημέρα.
Αν θέλετε να προχωρήσετε σε μία αναλυτικότερη παρουσίαση μίας συγκεκριμένης
ημερομηνίας, κάνετε αριστερό κλικ στο κουμπάκι > μπροστά από τη συγκεκριμένη
<Ημ/νία Συνταγής>, στο σημείο που δείχνει το κόκκινο βέλος (εικόνα 1). Η οθόνη παίρνει
τότε τη μορφή της εικόνας (2):
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Εικόνα 2
Με αριστερό κλικ, και πάλι στο ίδιο σημείο, η οθόνη επανέρχεται στη συγκεντρωτική
μορφή (εικόνα 1).
Αν πάλι, θέλετε την αναλυτική εμφάνιση των συνταγών για όλες τις ημερομηνίες του
διαστήματος που ομαδοποιήσατε, τότε κάνετε δεξί κλικ στο κενό σημείο της μπάρας, όπου
δείχνει το κίτρινο βέλος (εικόνα 2). Από την οθόνη επιλογών που εμφανίζεται, επιλέξτε τη
μορφή <Full Expand>.

Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής φαίνεται στην εικόνα 3.
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Εικόνα 3
Εκτύπωση κατάστασης ελέγχου συνταγών
Όλες τις προηγούμενες μορφές αποτελεσμάτων της οθόνης αυτής, μπορείτε και να τις
εκτυπώσετε κάνοντας αριστερό κλικ στο κουμπί <Εκτύπωση>, όπως δείχνει το κόκκινο
βέλος στην επόμενη εικόνα.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται η προεπισκόπιση της εκτύπωσης (εικόνα 4).

Εικόνα 4
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Για εκτύπωση πατήστε το κουμπάκι <Print>, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος. Υπόδειγμα
εκτύπωσης:

Για έξοδο και επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη (εικόνα 3), κάνετε κλικ στο <Close Print
Preview>, όπως δείχνει κίτρινο βέλος.

3.6 Β. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ συνταγών ΑΠΟ ΗΔΙΚΑ
Βοηθητική εργασία, με την οποία μπορείτε να:
 Κάνετε έλεγχο και αντιπαραβολή των εκτελεσμένων ηλεκτρονικών συνταγών,
μεταξύ των στοιχείων της εφαρμογής και αυτών που καταχωρήθηκαν στην ΗΔΙΚΑ
 Εισάγετε από την ΗΔΙΚΑ στην εφαρμογή σας συνταγές, που καταχωρήθηκαν μέσω
του site της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και λείπουν από τις καταστάσεις σας.

3.6.1 Έλεγχος εκτελεσμένων ηλεκτρονικών συνταγών
Η οθόνη εργασίας περιλαμβάνει παραμέτρους, όπως:
 Το <ΑΜΚΑ Ασφαλισμένου>. Αυτό σημαίνει, ότι μπορείτε να ζητήσετε τις συνταγές
συγκεκριμένου ΑΜΚΑ. Το προτεινόμενο κενό σημαίνει <Όλα>,
 Τον Ασφαλιστικό φορέα, π.χ. ΙΚΑ, ΟΓΑ. Προτείνονται <Όλα τα ασφ. ταμεία>,
 Το χρονικό διάστημα των εκτελεσμένων συνταγών. Προτείνεται το διάστημα ΑΠΟ
την πρώτη του τρέχοντος μηνός ΕΩΣ την τρέχουσα ημερομηνία.

Μετά την εισαγωγή των παραμέτρων, πατήστε το κουμπί <Προβολή>, για την εμφάνιση
των αποτελεσμάτων, όπως φαίνεται στην εικόνα 1.
Στην οθόνη κινείστε με τα βελάκια ↑↓, το ποντίκι ή τα PgUp & PgDn. Στο πάνω δεξιό
μέρος της οθόνης εμφανίζεται ο συνολικός <Αριθμός των συνταγών>.
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Για γρήγορη αναζήτηση κάποιας
συνταγής πατήστε το κουμπί
<Αναζήτηση> και εισάγετε στην
οθόνη αναζήτησης (Find) τα σχετικά
στοιχεία π.χ. ΑΜΚΑ ή Αρ. Συνταγής
ή Επωνυμία Ασφαλισμένου ή Status
ή Ασφ. Ταμείο.

Εικόνα 1
Οι συνταγές, που εμφανίζονται με κόκκινο θαυμαστικό ! μπροστά απο την Ημερομηνία,
όπως δείχνουν τα βέλη, είναι καταχωρημένες στην ΗΔΙΚΑ αλλά ΟΧΙ στην εφαρμογή.
Για προβολή κάποιας συνταγής, φωτίστε τη συγκεκριμένη γραμμή ή τσεκάρετε την με κλικ
στο πρώτο τετραγωνάκι και πατήστε το κουμπί <Προβολή Συνταγής>
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Με κλικ στο κουμπί <Έξοδος> ή με το Esc επιστρέφετε στην οθόνη ελέγχου των
ηλεκτρονικών συνταγών.

3.6.2 Λήψη Συνταγών από ΗΔΙΚΑ
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστώσετε, οτι μεταξύ των συνταγών της κατάστασης υπάρχουν
κάποιες που σας λείπουν, δηλαδή εμφανίζονται με θαυμαστικό (!), τότε:
 Τσεκάρετε όλες αυτές τις συνταγές και
 Πατήστε το κουμπί <Λήψη Συνταγών>
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Εικόνα 2
Επιβεβαιώστε τη λήψη των επιλεγμένων
συνταγών και η εργασία ολοκληρώνεται.
Με την ολοκλήρωση της εργασίας, οι συνταγές
ξετσεκάρονται και εξαφανίζεται και το κόκκινο
θαυμαστικό (!).

3.6.3 Ενημέρωση καταστάσεων
Οι συνταγές μετά τη λήψη τους, βρίσκονται προσωρινά αποθηκευμένες στην εφαρμογή και
δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί στις καταστάσεις. Για να ολοκληρωθεί επομένως η εργασία,
θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθείτε στην οθόνη της κατάστασης του ΕΟΠΥΥ και να
πατήσετε το κουμπί <Λήψη από ΗΔΙΚΑ>, όπως δείχνει το κόκκινο βέλος.
Επιβεβαιώστε την εργασία με το <Ναί> και οι συνταγές θα μεταφερθούν στην κατάσταση.



Έλεγχος των συνταγών και των καταστάσεων (Παλαιός)

Από όλες τις παραπάνω επιλογές έχετε τη δυνατότητα να κάνετε έλεγχο των συνταγών (και
της κατάστασης) οποιουδήποτε ταμείου.
Ο έλεγχος είναι απαραίτητο βήμα και πρέπει να προηγείται κάθε φορά της εκτύπωσης των
επίσημων καταστάσεων που τελικά θα υποβάλετε.
Για τον έλεγχο χρησιμοποιήστε την καταλληλότερη -κατά περίπτωση- επιλογή. Θεωρούμε
ότι καταλληλότερη για τον έλεγχο είναι η επιλογή 7. «Συνταγές ΜΕ Διάκριση των %
Συμμετοχής». Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου.
Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσετε:
το ταμείο, το διάστημα των
συνταγών και τον τρόπο
παρουσίασης Οριζόντια ή Κάθετα
(ανάλογα με την κατάσταση).
Από το μενού του μέσου
παρουσίασης/εκτύπωσης επιλέξτε
την Προεπισκόπηση εκτύπωσης.
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Εκτύπωση καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων (Παλαιά)

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων ακολουθεί η διαδικασία εκτύπωσης των καταστάσεων.
Για την εκτύπωση κάθε Ταμείου θα
πρέπει να επιλέξετε από το μενού τον
κατάλληλο τύπο κατάστασης.
Δημιουργία Τιμολογίου Πώλησης
Στην οθόνη διαλόγου εισαγωγής των
στοιχείων της κατάστασης (Ταμείο,
Διάστημα συνταγών κλπ) μπορείτε να
ζητήσετε ταυτόχρονα και την αυτόματη
δημιουργία του Τιμολογίου πώλησης
με ορισμό της ημερομηνίας του
παραστατικού.

Στην περίπτωση αυτή, το Τιμολόγιο που δημιουργείται, βρίσκεται σε Αναμονή στον πίνακα
των παραστατικών του Υποσυστήματος «Πωλήσεις – Αγορές» της αντίστοιχης ημερομηνίας,
από όπου, στη συνέχεια, μπορεί να εκδοθεί μηχανογραφικά.
Αν στις συνταγές του ταμείου περιλαμβάνονται και είδη με 19% ΦΠΑ, τότε στο Τιμολόγιο
γίνεται ανάλυση των σχετικών ποσών σε δύο γραμμές (ανά ποσοστό ΦΠΑ).
Εκτύπωση Επωνυμίας φαρμακείου
Όταν ζητάτε την εκτύπωση των επίσημων καταστάσεων μην ξεχνάτε να ζητάτε και την
εκτύπωση της επωνυμίας, βάζοντας Ν στο σχετικό πεδίο της οθόνης διαλόγου.

Για την εκτύπωση των καταστάσεων μπορείτε
να επιλέξετε μια από τις επιλογές του μενού.
Η συνηθέστερη είναι η επιλογή 2. Εκτύπωση
σε Dot Matrix.

3.7 Πληροφοριακές Καταστάσεις
Με τις εργασίες που περιλαμβάνονται
στο μενού αυτής της επιλογής γίνεται
εξαγωγή
(εκτύπωση
ή
προεπισκόπηση) ορισμένων πολύ
χρήσιμων
πληροφοριακών
καταστάσεων που σχετίζονται με τις
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συνταγές των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Από όλες τις επιλογές του μενού των πληροφοριακών
καταστάσεων μπορείτε να ζητήσετε την προεπισκόπηση ή
την εκτύπωση τους σε οποιαδήποτε μορφή.

3.7.1 Συνταγές με καταχωρημένα φάρμακα ΕΚΤΟΣ Λίστας
Πληροφοριακή κατάσταση
με τα φάρμακα εκτός
λίστας, που χορηγήθηκαν
ανά Ταμείο.
Η κατάσταση μπορεί να
ζητηθεί για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα, αρκεί να
μην έχει γίνει διαγραφή
των συνταγών του ίδιου
διαστήματος και έχει τη μορφή της ακόλουθης εικόνας:

3.7.2 Συγκέντρωση Συνταγών ανά % ΦΠΑ και Αποθήκη
Πληροφοριακή κατάσταση,
με την οποία διακρίνονται
οι πωλήσεις με συνταγές,
ανά % ΦΠΑ και αποθήκη
(φάρμακα, παραφάρμακα),
για κάθε Ταμείο.
Η κατάσταση μπορεί να
ζητηθεί για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα, αρκεί να
μην έχει γίνει διαγραφή
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των συνταγών του ίδιου διαστήματος και έχει τη μορφή της ακόλουθης εικόνας:

3.7.3 Πωλήσεις κατά Ασφαλιστικό Ταμείο
Πληροφοριακή κατάσταση,
με την οποία διακρίνονται οι
πωλήσεις με συνταγές για
κάθε Ταμείο.
Από την ίδια επιλογή
μπορείτε να ζητήσετε τα
στοιχεία ΜΟΝΟ των ταμείων
του Διαν. Λογ. του Φαρμ.
Συλλόγου και από αυτά να
συμπληρώσετε τη σχετική
κατάσταση.
Η κατάσταση μπορεί να
ζητηθεί για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, αρκεί να μην έχει γίνει διαγραφή των
συνταγών του ίδιου διαστήματος και έχει τη μορφή της ακόλουθης εικόνας:
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3.7.4 Εκπτώσεις κατά Ασφαλιστικό Ταμείο
Πληροφοριακή κατάσταση,
με την οποία μπορείτε να
ζητήσετε τις εκπτώσεις, που
τυχόν κάνατε (αξία και μέσο
%) για κάθε Ταμείο.
Η κατάσταση μπορεί να
ζητηθεί για οποιοδήποτε
χρονικό διάστημα, αρκεί να
μην έχει γίνει διαγραφή των
συνταγών του ίδιου
διαστήματος και έχει τη
μορφή της ακόλουθης
εικόνας:
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3.8 Βοηθητικές Εργασίες
Από το μενού αυτής της υπο-επιλογής
εκτελούνται σημαντικές βοηθητικές
εργασίες, που σχετίζονται με το Υποσύστημα των Καταστάσεων των
Ασφαλιστικών Ταμείων.

3.8.1 Αναπροσαρμογή Τιμών Βάσει Ισχύουσας Διατίμησης
Με αυτή τη βοηθητική εργασία
μπορείτε να αναπροσαρμόσετε
τις τιμές των φαρμάκων στις
συνταγές των Ταμείων με βάση
τον Ισχύοντα ή τον Παλαιό
τιμοκατάλογο.
Από την οθόνη διαλόγου της
εργασίας μπορείτε να επιλέξετε
Ταμείο (ή **** για όλα) και
περίοδο συνταγών.
Η περίοδος σχετίζεται με την ημερομηνία συνταγής (όχι την ημερομηνία παραστατικού).

3.8.2 Διαγραφή Συνταγών Ταμείων
Με αυτή τη βοηθητική εργασία
μπορείτε να διαγράψετε τις συνταγές
οποιουδήποτε Ταμείου και για το
διάστημα που θέλετε.
Από την οθόνη διαλόγου της
εργασίας μπορείτε να επιλέξετε
Ταμείο (ή **** για όλα) και περίοδο
συνταγών.
Η περίοδος
ημερομηνία συνταγής (όχι την ημερομηνία παραστατικού).

σχετίζεται

με

την

Με την εργασία αυτή διαγράφονται οι συνταγές των Ταμείων, ΜΟΝΟ από το Υποσύστημα
των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. Αν χρειαστεί μπορείτε να τις επαναφέρετε με την
εργασία «Αντιγραφή συνταγών από παραστατικά Πωλήσεων»

3.9 Παράμετροι
Με τις επιλογές αυτής της υπο-επιλογής
παραμετροποιούνται κάποια ειδικά στοιχεία της
εφαρμογής.
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3.9.1 Στοιχεία Στρατιωτικού Φαρμακείου
Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία των υπευθύνων των Στρατιωτικών
Φαρμακείων. Τα στοιχεία είναι απαραίτητα για την εκτύπωση της σχετικής συγκεντρωτικής
κατάστασης.

3.9.2 Λοιπές Παράμετροι
Εδώ



αποθηκεύεται (αυτόματα) η ημερομηνία τελευταίας αντιγραφής συνταγών (από
την εκτέλεση της σχετικής εργασίας) και
καταχωρείται το όνομα του αρχείου Crystal για την εκτύπωση της κατάστασης του
Διανεμητικού Λογαριασμού του Φαρμακευτικού Συλλόγου.

4 Αποθήκη
Στο Υποσύστημα αυτό περιλαμβάνονται:
 τα Βασικά αρχεία Αποθήκης,
 οι Κινήσεις Αποθήκης και οι διαδικασίες Απογραφής,
 οι σχετικές με το υποσύστημα Πληροφοριακές Καταστάσεις,
 τα σχετικά Βοηθητικά προγράμματα και
 οι Παράμετροι, με τις οποίες οργανώνεται-παραμετροποιείται το υποσύστημα.
Στη οθόνη του Υποσυστήματος αναπτύσσονται οριζόντια οι παραπάνω υπο-επιλογές του.
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Υποσύστημα 4. Αποθήκη

4.2 Βασικά Αρχεία
Στα «Βασικά Αρχεία», καταχωρούνται οι καρτέλες των
ειδών της Αποθήκης.
Τα είδη χαρακτηρίζονται και αναπτύσσονται (βάσει
παραμέτρων) σε 4 κατηγορίες, οι οποίες σχηματίζουν τα
βασικά αρχεία Αποθήκης.
Έτσι:





Στην Αποθήκη 1: αναπτύσσονται οι καρτέλες των Φαρμάκων
Στην Αποθήκη 2: αναπτύσσονται οι καρτέλες των Παραφαρμακευτικών
Στην Αποθήκη 3: αναπτύσσονται οι καρτέλες των Φαρμακοτεχνικών Εργασιών
Στην Αποθήκη 4: περιλαμβάνονται καρτέλες μη εμπορεύσιμων ειδών.

Κάθε βασικό αρχείο, μπορεί επίσης να ομαδοποιείται σε άλλες μικρότερες κατηγορίες ή
ομάδες ανάλογα με την παραμετροποίηση και με βάση τις κατηγορίες και ομάδες
στατιστικής επεξεργασίας (Παράμετροι Στατιστικής Ομαδοποίησης).
Η εφαρμογή προσφέρεται με:


το πλήρες αρχείο-τιμοκατάλογο των κυκλοφορούντων Φαρμάκων και αναλαμβάνει
μέσω του ετήσιου Συμβολαίου Συντήρησης, την διαρκή ενημέρωση του με τις
αλλαγές Τιμοκαταλόγου, Λίστας και τις Νέες κυκλοφορίες.



το αρχείο-τιμοκατάλογο παραφαρμακευτικών του συνεταιρισμού (στον οποίο
ανήκετε), το οποίο στη συνέχεια συντηρείται με ενσωματωμένες βοηθητικές
εργασίες από το αρχείο του προμηθευτή.



Το πλήρες αρχείο-τιμοκατάλογο των φαρμακοτεχνικών εργασιών

4.2.1 Φάρμακα
Επιλέγοντας την αποθήκη των Φαρμάκων, εμφανίζεται η πρώτη ηλεκτρονική σελίδα του
αρχείου, όπως φαίνεται στην ακόλουθη οθόνη επεξεργασίας. Εδώ τα είδη εμφανίζονται σε
μορφή πίνακα, ταξινομημένα με βάση τον κωδικό καρτέλας.
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Αποθήκη 1. Φάρμακα (Βασική οθόνη)

Οι τίτλοι στις στήλες της οθόνης αυτού του αρχείου επεξηγούν τα βασικά στοιχεία των
ειδών, που εμφανίζονται στις γραμμές του πίνακα, όπως:

Στην τελευταία γραμμή της οθόνης περιγράφονται τα πλήκτρα διαχείρισης του αρχείου.













Τα βελάκια  χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση κατά μήκος των εγγραφών της
ίδιας σελίδας, ενώ για τη μετακίνηση από σελίδα σε σελίδα χρησιμοποιούνται τα
πλήκτρα PgUp (προηγούμενη) & PgDn (επόμενη)
Με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+A, επιτυγχάνεται η Ανεύρεση υπάρχουσας
καρτέλας, με κωδικό ή με περιγραφή Α ή με περιγραφή Β κατά σειρά αναζήτησης,
(σύμφωνα με τη βασική ταξινόμηση).
Το πλήκτρο Insert χρησιμοποιείται για άνοιγμα νέας καρτέλας.
Το πλήκτρο Home χρησιμοποιείται για τη Διόρθωση υπάρχουσας καρτέλας.
Το πλήκτρο Del χρησιμοποιείται για τη Διαγραφή υπάρχουσας καρτέλας.
Με το πλήκτρο Enter (ή με διπλό αριστερό κλικ) κάνετε παρουσίαση (View) της
Συγκεντρωτικής καρτέλας του επιλεγμένου είδους.
Το πλήκτρο F10 χρησιμοποιείται για την παρουσίαση της Αναλυτικής καρτέλας του
επιλεγμένου (φωτισμένου) είδους.
Με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+P μπορείτε να εκτυπώσετε ολόκληρο το
αρχείο, με τη μορφή λίστας όπως αυτή εμφανίζεται στην οθόνη.
Με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+Home επιλέγετε την πρώτη εγγραφή του
αρχείου
Με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+End επιλέγετε την τελευταία εγγραφή του
αρχείου
Με το πλήκτρο Esc ή με κλικ στο στο δεξιό πάνω άκρο της οθόνης, βγαίνετε από
την οθόνη αυτή και επιστρέφετε στην προηγούμενη.

Τις περισσότερες από τις παραπάνω εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε και με το ποντίκι,
χρησιμοποιώντας το μενού «Επεξεργασία» ή τα αντίστοιχα Hot Keys, που εμφανίζονται στο
πάνω μέρος της οθόνης.
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Ταξινόμηση αρχείου

Η βασική ταξινόμηση του αρχείου είναι κατά κωδικό καρτέλας. Μπορείτε εντούτοις, να
αλλάξετε την ταξινόμηση του αρχείου και να ζητήσετε την ταξινόμηση, εμφάνιση και
ανεύρεση των ειδών με βάση οποιοδήποτε στοιχείο των στηλών της βασικής οθόνης,
δηλαδή:

Έτσι, κάνοντας ένα αριστερό κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης, μπορείτε να
ταξινομήσετε τα είδη κατά:












Κωδικό ΕΟΦ (αύξουσα σειρά)
Περιγραφή (αλφαβητικά)
Κτηνιατρικό (Ναι ή κενό)
Εταιρεία (αλφαβητικά)
Λίστα (Ναι ή κενό)
Υπόλοιπο (αύξουσα σειρά)
Τιμή πώλησης (αύξουσα σειρά)
ΦΠΑ (αύξουσα σειρά)
Δραστική ουσία (αλφαβητικά)
Κύρια θεραπευτική ένδειξη (αλφαβητικά)
Κωδικό καρτέλας (επιστροφή στη βασική ταξινόμηση)

Με δεύτερο κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης, επιτυγχάνετε την αντίστροφη ακριβώς
ταξινόμηση και τούμπαλιν. Η στήλη της ενεργούς ταξινόμησης ξεχωρίζει από το έντονο
χρώμα στη γραμματοσειρά (Bold) του ομώνυμου τίτλου.



Ανεύρεση είδους

4.2.1..1 Ανεύρεση ανάλογα με την ταξινόμηση του αρχείου
Ανάλογα με τη στήλη ταξινόμησης μπορείτε να κάνετε ανεύρεση με οποιοδήποτε από τα
παραπάνω στοιχεία, κάνοντας κλικ στο πεδίο ανεύρεσης
στο πάνω μέρος της οθόνης.

που υπάρχει

Για παράδειγμα ταξινομήστε τα είδη κατά την τιμή πώλησης και πληκτρολογήστε στο πεδίο
αυτό : 7,08

Ο κέρσορας θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη (τελευταία ή πρώτη) εγγραφή με αυτή την τιμή
πώλησης.
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Με την ίδια λογική μπορείτε να αναζητήσετε είδη ανά Εταιρεία, Υπόλοιπο, ΦΠΑ, Δραστική
ουσία και Κύρια ένδειξη.

4.2.1..2 Ανεύρεση είδους με Κωδικό ή με Περιγραφή Α ή με Περιγραφή Β
Για την ανεύρεση είδους με κωδικό ή με την περιγραφή Α ή με την περιγραφή Β,
χρησιμοποιείστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A. Στο κάτω μέρος της οθόνης ανοίγει πεδίο
για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό καρτέλας, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό είδους, πατήστε Enter για να μεταφερθείτε στο δεύτερο πεδίο,
όπου η εφαρμογή σας ζητά τα αρχικά της περιγραφής του (ή στο τρίτο για ανεύρεση με τη
συμπληρωματική περιγραφή).

Πληκτρολογείτε, εδώ, 2-3 γράμματα από τα αρχικά της περιγραφής και πατάτε Enter. Στην
οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο με όλα τα είδη, που αντιστοιχούν στα δοσμένα στοιχεία,
όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.
Όσο περισσότερα στοιχεία (γράμματα) της περιγραφής πληκτρολογείτε τόσο λιγότερα είδη
θα εμφανιστούν στο παράθυρο επιλογής.
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Με τα βελάκια μετακινείστε στην ζητούμενη εγγραφή και πατάτε Enter. Το πρόγραμμα σας
μεταφέρει στην αντίστοιχη σελίδα του αρχείου και η μπάρα φωτίζει το επιλεγμένο είδος,
όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Αν με τα δοσμένα στοιχεία δεν υπάρχει καμία εγγραφή, στην οθόνη
σας θα εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα της διπλανής εικόνας.
Πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο ΟΚ για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη αναζήτησης.



Συνδυαστική Αναζήτηση (Alt+A)

Εκτός από τις δύο προηγούμενες μεθόδους αναζήτησης-ανεύρεσης είδους, που στηρίζονται
ουσιαστικά σε ένα (κάθε φορά) στοιχείο του είδους, το πρόγραμμα διαθέτει και μία τρίτη,
τη Συνδυαστική αναζήτηση. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην αναζήτηση-ανεύρεση είδους ή
ειδών βάσει συνδυασμού πολλών στοιχείων.
Για τη συνδυαστική αναζήτηση χρησιμοποιείστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+A. Στην
περίπτωση αυτή ανοίγεται η ακόλουθη οθόνη εισαγωγής στοιχείων:
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Οθόνη εισαγωγής στοιχείων για συνδυαστική αναζήτηση είδους

Στην οθόνη αυτή μπορείτε να εισάγετε το στοιχείο ή το συνδυασμό στοιχείων βάσει των
οποίων θέλετε να γίνει αναζήτηση του είδους ή των ειδών. Αυτά είναι :












Ο κωδικός αποθήκης (αφήστε τα ***)
Η κατηγορία
Ο κωδικός καρτέλας του είδους ή ο Βοηθητικός κωδικός ή το barcode
Ο κωδικός είδους Κατασκευαστή ή Προμηθευτή ή το S/N
Η Περιγραφή και οι Συμπληρωματικές Περιγραφές
Ο Κατασκευαστής (Εταιρεία, Αντιπρόσωπος των Βασικών Στοιχείων)
Ο Προμηθευτής (των βασικών Στοιχείων)
Η Ομάδα Στατιστικής
Οι Ομάδες Συγκέντρωσης (1-9)
Η Ημερομηνία Ανοίγματος Καρτέλας του είδους
Η Θέση/Ράφι αποθήκευσης του είδους ή των ειδών

Με όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορείτε να κάνετε Συνδυαστική ανεύρεση πολλών ειδών,
εκτός ουσιαστικά από τα στοιχεία των κωδικών (καρτέλας είδους, Βοηθητικός, barcode,
κωδικός είδους Κατασκευαστή ή Προμηθευτή ή το S/N) που επειδή είναι μοναδικά θα
δώσουν και μοναδική ανεύρεση.
Μετά την εισαγωγή των στοιχείων (κριτηρίων) ανεύρεσης πατήστε το κουμπί
.
Παράδειγμα συνδυαστικής αναζήτησης. Έστω ότι θέλετε να μάθετε τα φάρμακα που
ανοίχτηκαν με τη διαδικασία αποδοχής αρχείου της εταιρείας (Νέα Φάρμακα) την
τελευταία φορά που τρέξατε τη σχετική δισκέτα. Στη ημερομηνία ανοίγματος καρτέλας
πληκτρολογήστε 03/03/07 και κάντε κλικ στην Αναζήτηση. Το αποτέλεσμα της αναζήτησης
εμφανίζεται στην ακόλουθη οθόνη :
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Οθόνη Αποτελεσμάτων Συνδυαστικής Αναζήτησης

Τα είδη εμφανίζονται ταξινομημένα κατά Αποθήκη και κωδικό καρτέλας. Με Ctrl+P
μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα των αποτελεσμάτων. Στην τελευταία γραμμή της οθόνης
εμφανίζονται τα γνωστά για τη λειτουργία τους πλήκτρα διαχείρισης της (Up, Dn, PgUp,
PgDn, Ctrl+P, Esc), ενώ με το Enter ή με κλικ στο
παρουσίαση της επιλεγμένης εγγραφής.

(στο πάνω μέρος της οθόνης) κάνετε

Παρουσίαση καρτέλας είδους από την οθόνη αποτελεσμάτων αναζήτησης

Με Esc βγαίνετε από την οθόνη αυτή και επιστρέφετε στην οθόνη του βασικού αρχείου.
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Παρουσίαση-προβολή Συγκεντρωτικής καρτέλας είδους

Για την παρουσίαση-προβολή της επιλεγμένης εγγραφής -ενώ βρίσκεστε στη βασική οθόνη
του αρχείου των φαρμάκων- πατήστε το Enter ή κάντε διπλό αριστερό κλικ.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το πρώτο Tab (θέμα) της Συγκεντρωτικής καρτέλας του είδους
με τη μορφή της ακόλουθης εικόνας.

Προβολή <Παρουσίαση> Συγκεντρωτικής καρτέλας φαρμάκου

Στην πρώτη σειρά εμφανίζεται:
 ο τίτλος της οθόνης: «Συγκεντρωτική καρτέλα είδους»,
 η κατάσταση (status) στην οποία βρίσκεστε: <Παρουσίαση>,
 η ακριβής ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης στοιχείων της
καρτέλας: [06/04/07 11:16:10]


και το κουμπί εξόδου

Ακολουθούν:




ο Κωδικός Αποθήκης (βασικού αρχείου): 1=Φάρμακα, 2=Παραφάρμακα κοκ
η Κατηγορία του είδους. Με βάση την κατηγορία το πρόγραμμα προτείνει κωδικό
είδους κατά την καταχώρηση νέας καρτέλας. Η σχετική παραμετροποίηση έχει
οριστεί στις παραμέτρους («Προσδιορισμός κωδικού ειδών»).
ο Κωδικός του είδους. Μαζί με τον κωδικό αποθήκης αποτελούν την ταυτότητα του
είδους.
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η Περιγραφή του. Είναι η περιγραφή με την οποία μπορείτε να αναζητήσετε το
είδος σε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος.

Κάτω από αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται τα διαθέσιμα Tabs (θέματα) της καρτέλας
αποθήκης. Κάθε Tab περιέχει μια ομάδα στοιχείων ή παραμέτρων, που αποτελούν ένα
διακριτό θέμα. Το σύνολο αυτών των θεμάτων αποτελεί την Συγκεντρωτική καρτέλα
αποθήκης του είδους.
Τα στοιχεία των καρτελών αποθήκης ομαδοποιούνται και αναπτύσσονται σε πολλά
διαφορετικά Tabs (θέματα).
Το ενεργό κάθε φορά Tab, ξεχωρίζει από το διαφορετικό χρώμα (μπλε) στη γραμματοσειρά
του τίτλου του. Για να μεταφερθείτε και να προβάλετε άλλο Tab, κάντε απλά κλικ στον τίτλο
του θέματος ή χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα Ctrl+PgDn ή Ctrl+PgUp. Για να δείτε όλα τα
διαθέσιμα Τabs –αν δεν εμφανίζονται στην οθόνη- κινηθείτε με τα βελάκια
, που
βρίσκονται στο δεξιό άκρο της γραμμής.
Η σειρά εμφάνισης και το πλήθος των Τabs, που θα περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές
καρτέλες αποθήκης, καθορίζεται (παραμετρικά) από τον κωδικό
βασικού αρχείου
αποθήκης (φάρμακα, παραφαρμακευτικά κλπ) και το επίπεδο (διαβάθμισης) πρόσβασης
του χρήστη ή της ομάδας χρηστών της εφαρμογής.
Tabs καρτέλας αποθήκης φαρμάκων
Στη βασική έκδοση του προγράμματος προσφέρονται τα ακόλουθα Τabs για την αποθήκη
(αρχείο) Φαρμάκων:

Στις επόμενες εικόνες αποτυπώνονται οι οθόνες και περιγράφονται τα στοιχεία που
περιέχονται σε κάθε ένα από αυτά τα Tabs (θέματα).

4.2.1..1 Tab «Βασικά Στοιχεία»
Στο Tab (θέμα) αυτό καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:
 Στοιχεία ταυτότητας του είδους:
 Κωδικός ΕΟΦ. Χρησιμοποιείται στην online παραγγελιοληψία. Μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί στην τιμολόγηση για την ανεύρεση του είδους.
 Barcode (Βασικό). Χρησιμοποιείται στην τιμολόγηση για την ανεύρεση του
είδους.
 Κωδικός Υπουργείου Εμπορίου. Πληροφοριακό στοιχείο.
 Βοηθητικός κωδικός. (Δεν χρησιμοποιείται στο αρχείο φαρμάκων)
 Κωδικός είδους Κατασκευαστή. Ο κωδικός εργοστασίου.
 Κωδικός είδους Βασικού Προμηθευτή. Δεν χρησιμοποιείται από αυτό το
Tab (Βλέπε tab «Κωδικοί ειδών Προμηθευτών».
 Φωτογραφία. Χώρος εμφάνισης της (αποθηκευμένης) φωτογραφίας του είδους και
πεδίο για καταχώρηση του Directory στο οποίο βρίσκεται η φωτογραφία.
 Λοιπά στοιχεία ταυτότητας Αγαθού/Υπηρεσίας:
 Μονάδα μέτρησης. Ο κωδικός της βασικής μονάδας μέτρησης στην οποία
τηρείται η αποθήκη για το συγκεκριμένο είδος
 Μορφή/Συσκευασία. Ο κωδικός της σχετικής παραμέτρου.
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Περιεκτικότητα συσκευασίας. Η συνολική περιεκτικότητα στη μονάδα
μέτρησης (gr, ml, caps) του είδους πχ 30,00. Χρησιμοποιείται κατά την
καταχώρηση προδιαγραφής για τον υπολογισμό του όγκου ή βάρους του
Φαρμακοτεχνικού σκευάσματος και της αξίας της Φαρμακοτεχνικής
εργασίας.
Ποσοστό ΦΠΑ. Κωδικός του ποσοστού ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται το είδος.
Ημερομηνία ανοίγματος καρτέλας. Η ημερομηνία που εισήχθη η καρτέλα
του είδους στο σύστημα.
Κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής ή Εισαγωγέας του είδους
(Φαρμακευτική εταιρεία).
Βασικός Προμηθευτής. Δεν χρησιμοποιείται από αυτό το Tab (Βλέπε tab
«Κωδικοί ειδών Προμηθευτών».
Απόσυρση (Flag). Ν σημαίνει ότι το είδος έχει αποσυρθεί.
και Ημερομηνία Απόσυρσης.

 Στοιχεία Αποθήκευσης:



Θέση/ράφι. Η θέση στην οποία βρίσκεται το είδος μέσα στον αποθηκευτικό
χώρο.
Χώρος φύλαξης. Η παράμετρος του χώρου στον οποίο πρέπει να
φυλάσσεται το είδος είτε βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή είτε
της φαρμακευτικής νομοθεσίας (π.χ. ψυγείο, ερμάριο Ναρκωτικών).

 Τιμές (Αγοράς / Πώλησης)





Τελευταία Τιμή Αγοράς. Η χονδρική τιμή του φαρμάκου (Προ ΦΠΑ)
Επιθυμητό ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους επί της χονδρικής. Σε
όλα τα φάρμακα είναι 35%
Λιανική Τιμή. Η ισχύουσα τιμή πώλησης (βάσει της επίσημης κρατικής
διατίμησης). Υπολογίζεται με συντελεστή από τη χονδρική.
Νοσοκομειακή Τιμή. Υπολογίζεται με συντελεστή από τη Λιανική.

 Φαρμακολογικά στοιχεία. Κωδικοί παραμέτρων για


την Κύρια Θεραπευτική ένδειξη,



τη Δραστική ουσία ή το συνδυασμό Δραστικών και



τη συνήθη Δοσολογία του φαρμάκου.

 Αντενδείξεις, Σχόλια & Προφυλάξεις. Ειδικός χώρος όπου καταγράφονται τα
σχετικά στοιχεία. Συντηρούνται από την εταιρεία.
 Περιορισμοί Διάθεσης & χορήγησης/Προειδοποιήσεις :








Λίστα. Ν σημαίνει Ναι, αλλιώς κενό σημαίνει Όχι. Δηλώνει αν το είδος
ανήκει στη τώρα Λίστα φαρμάκων Χρησιμοποιείται στην τιμολόγηση –
καταχώρηση συνταγών και λειτουργεί, μετά από σχετική παραμετροποίηση
του παραστατικού, σαν Προειδοποίηση, Απαγόρευση ή κανένα έλεγχο.
Προηγούμενη Λίστα. Ν σημαίνει Ναι, αλλιώς κενό σημαίνει Όχι. Δηλώνει
αν το είδος υπήρχε στην προηγούμενη Λίστα φαρμάκων. Η πληροφορία
εμφανίζεται και στο Header του παραστατικού.
Νοσοκομειακό είδος. Ν σημαίνει Ναι, αλλιώς κενό σημαίνει Όχι.
Χρησιμοποιείται στην τιμολόγηση – καταχώρηση συνταγών και λειτουργεί,
μετά από σχετική παραμετροποίηση του παραστατικού, σαν
Προειδοποίηση, Απαγόρευση ή κανένα έλεγχο.
Κτηνιατρικό είδος. Ν σημαίνει Ναι, αλλιώς κενό σημαίνει Όχι.
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Έλλειψη. Ν σημαίνει Ναι, αλλιώς κενό σημαίνει Όχι. Η πληροφορία
εμφανίζεται και στο Header του παραστατικού.
Τα είδη που έχουν χαρακτηρισθεί σε Έλλειψη (με Ν) δεν εμφανίζονται στις
παραγγελίες, παρά μόνο αν ζητήσετε δημιουργία παραγγελίας με Ελλείψεις
ή Μόνο Ελλείψεις.





Κατηγορία συνταγών Ν. 1729/87. Κωδικός παραμέτρου που δηλώνει την
κατηγορία φυλασσόμενης συνταγής ή κενό.
Χρησιμοποιείται στην
τιμολόγηση – καταχώρηση συνταγών και λειτουργεί, μετά από σχετική
παραμετροποίηση του παραστατικού, σαν Προειδοποίηση, Απαγόρευση ή
κανένα έλεγχο.
Περιορισμοί
χορήγησης.
Μενού
επιλογής παραμέτρου και χώρος
αναφοράς σε ποια Ασφαλιστικά Ταμεία
ισχύει. Χρησιμοποιείται στην τιμολόγηση
– καταχώρηση συνταγών και λειτουργεί, μετά από σχετική
παραμετροποίηση του παραστατικού, σαν Προειδοποίηση, Απαγόρευση ή
κανένα έλεγχο.

(Βασικά Στοιχεία)

Όλα τα στοιχεία αυτού του θέματος «Βασικά Στοιχεία» ενημερώνονται από αρχείο της
εταιρείας με ειδική διαδικασία, που περιλαμβάνεται (και θα περιγράψουμε) στα
«Βοηθητικά Προγράμματα» του ιδίου Υποσυστήματος.

4.2.1..2 Tab «Διαχείριση Αποθέματος»
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Στο Tab (θέμα) αυτό καταγράφονται τα στοιχεία που σχετίζονται με τη διαχείριση του
αποθέματος, όπως:


Υπόλοιπο (Διαθέσιμα). Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ποσότητα εξ απογραφής
και τις κινήσεις αποθήκης, βάσει των παραστατικών πωλήσεων/αγορών.
Το υπόλοιπο εμφανίζεται σαν στοιχείο στα παραστατικά Πωλήσεων και Αγορών (Online
υπόλοιπο) και στην αντίστοιχη στήλη της οθόνης του βασικού αρχείου.
Τα στοιχεία του υπολοίπου Δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν από το χρήστη από
αυτό το σημείο της εφαρμογής. Για να τροποποιηθούν πρέπει να δημιουργηθούν
ανάλογες κινήσεις είτε μέσω Διαφορών Απογραφής (πλεονάσματα ή ελλείμματα) είτε
μέσω παραστατικών. Για την καταχώρηση απογραφής υπάρχει ειδική διαδικασία, την
οποία και θα περιγράψουμε σε άλλο σημείο του εγχειριδίου.



Δεσμευμένη ποσότητα πωλήσεων / Δεσμευμένη ποσότητα Αγορών (Δεν αφορούν στην
παρούσα εφαρμογή).

(Διαχείριση Αποθέματος)



Ποσότητες σε Παραγγελίες (Πωλήσεων, Αγορών). Τα στοιχεία αυτά ενημερώνονται
αυτόματα από τις ποσότητες των παραστατικών παραγγελιών και μηδενίζονται
όταν οι παραγγελίες μετασχηματιστούν σε παραστατικά.



Ημέρες Παραλαβής Παραγγελίας. Στοιχείο που δηλώνει το χρόνο που μεσολαβεί
από την ημερομηνία αποστολής της παραγγελίας στον προμηθευτή του είδους
μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της. Συμμετέχει στη δημιουργία παραγγελιών
βάσει υπολογισμού (Βλέπε σχετικό κεφάλαιο)



Μονάδα μέτρησης (π.χ. Τεμάχιο, Κιβώτιο κλπ)



Τεμάχια ανά Συσκευασία. Εδώ πρέπει να καταχωρείται κάποια ποσότητα, όταν
αυτή είναι διαφορετικής της μονάδας αποθήκης. Δηλαδή, σε περιπτώσεις που η
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συσκευασία Αγοράς του προϊόντος είναι μεγαλύτερη από τη μονάδα πώλησης. Για
παράδειγμα αγοράζετε κιβώτιο με 100 κάψουλες, αλλά πουλάτε Χύμα τεμάχια.
Με βάση το στοιχείο αυτό υπολογίζονται αυτόματα το υπόλοιπο και η τιμή
πώλησης (σε μονάδες αποθήκης) από την ποσότητα και την τιμή αγοράς (σε
μονάδες συσκευασίας) βάσει του Τιμολογίου Αγοράς.


Επιθυμητά αποθέματα (minimum, maximum) και ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας.
Τα στοιχεία αυτά καθορίζονται από τις συνθήκες/ανάγκες της εσωτερικής
μηχανογράφησης της επιχείρησης, και αποτελούν κρίσιμα μεγέθη για τη
δημιουργία παραγγελιών βάσει αυτών των κριτηρίων.
Τα Επιθυμητά (minimum και maximum) αποθέματα (όλου του αρχείου) μπορούν
να ενημερωθούν αυτόματα, ταχύτατα και με ακρίβεια από ειδική βοηθητική
εργασία, που περιλαμβάνεται (και θα περιγράψουμε) στα «Βοηθητικά
Προγράμματα» του ιδίου Υποσυστήματος. Η εργασία στηρίζεται σε στατιστικά
στοιχεία, βάσει πωλήσεων προηγούμενης περιόδου.



Ημερομηνίες Τελευταίας Παραγγελίας (Πωλήσεων, Αγορών). Τα στοιχεία αυτά
ενημερώνονται αυτόματα από την εφαρμογή, μέσω των αντίστοιχων
παραστατικών.

Τα στοιχεία του Tab, που εμφανίζονται με γκρι φόντο δεν είναι δυνατό να τροποποιηθούν
από το χρήστη διότι ενημερώνονται από κινήσεις.

4.2.1..3 Tab «Παρτίδες/Ημερομηνίες Λήξης»
Στο Tab (θέμα) αυτό εισάγονται και παρακολουθούνται τα υπόλοιπα της αποθήκης ανά
παρτίδα/ημερομηνία λήξης.
Τα στοιχεία του πίνακα ενημερώνονται αυτόματα από την απογραφή και τα παραστατικά
διακίνησης. Ο τρόπος ενημέρωσης ορίζεται (παραμετρικά) ανά τύπο παραστατικού.
Η βασική παραμετροποίηση προβλέπει την ενημέρωση των υπολοίπων ανά παρτίδα με τη
μέθοδο FIFO, από τα παραστατικά πωλήσεων (εξαγωγών) και με αναλυτική καταγραφή
παρτίδας, από τα παραστατικά Αγορών (εισαγωγών).
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(Παρτίδες-Ημερομηνίες Λήξης)

Το υπόλοιπο κάθε παρτίδας αναλύεται σε 2 στήλες:



Στο Online Υπόλοιπο, που αντιστοιχεί στη στήλη Διαθέσιμα και
Στο Συνολικό Υπόλοιπο, που αντιστοιχεί στο άθροισμα των στηλών Διαθέσιμα +
Εκκρεμότητες

Το άθροισμα των στηλών του «Online Υπολοίπου» όλων των παρτίδων αντιστοιχεί στο
Συνολικό Διαθέσιμο «Υπόλοιπο», που εμφανίζεται στο προηγούμενο Tab «Στοιχεία
Διαχείρισης αποθέματος».
Επιπλέον κάθε παρτίδα αναλύεται στις ποσότητες ανά αποθηκευτικό χώρο (Διαθέσιμα. και
Εκκρεμότητες).
Έτσι, πατώντας Enter πάνω σε
κάθε εγγραφή αυτού του πίνακα
εμφανίζεται σε δεύτερο επίπεδο
πίνακας με την ανάλυση του
υπολοίπου της συγκεκριμένης
παρτίδας ανά αποθηκευτικό
χώρο (στις στήλες ανάπτυξης
αποθηκών).
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4.2.1..4 Tab «Πωλήσεις»
Στο (θέμα) αυτό εμφανίζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα οι ποσότητες, αξίες και εκπτώσεις
πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης. Έχει τη μορφή πίνακα, στην τελευταία γραμμή του
οποίου εμφανίζονται και τα αντίστοιχα Σύνολα.

(Συνολικές Πωλήσεις σε τεμάχια & αξία ανά μήνα)

4.2.1..5 Tab «Αγορές»
Στο (θέμα) αυτό εμφανίζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα οι ποσότητες, αξίες και εκπτώσεις
πωλήσεων της τρέχουσας χρήσης. Έχει τη μορφή πίνακα, στην τελευταία γραμμή του
οποίου εμφανίζονται και τα αντίστοιχα Σύνολα.
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(Συνολικές Αγορές σε τεμάχια & αξία ανά μήνα)

4.2.1..6 Tab «Κωδικοί Ειδών Προμηθευτών»

(Προμηθευτές και οι αντίστοιχοι κωδικοί του είδους στο αρχείο τους)

Στο Tab (θέμα) αυτό εισάγονται οι εναλλακτικοί Προμηθευτές του είδους επιλέγοντας τους
από το αρχείο προμηθευτών.
Ακόμη εισάγετε τον κωδικό του είδους που χρησιμοποιεί ο κάθε προμηθευτής.
Οι κωδικοί αυτοί είναι απαραίτητοι για τη δημιουργία του αρχείου παραγγελίας που θα
αποστέλλεται ηλεκτρονικά (Online αποστολή παραγγελίας), αν έχουν οριστεί σαν κωδικοί
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παραγγελιοληψίας με το συγκεκριμένο προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή ο κωδικός αυτός
εμφανίζεται και στη στήλη «Κωδικός παραγγελιοληψίας» του παραστατικού παραγγελίας.
Όταν καταχωρείτε παραλαβή (παραστατικό Αγορών) από το συγκεκριμένο προμηθευτή
μπορείτε να αναζητήσετε το είδος και με τον κωδικό αυτόν (παράμετρος).
Κατά τον υπολογισμό παραγγελίας (βάσει κριτηρίων) μπορείτε να επιλέξετε αν το
πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει και τους εναλλακτικούς προμηθευτές.

4.2.1..7 Tab «Τιμές Προμηθευτών»
Στο Tab (θέμα) αυτό εμφανίζονται οι τιμές Αγοράς και οι εκπτώσεις ανά Προμηθευτή με τις
αντίστοιχες Ημερομηνίες Ισχύος. Πρόκειται δηλαδή, για τις συμφωνίες με τους
προμηθευτές του είδους. Η ταξινόμηση των εγγραφών του πίνακα γίνεται ανά Προμηθευτή
και κατά ημερομηνία Ισχύος.
Η αρχική ενημέρωση των ειδικών τιμών και των εκπτώσεων ανά προμηθευτή
πραγματοποιείται μαζικά με τη βοήθεια ειδικής εργασίας, που περιλαμβάνεται στα
«Βοηθητικά Προγράμματα» του ίδιου Υποσυστήματος.
Στη συνέχεια, τα στοιχεία αυτού του πίνακα ενημερώνονται αυτόματα από τα παραστατικά
Αγορών. Έτσι οι εγγραφές αυτές τελικά, σχηματίζουν το ιστορικό των αγορών, με στοιχεία
που προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά.

(Τιμές & εκπτώσεις Προμηθευτών)

Όταν καταχωρείτε παραστατικό αγοράς από τον προμηθευτή, το πρόγραμμα σας προτείνει
την τιμή και τις εκπτώσεις του πίνακα αυτού κατά περίπτωση. Αν ο συγκεκριμένος
προμηθευτής δεν είναι καταχωρημένος στον πίνακα, το πρόγραμμα σας προτείνει την
τελευταία τιμή αγοράς του είδους. Ακόμη, οι τιμές του πίνακα αυτού χρησιμοποιούνται για
τον υπολογισμό του κόστους της παραγγελίας στον προμηθευτή.
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Αυτόματη ενημέρωση του πίνακα πραγματοποιείται επίσης, κάθε φορά που «τρέχετε» τη
διαδικασία αποδοχής αρχείου Νέων τιμών και Νέων Φαρμάκων της εταιρείας –και ΜΟΝΟ
αν μεταβληθεί η χονδρική τιμή του συγκεκριμένου είδους - .

4.2.1..8 Tab «Παράμετροι Στατιστικής Επεξεργασίας»
Στο Tab (θέμα) αυτό εισάγονται οι ομάδες Στατιστικής, Κάρτας Προνομίων και
Συγκέντρωσης του είδους βάσει των «Παραμέτρων Στατιστικής επεξεργασίας», που έχουν
οριστεί για το αρχείο Φαρμάκων.




Ομάδα Στατιστικής είδους : Με βάση την ομάδα στατιστικής έχετε τη
σημαντικότερη κατηγοριοποίηση των ειδών. Συμμετέχει σε όλα τα reports του
προγράμματος. Για παράδειγμα : ΦΑρμακα, OTC, ΠΑραφαρμακευτικά, ΧΗμικές
πρώτες Υλες.
Ομάδα Παροχών Κάρτας Προνομίων : Δεν χρησιμοποιείται στα Φάρμακα

Η παραμετροποίηση κάθε κατηγορίας στατιστικής μπορεί να φτάσει μέχρι και τον ένατο
βαθμό ανάλυσης (βάσει των ομάδων συγκέντρωσης) και να δώσει πολύτιμες
πληροφοριακές καταστάσεις.
* Σαν πρότυπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η κατά ATC (Anatomical Therapeutic
Chemical classification system) ταξινόμηση των φαρμάκων, η οποία έχει προταθεί από την
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ).
Το σύστημα ATC έχει δενδροειδή δομή 5 επιπέδων. Τα ιδιοσκευάσματα ταξινομούνται και
κωδικοποιούνται σε διαφορετικές ομάδες σύμφωνα με το ανατομικό σύστημα που δρουν,
καθώς και τις θεραπευτικές, φαρμακολογικές και χημικές τους ιδιότητες.
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται για κάθε ιδιοσκεύασμα αναλύονται στο παράδειγμα
που ακολουθεί:






Ομάδα Συγκέντρωσης 1 : Το Ανατομικό σύστημα (ή πάθηση) στο οποίο ασκεί τη
δράση του το φάρμακο (C Καρδιαγγειακό)
Ομάδα Συγκέντρωσης 2 : Η Θεραπευτική κατηγορία (C09 Αντιυπερτασικοί
παράγοντες δρώντες στο σύστημα ρενίνης αγγειοτασίνης)
Ομάδα Συγκέντρωσης 3 : Η Φαρμακολογική κατηγορία (C09C Ανταγωνιστές
υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ)
Ομάδα Συγκέντρωσης 4 : Η Χημική/Φαρμακολογική Ομάδα (C09CA Ανταγωνιστές
υποδοχέων αγγειοτασίνης ΙΙ, απλοί)
Ομάδα Συγκέντρωσης 5 : Η Δραστική ουσία (C09CA01 LOSARTAN)

Στις υπόλοιπες ομάδες συγκέντρωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κάποιες από τις
λοιπές παραμέτρους της καρτέλας. Για παράδειγμα :





Ομάδα Συγκέντρωσης 6 : Η Φαρμακοτεχνική Μορφή (Dragee)
Ομάδα Συγκέντρωσης 7 : Η Περιεκτικότητα (50mg/Tabl)
Ομάδα Συγκέντρωσης 8 : Η Συσκευασία (10 Tabl)
Ομάδα Συγκέντρωσης 9 : το Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας (ΚΗΘ).

* Το ΚΗΘ προσδιορίζεται από τη Λιανική Τιμή και από τον Αριθμό Ημερήσιων Δόσεων
(ΑΗΔ) του ιδιοσκευάσματος.
ΚΗΘ = Λ.Τ. / ΑΗΔ

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

263

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

* Ο Αριθμός Ημερήσιων Δόσεων (ΑΗΔ) καθορίζεται από τη συνολική Περιεκτικότητα σε
Δραστική ουσία στη συγκεκριμένη Συσκευασία (ΠΔΣ) και από την καθορισμένη ημερήσια
δόση = Defined Daily Dose (DDD) του συστήματος ATC-DDD της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας ή από τη Μέση Ημερήσια Δόση από την περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος.
ΑΗΔ = ΠΔΣ / DDD ή ΜΗΔ

(Παράμετροι Στατιστικής Επεξεργασίας)

Όλα τα παραπάνω στοιχεία μαζί με την εμπορική ονομασία του ιδιοσκευάσματος και τον
υπεύθυνο κυκλοφορίας (Εταιρεία φαρμάκων) συνιστούν την πλήρη εικόνα του είδους.
* Τα στοιχεία έχουν πηγή τον «Κατάλογο Συνταγογραφουμένων Ιδιοσκευασμάτων» έκδοση
του ΕΟΦ (1η έκδοση 2004).
Για το αρχείο φαρμάκων της εφαρμογής δεν προσφέρεται, προς το παρόν, η ως άνω
ταξινόμηση των ειδών.

4.2.1..9 Tab «Τιμολογιακή πολιτική/Κόστος»
Στο Tab (θέμα) αυτό εμφανίζονται οι τιμοκατάλογοι και τα στοιχεία κόστους του είδους.
Ισχύουσες Τιμές Πώλησης :
Για κάθε είδος μπορούν να ορίζονται μέχρι και 6 τιμές πώλησης, οι οποίες λαμβάνονται υπ’
όψιν στην τιμολογιακή πολιτική, ορίζοντας στον πελάτη την αντίστοιχη τιμή (τιμοκατάλογο
1ή 2 κοκ).
Ειδικά για την αποθήκη φαρμάκων – και για την αποφυγή λανθασμένων τιμολογήσεων –
ορίζεται στις ισχύουσες τιμές ΜΟΝΟ αυτή του τιμοκαταλόγου 1.
Παλαιά Τιμή Πώλησης (Τιμοκαταλόγου 1) :
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Ενημερώνεται αυτόματα από τη διαδικασία αποδοχής αρχείου Νέων τιμών και Νέων
Φαρμάκων της εταιρείας μας. Έτσι όταν αλλάζει η τιμή πώλησης ενός φαρμάκου ή
προηγούμενη ισχύουσα τιμή 1 μετατίθεται στη θέση της Παλαιάς τιμής 1.
Παλαιές Τιμές Πώλησης (λοιπών τιμοκαταλόγων 2-6):
Ενημερώνονται αυτόματα από τη διαδικασία αποδοχής αρχείου Νέων τιμών και Νέων
Φαρμάκων της εταιρείας μας. Η ενημέρωση ακολουθεί τη διαδικασία μετάθεσης της
προηγούμενης Παλαιάς τιμής 1 στη θέση της Παλαιάς τιμής 2, της προηγούμενης Παλαιάς
τιμής 2 στη θέση της Παλαιάς τιμής 3 κοκ

Τιμοκατάλογοι/Κόστος

Ημερομηνίες αλλαγής (τιμοκαταλόγων) :
Ενημερώνεται αυτόματα με την ημερομηνία ισχύος του τιμοκαταλόγου, από τη διαδικασία
αποδοχής αρχείου Νέων τιμών και Νέων Φαρμάκων της εταιρείας μας.
Για κάθε είδος παρακολουθούνται οι ημερομηνίες των 6 τελευταίων αλλαγών και
μετατίθενται ακολουθώντας τις Παλαιές τιμές πώλησης.
Με τα παραπάνω στοιχεία ουσιαστικά έχετε τη δυνατότητα να γνωρίζετε τους 6
τελευταίους τιμοκαταλόγους φαρμάκων και τις ημερομηνίες ισχύος αυτών.
Νέες Τιμές πώλησης :
Δεν σχετίζονται με την αποθήκη φαρμάκων.
Τελευταία Τιμή Αγοράς :
Εμφανίζεται η Χονδρική Τιμή, που συναντήσαμε και στο tab «Βασικά Στοιχεία».
Ενημέρωση τιμών από την καταχώρηση Αγορών :
Στο πεδίο αυτό ορίζεται αν και πώς
θα διαμορφώνεται η Τιμή Πώλησης
1 του είδους, εφόσον κατά την
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καταχώρηση παραστατικού (Τιμολογίου Αγορών) αλλάξει η τιμή αγοράς.

Ειδικά για την αποθήκη φαρμάκων η παράμετρος που έχει ορισθεί είναι το «Καμία
Ενημέρωση», δηλαδή η τιμή πώλησης δεν επηρεάζεται με την αλλαγή τιμής αγοράς.
Τα υπόλοιπα στοιχεία αυτού του Tab καθώς επίσης και του δεύτερου Tab «Στοιχεία
Τιμολόγησης» δεν σχετίζονται με την αποθήκη φαρμάκων.

4.2.1..10 Tab «Barcodes»

(Barcodes του είδους)

Στο Tab (θέμα) αυτό εισάγετε τα επιπλέον Barcode που μπορεί να έχει ένα είδος.
Για παράδειγμα, αν το ίδιο φάρμακο κυκλοφορεί σε δύο συσκευασίες (σε Bottle & σε
Blister), έχει την ίδια τιμή αλλά διαφορετικό Barcode. Κατά την καταχώρηση παραστατικών
ή παραγγελιών υπάρχει δυνατότητα ανεύρεσης του είδους με τα βοηθητικά αυτά Barcodes.

4.2.1..11 Tab «Ειδικά Στοιχεία»
Στο Tab (θέμα) αυτό περιλαμβάνονται κάποια Flags (πεδία ελέγχου) που καθορίζουν
διαφορετικό τρόπο λειτουργίας του είδους μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι, αν δηλωθεί Ν)αι στο


Απαγορεύεται η διαγραφή του είδους : Δεν επιτρέπεται η διαγραφή του είδους



Το είδος διακινείται ΜΟΝΟ στα παραστατικά και ΟΧΙ στις παραγγελίες : Το είδος
δεν εμφανίζεται στην οθόνη ανεύρεσης κατά την καταχώρηση παραγγελιών. Έτσι
καθίσταται ανενεργό στις παραγγελίες και μπορεί να καταχωρηθεί μόνο σε
παραστατικό.
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(Ειδικά Στοιχεία)



Το είδος διακινείται ΜΟΝΟ στις παραγγελίες και ΟΧΙ στα παραστατικά : Το είδος
δεν εμφανίζεται στην οθόνη ανεύρεσης κατά την καταχώρηση παραστατικών
(Πωλήσεων και Αγορών). Έτσι καθίσταται ανενεργό στα παραστατικά διακίνησης
και μπορεί να καταχωρηθεί μόνο στις παραγγελίες.
Ο συνδυασμός των δύο παραμέτρων καθιστά το είδος εντελώς ανενεργό.



Εκτύπωση ετικετών barcode κατά την παραλαβή : Δυνατότητα εκτύπωσης ετικέτας
barcode από σχετική εργασία ή κατά την παραλαβή του είδους.



Μη συμμετοχή της ποσότητας στον υπολογισμό της αξίας του σκευάσματος : Δεν
σχετίζεται με τις καρτέλες φαρμάκων. Θα το συναντήσουμε στην αποθήκη 3.
Φαρμακοτεχνικά σκευάσματα.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δεν σχετίζονται με
τις καρτέλες φαρμάκων. Θα τα συναντήσουμε στην αποθήκη 3. Φαρμακοτεχνικά
σκευάσματα.



Περιεχόμενο ετικετών :. Στον ειδικό χώρο πληκτρολογείτε τα στοιχεία (ελεύθερο
κείμενο), που θέλετε να εκτυπώνονται στην αυτοκόλλητη ετικέτα και ορίζετε τη
διαδρομή του κειμένου.

4.2.1..12 Tab «Ενημέρωση Λογιστηρίου»
Στα πεδία αυτού του θέματος είναι καταγεγραμμένα στοιχεία – παράμετροι, απαραίτητα
για την ενημέρωση του Λογιστηρίου.
Με βάση τις ομάδες αυτές ενημερώνονται οι λογαριασμοί αγορών, πωλήσεων και ΦΠΑ.
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Τα στοιχεία αυτά είναι ήδη ενημερωμένα στις υπάρχουσες καρτέλες αποθήκης και
παράλληλα έχουν οριστεί στις παραμέτρους σαν default τιμές για αυτόματη ενημέρωση
των παραμέτρων αυτών κατά την εισαγωγή του είδους.

(Ενημέρωση Λογιστηρίου)



Εισαγωγή νέου είδους (Insert)

Η συντήρηση του αρχείου φαρμάκων - βάσει συμβολαίου - περιλαμβάνει τόσο την αλλαγή
τιμών των παλαιών εγγραφών, όσο και την εισαγωγή (προσθήκη καρτελών) των νέων
ειδών, που κυκλοφόρησαν από την προηγούμενη ενημέρωση και εντεύθεν.
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Εν τούτοις, αν χρειαστεί να εισάγετε μόνοι σας μια νέα καρτέλα φαρμάκου, που δεν
υπάρχει στο αρχείο, τότε μεταφερθείτε στη βασική οθόνη του αρχείου φαρμάκων (4.2.1.)
και πατήστε το πλήκτρο νέας εγγραφής (Insert) ή το

.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται το Tab των «Βασικών στοιχείων» μιας κενής καρτέλας
αποθήκης, όπως αυτή της επόμενης εικόνας, για να συμπληρώσετε –τουλάχιστον - τα
απαραίτητα στοιχεία του φαρμάκου. Στον τίτλο της οθόνης βλέπετε το status της
Συγκεντρωτικής καρτέλας, <Εισαγωγή>.

Εισαγωγή νέας εγγραφής

Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία (βήματα) ανοίγματος νέας καρτέλας φαρμάκου.
Τα βήματα που θεωρούνται απολύτως αναγκαία εμφανίζονται με έντονα γράμματα.
Διαδικασία (βήματα) Νέας εγγραφής
Κατηγορία: Με το πάτημα του Insert, o κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο αυτό. Πατήστε
Enter (ή κάντε κλικ στο κουμπάκι
) για να επιλέξετε κατηγορία ΦΑ από το σχετικό
παράθυρο παραμέτρων.

Κωδικός είδους: Μετά την εισαγωγή κατηγορίας, ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο αυτό,
όπου η εφαρμογή σας προτείνει τον κωδικό καρτέλας (επόμενος κωδικός αρίθμησης). Τον
αποδέχεστε πατώντας Enter και ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο της περιγραφής.
Περιγραφή: Πληκτρολογείτε την αναλυτική περιγραφή του φαρμάκου π.χ. TEST Tabl
20x100mg και συνεχίζετε πατώντας Enter.
Κάθε φορά που συμπληρώνετε ένα πεδίο, με Enter επιβεβαιώνετε τα στοιχεία και
μεταφέρεστε στο επόμενο κατά σειρά. Αν θέλετε να μεταπηδήσετε σε κάποιο πεδίο, χωρίς

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

269

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

να περάσετε από τα ενδιάμεσα στάδια (πεδία) κάντε κλικ με το ποντίκι στο συγκεκριμένο
χώρο της καρτέλας.

Κωδικός ΕΟΦ: Πληκτρολογείτε τον κωδικό ΕΟΦ
Barcode: Τον εισάγετε με το scanner
Παρακάμψτε τα ενδιάμεσα πεδία και μεταφερθείτε στο:
Ποσοστό ΦΠΑ: Πατήστε Enter (ή κάντε κλικ στο κουμπάκι
02 (= ΦΠΑ 9%) από το σχετικό παράθυρο παραμέτρων.

) για να επιλέξετε κατηγορία

Ημερομηνία Ανοίγματος Καρτέλας: Συμπληρώνεται αυτόματα από την ημερομηνία του
συστήματος.
Παρακάμψτε τα επόμενα στάδια και μεταφερθείτε στα πεδία που αφορούν στις τιμές
Αγοράς/Πώλησης κλπ
Τελευταία Τιμή Αγοράς: Πληκτρολογήστε την.
Επιθ. % Κέρδους: Εισάγετε 35 ή αφήστε κενό, αφού το επόμενο πεδίο, η
Τιμή Πώλησης: υπολογίζεται αυτόματα από την τιμή αγοράς με συντελεστή 1,4715 (ή
1,4310 για περιοχές εφαρμογής καθεστώτος Μειωμένου ΦΠΑ).
Για είδος του ΙΦΕΤ, πληκτρολογήστε τιμή πώλησης 0 (μηδέν), ώστε κατά την πώληση να
ορίζετε εσείς, κάθε φορά την τιμή, σύμφωνα με αυτή που αναγράφεται στο κουπόνι.
Νοσοκομειακή τιμή: Υπολογίζεται αυτόματα από σχετικό συντελεστή από τη Λιανική.
Τα πεδία με τα Φαρμακολογικά στοιχεία και τα στοιχεία περιορισμών χορήγησης (Λίστα,
Νοσοκομειακό κλπ) συμπληρώνονται προαιρετικά.
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Μετά τη συμπλήρωση των «Βασικών Στοιχείων» μεταφερθείτε στα υπόλοιπα Tabs (θέματα)
της καρτέλας ή τουλάχιστον σ’ εκείνα που έχετε να προσθέσετε κάποιο στοιχείο, που
θεωρείτε απαραίτητο. Για παράδειγμα:
 Επιθυμητά Minimum και maximum αποθέματα στο Tab «Διαχείριση Αποθέματος»
ή
 Κάποια ομάδα Στατιστικής επεξεργασίας στο σχετικό Tab κοκ
To πλήθος των Tabs που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία ανοίγματος καρτέλας, είναι
περιορισμένο για λόγους οικονομίας χρόνου.
Μετά την καταχώρηση όλων των στοιχείων της νέας καρτέλας, πατήστε Esc ή κάντε κλικ στο
. Στην οθόνη σας εμφανίζετε το ακόλουθο μήνυμα:

Αν επιλέξετε το Άκυρο, επιστρέφετε στην επεξεργασία της ίδιας καρτέλας ενώ, αν επιλέξετε
το Όχι, ακυρώνετε τη νέα καταχώρηση και επιστρέφετε στην οθόνη επεξεργασίας του
βασικού αρχείου.
Για να καταχωρήσετε την καρτέλα στο αρχείο σας, πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο Ναι. Η
νέα εγγραφή καταχωρείται και στην οθόνη σας εμφανίζεται και πάλι μια κενή καρτέλα, για
να συνεχίσετε αν χρειάζεται, με την εγγραφή του επόμενου είδους.
Πρωτεύον κλειδί για κάθε είδος είναι ο συνδυασμός Κωδικός Αποθήκης + Κωδικός Είδους.
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να εισάγετε είδος με ίδιο κωδικό αλλά διαφορετικό κωδικό
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αποθήκης. Αν ο καταχωρούμενος κωδικός υπάρχει με άλλο κωδικό αποθήκης, το
πρόγραμμα εμφανίζει σχετικό μήνυμα και σας δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρετε των
στοιχείων του παλαιότερου είδους στο νέο είδος.

Στο σημείο αυτό είτε συνεχίζετε ακολουθώντας τα βήματα που περιγράψαμε στην
καταχώρηση των στοιχείων της επόμενης καρτέλας, είτε πατάτε Esc για να διακόψετε την
εργασία και να επιστρέψετε στην οθόνη επεξεργασίας του βασικού αρχείου.

Καρτέλα αποθήκης είδους μπορείτε να εισάγετε και από τα παραστατικά διακίνησης και
από τις παραγγελίες με το πλήκτρο F10. (Βλέπε σχετικά Υποσυστήματα)
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Τροποποίηση στοιχείων είδους (Home)

Είναι διαδικασία με την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε (διορθώσετε) ή ακόμη και να
προσθέσετε στοιχεία σε μια ήδη υπάρχουσα καρτέλα (εγγραφή) αποθήκης. Για την εργασία
αυτή ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στη συνέχεια.
Διαδικασία (βήματα) τροποποίησης εγγραφής
Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία κάποιας καρτέλας φαρμάκου, μεταφερθείτε στη βασική
οθόνη του αρχείου (4.2.1.).

Το πρώτο βήμα για τη διαδικασία τροποποίησης είναι η ανεύρεση της προς τροποποίηση
εγγραφής.
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) που περιγράψαμε στις προηγούμενες
σελίδες (βλέπε 4.2.1.3.) για να μεταφερθείτε στη σελίδα του αρχείου που περιέχει την
αναζητούμενη εγγραφή (καρτέλα). Έστω για παράδειγμα το: TEST Tabl 20x100mg

Η μπάρα πρέπει να βρίσκετε (να «φωτίζει») πάνω στην εγγραφή που πρόκειται να
τροποποιήσετε. Πατήστε το πλήκτρο Home ή το πλήκτρο
.
Στην οθόνη σας
έρχεται η Συγκεντρωτική καρτέλα του επιλεγμένου είδους.
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Τροποποίηση (Διόρθωση) καρτέλας

Επιπλέον στον τίτλο της οθόνης καταγράφονται η κατάσταση (status <Τροποποίηση>), στην
οποία βρίσκεστε και τα ακριβή στοιχεία της ημερομηνίας και ώρας τελευταίας
τροποποίησης.

Ο κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο της περιγραφής. Από το σημείο αυτό μπορείτε να
μεταφερθείτε σε οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας, τόσο του πρώτου Tab όσο και των
υπολοίπων.
Τα Tabs που έχουν τη μορφή πίνακα έχουν τα δικά τους πλήκτρα διαχείρισης, όπως
φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί.

Για να τροποποιήσετε δηλαδή στοιχεία σ’ αυτά τα Tabs, (και ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση
Τροποποίησης) μεταφερθείτε πάνω στην εγγραφή (στοιχείο) που θέλετε να διορθώσετε
και ξαναπατήστε το πλήκτρο Home.
Για να προσθέσετε στοιχεία σε Tabs που έχουν τη μορφή πίνακα (και ενώ βρίσκεστε σε
κατάσταση Τροποποίησης) πατήστε το πλήκτρο Insert.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

274

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Τροποποιήστε ή προσθέστε στοιχεία στην καρτέλα και όταν ολοκληρώσετε πατήστε Esc ή
κάντε κλικ στο
.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Αν επιλέξετε το Άκυρο, επιστρέφετε στην επεξεργασία της ίδιας καρτέλας ενώ, αν επιλέξετε
το Όχι, ακυρώνετε τις τροποποιήσεις και επιστρέφετε στην οθόνη επεξεργασίας του
βασικού αρχείου.
Για να καταχωρήσετε τις τροποποιήσεις στην καρτέλα του αρχείου σας, πατήστε Enter ή
κάντε κλικ στο Ναι. Οι τροποποιήσεις καταχωρούνται και επιστρέφετε στην οθόνη
επεξεργασίας του βασικού αρχείου.
Πατώντας Home μπορείτε να διορθώσετε οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας του είδους
εκτός τον κωδικό αποθήκης, τον κωδικό είδους και το υπόλοιπο. Η αλλαγή των κωδικών
αυτών γίνεται μόνο μέσω βοηθητικής εργασίας της αποθήκης, ενώ του υπολοίπου μέσω
της διαδικασίας απογραφής.
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Διαγραφή είδους (Delete)

Είναι διαδικασία με την οποία μπορείτε να διαγράψετε μια ήδη υπάρχουσα καρτέλα
(εγγραφή) αποθήκης. Για την εργασία αυτή ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται
στη συνέχεια.
Διαδικασία (βήματα) διαγραφής είδους
Για να διαγράψετε κάποια καρτέλα φαρμάκου, μεταφερθείτε στη βασική οθόνη του
αρχείου (4.2.1.).

Το πρώτο βήμα για τη διαδικασία διαγραφής είναι η ανεύρεση της προς διαγραφή
εγγραφής. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) που περιγράψαμε στις
προηγούμενες σελίδες (βλέπε 4.2.1.3.) για να μεταφερθείτε στη σελίδα του αρχείου που
περιέχει την αναζητούμενη εγγραφή (καρτέλα).
Έστω για παράδειγμα το: TEST Tabl 20x100mg

Μετακινήστε τη μπάρα πάνω στην εγγραφή που πρόκειται να διαγράψετε και πατήστε το
πλήκτρο Delete ή το πλήκτρο .
Πατώντας Delete μπορείτε να διαγράψετε ένα είδος εφόσον αυτό :
A. Δεν χρησιμοποιείται σε κάποιο άλλο πίνακα του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι
πριν τη διαγραφή γίνεται έλεγχος αν το είδος έχει κινηθεί μέσα στη χρήση, αν έχει
καταχωρηθεί σε παραγγελία, αν συμμετέχει σε τεχνική προδιαγραφή κλπ.
B. Δεν έχει εγγραφές σε κάποιο από τα Tabs - πίνακες της καρτέλας. Αυτό σημαίνει ότι
πριν τη διαγραφή γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν εγγραφές στον πίνακα των
παρτίδων, των ειδικών τιμών Προμηθευτών, των εναλλακτικών barcodes κλπ.
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Αν ισχύει κάτι από τα προηγούμενα, το πρόγραμμα εμφανίζει σχετικά μηνύματα και δεν
προχωρά στη διαγραφή.

ή

Αν τα μηνύματα αναφέρονται σε λόγους της κατηγορίας Β, τότε μπορείτε να διαγράψετε το
είδος, αφού προηγουμένως διαγράψετε τα στοιχεία από τα Tabs-πίνακες που αναφέρονται
στα προειδοποιητικά μηνύματα.
Τέλος, αν δεν συντρέχουν κάποιοι από τους παραπάνω λόγους, τότε το πρόγραμμα
εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης, πριν την οριστική διαγραφή.
Αν απαντήσετε Όχι η διαγραφή ακυρώνεται και
επιστρέφετε στη βασική οθόνη του αρχείου.
Αν απαντήσετε Ναι το είδος διαγράφεται οριστικά
και επιστρέφετε στη βασική οθόνη του αρχείου.

ΔΕΝ μπορείτε να διαγράψετε είδος εφόσον αυτό χρησιμοποιείται σε κάποιο άλλο πίνακα
του προγράμματος.



Αναλυτικά καθολικά είδους (F10)

Για να δείτε τα αναλυτικά καθολικά κάποιου είδους, μεταφερθείτε στη βασική οθόνη του
αρχείου (4.2.1.).
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) για να μεταφερθείτε στη σελίδα του
αρχείου που περιέχει την αναζητούμενη εγγραφή (καρτέλα). Έστω για παράδειγμα το:
CECLOR TABL 750 mg

Μετακινήστε τη μπάρα πάνω στο συγκεκριμένο είδος και πατήστε F10. Εμφανίζεται η
ακόλουθη οθόνη διαλόγου για να ορίσετε ή να επιβεβαιώσετε τα προτεινόμενα κριτήρια.
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Η κατάσταση που ακολουθεί μπορεί να ζητηθεί στην οθόνη ή στον εκτυπωτή ή σε αρχείο:

Αναλυτικά καθολικά είδους



Συγκέντρωση κατά αιτία κίνησης (F9)

Αντίστοιχη με τη διαδικασία των Αναλυτικών καθολικών είναι και η διαδικασία αναζήτησης
της συγκέντρωσης των κινήσεων του είδους κατά αιτία.
Μετακινήστε τη μπάρα πάνω στο συγκεκριμένο είδος και πατήστε F9. Εμφανίζεται η
ακόλουθη οθόνη διαλόγου για να ορίσετε ή να επιβεβαιώσετε τα προτεινόμενα κριτήρια.

Η κατάσταση που ακολουθεί μπορεί να ζητηθεί στην οθόνη ή στον εκτυπωτή ή σε αρχείο:
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Τέλος, αξίζει να επισημάνουμε ότι:
Την καρτέλα αποθήκης είδους μπορείτε να την επισκεφθείτε (να προβάλετε ή ακόμη και να
διορθώσετε) και από τα παραστατικά διακίνησης και από τις παραγγελίες με το συνδυασμό
Ctrl+K. (Βλέπε σχετικά Υποσυστήματα)

4.2.2 Αρχείο Παραφαρμακευτικών
Επιλέγοντας την αποθήκη 2. εμφανίζεται η πρώτη ηλεκτρονική σελίδα του αρχείου. Τα είδη
εμφανίζονται σε μορφή πίνακα (grid), ταξινομημένα κατά κωδικό καρτέλας, ενώ
παράλληλα βλέπετε τον κωδικό αποθήκης (κατηγορία είδους), τον κωδικό του είδους, την
κύρια περιγραφή (Α), τη συμπληρωματική περιγραφή (Β), την Εταιρεία, την Κατηγορία, την
Ομάδα, το υπόλοιπο του είδους στον ή στους αποθηκευτικούς χώρους που έχετε επιλέξει,
την τιμή πώλησης 1 και το ποσοστό ΦΠΑ.

Αποθήκη 2. Παραφάρμακα (Βασική οθόνη)



Διαχείριση Αρχείου παραφαρμακευτικών

Η διαδικασία διαχείρισης και αυτού του αρχείου είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στο
προηγούμενο, δηλαδή :
Enter

: Παρουσίαση των tabs της Συγκεντρωτικής καρτέλας.

Up (πάνω βελ): Επιλογή του προηγούμενου είδους μέσα στο grid.
Dn (κάτω βελ): Επιλογή του επόμενου είδους μέσα στο grid.
PgDn

: Επόμενη σελίδα του grid

PgUp

: Προηγούμενη σελίδα του grid

Ctrl + End

: Επιλογή της τελευταίας εγγραφής του αρχείου ειδών

Ctrl + Home

: Επιλογή της πρώτης εγγραφής του αρχείου ειδών

Insert

: Εισαγωγή νέας καρτέλας είδους

Home

: Διόρθωση της επιλεγμένης καρτέλας

Delete

: Διαγραφή της επιλεγμένης καρτέλας
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Ctrl + A : Ανεύρεση με κωδικό ή με περιγραφή Α ή με περιγραφή Β
Alt + A : Συνδυαστική αναζήτηση
Ctrl + P : Εκτύπωση της λίστας των ειδών όπως αυτή εμφανίζεται στο grid
Ctrl + E : Εκτύπωση αρχείου συνδεδεμένου με το επιλεγμένο είδος.
F 10

: Παρουσίαση Αναλυτικής καρτέλας (Αναλυτική κίνηση του είδους)

F9

: Παρουσίαση Συγκεντρωτικών κινήσεων του είδους κατά αιτία (Α.Κ.)

Esc

: Έξοδος στο menu.

4.2.2..1 Shift + C : Αντιγραφή (επικόλληση) στοιχείων καρτέλας σε νέο
είδος.
Διαδικασία με την οποία μπορείτε να δημιουργείτε (ανοίγετε) νέα(ες) καρτέλα(ες)
αντιγράφοντας τα στοιχεία μιας άλλης.
Για παράδειγμα, έχετε ανοίξει την καρτέλα είδους AVENE AKERAT CREM BODY CARE
(μητρική) και πρέπει να δημιουργήσετε θυγατρικές καρτέλες για όλα τα είδη του
καταλόγου της εταιρείας. Μεταφέρετε τη μπάρα πάνω στην υπάρχουσα καρτέλα και
πατάτε Shift+C. Στην οθόνη σας εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα :

Η καρτέλα έχει όλα τα στοιχεία της εγγραφής που επιλέξατε για αντιγραφή. Ο κέρσορας
αναβοσβήνει στον κωδικό αποθήκης, όπου σας προτείνεται ο ίδιος (2 = παραφάρμακα).
Πατήστε Enter και στο επόμενο πεδίο εισάγετε κατηγορία ΠΑ (=Παραφάρμακα), οπότε σας
προτείνεται σαν κωδικός είδους ο επόμενος του αρχείου. Αλλάξτε την περιγραφή του
είδους (κρατώντας το πρώτο συνθετικό, AVENE), το Barcode, το ΦΠΑ, τις τιμές και όποιο
άλλο στοιχείο διαφέρει από τη μητρική καρτέλα.

Τέλος, πατήστε Esc για να καταχωρήσετε τη νέα καρτέλα. Επαναλάβετε το ίδιο όσες φορές
χρειάζεται.
Η συντήρηση (ανανέωση τιμοκαταλόγων, συμπλήρωση με νέα είδη) αυτού του αρχείου
γίνεται από το χρήστη του προγράμματος.
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Ειδικά, σε περιπτώσεις συνεργασίας της Εταιρείας μας με κάποιο Προμηθευτή η
Συνεταιρισμό, είναι δυνατή η ενημέρωση-συντήρηση του αρχείου αυτόματα, από το
αντίστοιχο του προμηθευτή.

4.2.2..2 Αλλαγή κωδικού Ειδών - Ενοποίηση καρτελών αποθήκης (R)
Βοηθητική εργασία του, με την οποία μπορείτε να:
 Αλλάξετε τον κωδικό καρτέλας κάποιου Π/Φ,
 Μεταφέρετε τα στοιχεία ενός κωδικού σε κάποιον άλλο (ενοποίηση)
Πρακτικά η εργασία αυτή εξυπηρετεί το δεύτερο και χρησιμοποιείται όταν διαπιστωθεί, οτι
για το ίδιο προιόν υπάρχουν 2 (ή/και περισσότερες) καρτέλες.
Πότε παρουσιάζεται το φαινόμενο;
Διπλές εγγραφές συνήθως δημιουργούνται με τις διαδικασίες αυτόματης ενημέρωσης του
αρχείου Π/Φ σας με ηλεκτρονικά αρχεία π.χ. από το Συνεταιρισμό σας, την ΙΜΣ ή το
Databox.
Τι πρέπει να κάνετε;
 Βρείτε τις καρτέλες, που πρέπει να συνενώσετε. Για το σκοπό αυτό, ανοίξτε το
αρχείο-κατάλογο των παραφαρμακευτικών και ταξινομήστε τα είδη αλφαβητικά.
Κατόπιν με τα πλήκτρα κίνησης (↑,↓) ή αλλαγής σελίδας (PgUp, PgDn) ή με τη
διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) μεταφερθείτε στη σχετική σελίδα του αρχείου.
 Σημειώστε τους κωδικούς των 2 καρτελών, που θα ενοποιήσετε. Στο παράδειγμα
μας έστω οι κωδικοί: 10820 και 23487.

 Φωτίστε την εγγραφή – καρτελα, που θέλετε να καταργήσετε και κάντε κλικ στο κουμπί
με το σύμβολο R, που βρίσκετε στην εργαλειοθήκη της πρώτης γραμμής της οθόνης.
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 Στην οθόνη που εμφανίζεται, δώστε τα στοιχεία που ζητά. Σαν παλαιό κωδικό
πληκτρολογήστε αυτόν που θέλετε να καταργήσετε (π.χ. 10820). Στη θέση του νέου
κωδικού, πληκτρολογήστε αυτόν που θέλετε να κρατήσετε (π.χ. 23487). Στο πρώτο
πεδίο ο αριθμός 2 δηλώνει τον κωδικό αποθήκης (2=Παραφαρμακευτικά).

 Επιβεβαιώστε με Ν τα δοσμένα στοιχεία και
 Στην επόμενη ερώτηση, απαντήστε <Όχι>, για να κρατήσετε τα δεδομένα του νέου
κωδικού:

 Τέλος η διαδικασία ολοκληρώνεται και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα:

Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας:
 Όλα τα στοιχεία (οι κινήσεις από παραστατικά πωλήσεων και Αγορών, στατιστικά,
υπόλοιπα αποθήκης) του «παλαιού» κωδικού μεταφέρονται και προστίθενται στα
αντίστοιχα στοιχεία του «νέου».
 Ο παλαιός κωδικός διαγράφεται και το αρχείο σας ξεκαθαρίζει από διπλοεγγραφές.
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Tabs καρτέλας Παραφαρμακετικού

Τα περισσότερα Tabs (θέματα) της καρτέλας παραφαρμακευτικού είναι όμοια με εκείνα
που περιγράψαμε στη Αποθήκη Φαρμάκων. Εδώ θα αναφερθούμε αναλυτικά μόνο σ’
εκείνα τα Tabs που είτε διαφοροποιούνται είτε δεν υπάρχουν στην αποθήκη φαρμάκων.

4.2.2..1 Tab «Βασικά Στοιχεία»

Καρτέλα Παραφαρμακευτικού - Βασικά Στοιχεία

Από τα βασικά στοιχεία της καρτέλας παραφαρμακευτικού λείπουν τα εξειδικευμένα
στοιχεία (φαρμακολογικά, περιορισμοί διάθεσης κλπ.) που αφορούν μόνο στις καρτέλες
φαρμάκων.

4.2.2..2 Tab «Barcodes»
Η δυνατότητα παρακολούθησης του ίδιου είδους με περισσότερα του ενός Barcode είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση των παραφαρμακευτικών. Κι αυτό γιατί πολύ συχνά το
Barcode αυτών των ειδών ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα προέλευσης ή το χρωματισμό
(διαφορετικά Barcodes για διαφορετικά χρώματα).
Καταχωρώντας εδώ τα διαφορετικά barcodes υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης του είδους
κατά την καταχώρηση παραστατικών ή παραγγελιών, με οποιοδήποτε απ’ αυτά.
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Πίνακας με πολλαπλά Barcodes

4.2.2..3 Tab «Ποσοτικές εκπτώσεις»
Εδώ εισάγετε τις τιμές ή τις εκπτώσεις που δίνετε στο είδος ανάλογα με τη διακινούμενη
ποσότητα, καθώς και την περίοδο ισχύος αυτών.
Αν οι ποσότητες ΑΠΟ και ΕΩΣ είναι μηδέν (0), η τιμή και οι εκπτώσεις ισχύουν ανεξαρτήτως
ποσότητας.
Οι καταχωρούμενες εδώ τιμές και εκπτώσεις προτείνονται κατά την πώληση του είδους
εκτός αν έχει οριστεί κάτι διαφορετικό για το συγκεκριμένο είδος για τον συγκεκριμένο
πελάτη προς τον οποίο γίνεται η πώληση.

Πίνακας Ποσοτικών εκπτώσεων
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Για την εισαγωγή αυτών των στοιχείων είτε σε όλα τα είδη είτε επιλεκτικά (με διάφορα
κριτήρια) υπάρχει ειδική βοηθητική εργασία στα Βοηθητικά προγράμματα του
Υποσυστήματος.

4.2.2..4 Tab «Τιμολογιακή Πολιτική/Κόστος» (Τιμοκατάλογοι ειδών)
Στο Tab αυτό διαμορφώνονται οι τιμοκατάλογοι και τα στοιχεία κόστους του είδους.
Ισχύουσες Τιμές Πώλησης :
Για κάθε είδος ορίζονται μέχρι και 6 τιμές πώλησης οι οποίες λαμβάνονται υπ’ όψιν στην
τιμολογιακή πολιτική, ορίζοντας στον πελάτη την αντίστοιχη τιμή.
Παλαιές Τιμές Πώλησης :
Ενημερώνονται κατά τη μαζική αλλαγή των τιμών. Συμμετέχουν στην τιμολογιακή πολιτική
για τους πελάτες στους οποίους έχει ορισθεί ημερομηνία έναρξης νέου τιμοκαταλόγου
ημερομηνία μεγαλύτερη του συστήματος.
Νέες Τιμές Πώλησης :
Στα πεδία αυτά διαμορφώνετε τους νέους τιμοκαταλόγους. Με βοηθητική εργασία
ενημερώνονται μαζικά από τις τιμές αυτές οι ισχύουσες τιμές.
Επιθυμητό % κέρδους :
Με βάση το ποσοστό αυτό, την τελευταία τιμή αγοράς και τη σχέση μεταξύ των τιμών 1 και
2,3,4,5,6 προσδιορίζονται οι έξι τιμές πώλησης του είδους. μέσα στην καρτέλα του είδους ή
μέσω μαζικών αυτοματοποιημένων βοηθητικών εργασιών αλλαγής τιμοκαταλόγων.
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Διαμόρφωση Τιμολογιακής πολιτικής με πολλούς Τιμοκαταλόγους

Τελευταία τιμή αγοράς/Ημερομηνία :
Ενημερώνεται κατά την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς με την τιμή κόστους της
τελευταίας αγοράς (μετά τις εκπτώσεις), Στην ημερομηνία φαίνεται η ημερομηνία της
τελευταίας αλλαγής.
Τελευταία τιμή αγοράς προ εκπτώσεων/Ημερομηνία :
Ενημερώνεται κατά την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς με την τιμή μονάδος του
είδους του τιμολογίου του προμηθευτή (πριν την έκπτωση). Στην ημερομηνία φαίνεται η
ημερομηνία της τελευταίας αλλαγής.
Ξένο νόμισμα :
Τιμή Αγοράς σε Ξένο Νόμισμα / Ισοτιμία / Κόστος :
Ενημερώνονται με την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς.
Ενημέρωση τιμών από την Καταχώρηση Αγορών :
Στο πεδίο αυτό ορίζετε αν και πως θα διαμορφώνεται η Τιμή Πώλησης 1 του είδους,
εφόσον κατά την καταχώρηση αλλάξει η τιμή αγοράς.











Καμμία ενημέρωση : Η τιμή πώλησης δεν επηρεάζεται με την αλλαγή τιμή αγοράς.
Υπολ.Τιμής Πώλησης από % κέρδους : Η τιμή πώλησης 1 ενημερώνεται αυτόματα με
βάση τη νέα τιμή αγοράς (κόστος μετά τις εκπτώσεις) και το ποσοστό κέρδους που έχει
δηλωθεί στην καρτέλα (βλ. tab Βασικά στοιχεία).
Υπολ. % κέρδους από Τιμή Πώλησης: Το ποσοστό κέρδους προσδιορίζεται από την τιμή
πώλησης που εισάγετε κατά την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς.
Υπολ. % κέρδους ή Τιμής Πώλησης : Κατά την καταχώρηση του τιμολογίου αγοράς
έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε την τιμή πώλησης ορίζοντας ποσοστό κέρδους ή
ορίζοντας την τιμή πώλησης να καθοριστεί αυτόματα το ποσοστό κέρδους.
Υπολ. % Κέρδους από υπάρχουσα Τιμή Πώλησης : Κατά την καταχώρηση του
τιμολογίου αγοράς υπολογίζεται αυτόματα το ποσοστό κέρδους από την υπάρχουσα
τιμή πώλησης και τη νέα τιμή αγοράς
Υπολ. Μείζονος Τιμής Πώλησης : Η τιμή πώλησης ενημερώνεται μόνο αν η
διαμορφούμενη τιμή με βάση την τιμή μονάδος προ εκπτώσεων συν το ποσοστό
κέρδος είναι μεγαλύτερη της τιμής που υπάρχει στην καρτέλα τους είδους, αλλιώς
παραμένει ίδια.

Προσοχή !!!! Κατά το άνοιγμα νέας καρτέλας παραφαρμακευτικού το πρόγραμμα
ενημερώνει αυτόματα το πεδίο «Ενημέρωση τιμών από την καταχώρηση Αγορών» με την
επιλογή «Καμία Ενημέρωση». Αν επιθυμείτε άλλο τρόπο ενημέρωσης θα πρέπει να
μπαίνετε στο Tab της Τιμολογιακής πολιτικής και να το δηλώνετε.
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Για τη μαζική ενημέρωση του τρόπου υπολογισμού των τιμών πώλησης από τις τιμές
αγοράς για το σύνολο του αρχείου παραφαρμακευτικών ή μέρος αυτού το πρόγραμμα
διαθέτει ειδική βοηθητική εργασία. Η εργασία αυτή χρησιμοποιεί διάφορα κριτήρια των
καρτελών αποθήκης και περιλαμβάνεται στα Βοηθητικά προγράμματα του Υποσυστήματος
(Βλέπε σχετικές πληροφορίες).

4.2.2..5 Tab «Παράμετροι Στατιστικής Επεξεργασίας»
Εδώ εισάγετε τις ομάδες στατιστικής επεξεργασίας των παραφαρμακευτικών.
Δημιουργήστε τις ομάδες στατιστικής επεξεργασίας και συγκέντρωσης, όπως εσείς θέλετε ή
χρησιμοποιήστε τις παραμέτρους που προσφέρει η εφαρμογή. Η ανάπτυξη-εισαγωγή των
σχετικών ομάδων Στατιστικής & Συγκέντρωσης μπορεί να γίνει από τις παραμέτρους του
υποσυστήματος «Αποθήκη» (4.6.2.1 & 2), όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα.

4.6.2.1 & 4.6.2.2 Παράμετροι Στατιστικής Ομαδοποίησης

Υπόδειγμα ανάπτυξης Ομάδων Στατιστικής & Συγκέντρωσης ειδών
«Ομάδες Στατιστικής». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε τις ακόλουθες
παραμέτρους, ώστε να διακρίνετε τα είδη που διακινείτε σε :
-

Φάρμακα,

-

OTC,

-

Παραφαρμακευτικά,

-

Καλλυντικά,

-

Ορθοπεδικά,

-

Είδη Υγιεινής Διατροφής,

-

Βρεφικά Γάλατα,

-

Είδη Bebe κλπ
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«Ομάδες Συγκέντρωσης 1». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για κάθε
μία από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
όπως :
-

Φάρμακα Αναπνευστικού, Κυκλοφορικού κοκ

-

OTC Βιταμίνες, OTC παυσίπονα, OTC παστίλιες

-

Παραφαρμακευτικά Λοιπά, Επιδεσμικό Υλικό, Θερμόμετρα, Πιεσόμετρα κοκ

-

Καλλυντικά Γενικά, Δερμοκαλλυντικά κοκ

-

Ορθοεδικά Ζώνες, Αυχενικά Κολλάρα, Βακτηρίες κοκ

-

Διαιτητικά, Συμπληρώματα Διατροφής κοκ

-

Γάλατα 1ης Βρεφικής ηλικίας, Γάλατα 2ης Βρεφικής ηλικίας, Γάλατα Υποαλλεργικά

-

Πιπίλες, Μπιμπερό, Βρεφανάπτυξη

«Ομάδες Συγκέντρωσης 2». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για κάθε
μία από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
βασιζόμενοι στην παραπάνω λογική. Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να έχει η παραμετροποίηση
σε μεγαλύτερο βαθμό στην κατηγορία των καλλυντικών. Έτσι στο επίπεδο αυτό θα
μπορούσατε να προσθέσετε τις παρακάτω παραμέτρους :
-

Καλλυντικά Προσώπου

-

Καλλυντικά Σώματος

-

Καλλυντικά Μαλλιών

-

Μακιγιάζ προσώπου

-

Μακιγιάζ ματιών

-

Μακιγιάζ χειλιών κοκ

«Ομάδες Συγκέντρωσης 3». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για κάθε
μία από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
βασιζόμενοι στην παραπάνω λογική. Έτσι στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να προσθέσετε
τις παρακάτω παραμέτρους :
-

Κρέμες προσώπου

-

Γαλακτώματα προσώπου

-

Λοσιόν προσώπου

-

Πούδρες, Κραγιον, Σκιές, Μολύβια

-

Κρέμες Σώματος

-

Γαλακτώματα Σώματος

-

Λοσιόν Σώματος

-

Σαμπουάν

-

Conditionner κοκ

«Ομάδες Συγκέντρωσης 4». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για κάθε
μία από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
βασιζόμενοι στην παραπάνω λογική. Έτσι στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να προσθέσετε
τις παρακάτω παραμέτρους :
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Κρέμες Ημέρας

-

Κρέμες Νύχτας

-

Κρέμες Θρεπτικές

-

Χρωματικές αποχρώσεις μακιγιάζ κοκ

2017

«Ομάδες Συγκέντρωσης 5». Στο επίπεδο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε για κάθε μία
από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
βασιζόμενοι στην παραπάνω λογική. Έτσι στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να προσθέσετε
τις παρακάτω παραμέτρους :
-

Ξηρά Δέρματα

-

Λιπαρά Δέρματα

-

Κανονικά Δέρματα

-

Μικτά Δέρματα

-

Ξηρά Μαλλιά

-

Λιπαρά Μαλλιά

-

Κανονικά Μαλλιά

Με τη λογική του παραδείγματος μπορείτε να φτάσετε σε όποιο βαθμό ανάλυσης
επιθυμείτε. Όπως φαίνεται στο παράδειγμα όσο βαθαίνει το επίπεδο στατιστικής
ομαδοποίησης τόσο λεπτομερέστερη γίνεται η προσέγγιση των ειδών και εξ αυτού η
σχετική πληροφοριακή κατάσταση.
Ανάλογα με την παραμετροποίηση του προγράμματος και τα επίπεδα της ανάλυσης των
ομάδων συγκέντρωσης μπορείτε να έχετε πολύτιμε πληροφοριακές καταστάσεις (Βλέπε
Πληροφοριακές καταστάσεις του ιδίου Υποσυστήματος και του Υποσυστήματος «Στατιστική
Επεξεργασία»).
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Υπόδειγμα παραμετροποίησης του Tab "Στατιστική Επεξεργασία" καρτέλας Π/Φ

* Τα υπόλοιπα Tabs της καρτέλας Παραφαρμακευτικών είναι όμοια με αυτά της καρτέλας
Φαρμάκων και λειτουργούν όπως περιγράψαμε.

4.2.3 Φαρμακοτεχνικά Σκευάσματα
Στην αποθήκη 3. Φαρμακοτεχνικά περιλαμβάνονται οι καρτέλες των φαρμακοτεχνικών
εργασιών. Επιλέγοντας την αποθήκη 3 εμφανίζεται η πρώτη ηλεκτρονική σελίδα του
αρχείου.

Τα είδη εμφανίζονται σε μορφή πίνακα (grid), ταξινομημένα κατά κωδικό καρτέλας, ενώ
παράλληλα βλέπετε :


τον κωδικό αποθήκης (κατηγορία είδους),



τον κωδικό του είδους,



την κύρια περιγραφή (Α) και τη συμπληρωματική περιγραφή (Β),



την τιμή πώλησης (αμοιβή της βασικής ποσότητας) και



το ποσοστό ΦΠΑ.

Η διαδικασία διαχείρισης και αυτού του αρχείου είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στο
προηγούμενο, δηλαδή :
Enter

: Παρουσίαση των tabs της Συγκεντρωτικής καρτέλας.

Up (πάνω βελ): Επιλογή του προηγούμενου είδους μέσα στο grid.
Dn (κάτω βελ): Επιλογή του επόμενου είδους μέσα στο grid.
PgDn

: Επόμενη σελίδα του grid

PgUp

: Προηγούμενη σελίδα του grid

Ctrl + End

: Επιλογή της τελευταίας εγγραφής του αρχείου ειδών

Ctrl + Home

: Επιλογή της πρώτης εγγραφής του αρχείου ειδών

Insert

: Εισαγωγή νέας καρτέλας είδους
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: Διόρθωση της επιλεγμένης καρτέλας

Delete

: Διαγραφή της επιλεγμένης καρτέλας
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Ctrl + A : Ανεύρεση με κωδικό ή με περιγραφή Α ή με περιγραφή Β
Alt + A : Συνδυαστική αναζήτηση
Ctrl + P : Εκτύπωση της λίστας των ειδών όπως αυτή εμφανίζεται στο grid
F 10

: Παρουσίαση Αναλυτικής καρτέλας (Αναλυτική κίνηση του είδους)

F9

: Παρουσίαση Συγκεντρωτικών κινήσεων του είδους κατά αιτία (Α.Κ.)

Esc

: Έξοδος στο menu.

Shift + C

: Αντιγραφή (επικόλληση) στοιχείων καρτέλας σε νέο είδος.

Οι καρτέλες όλων των Φαρμακοτεχνικών εργασιών με τις ισχύουσες τιμές περιλαμβάνονται
στην εφαρμογή, αλλά Δεν ανανεώνονται με αρχείο.
Οι αμοιβές αυτών των εργασιών καθορίζονται από το Υπουργείο Εμπορίου και η ευθύνη
της παρακολούθησης (προσαρμογής) του τιμοκαταλόγου ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη
της εφαρμογής.



Tabs καρτέλας Φαρμακοτεχνικού

Στην αποθήκη αυτή σημαντικά είναι τα ακόλουθα Tabs.

4.2.3..1 Tab «Βασικά Στοιχεία»
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Εδώ ορίζονται :

ο ΦΠΑ και


η Τιμή Πώλησης : Ελάχιστη αμοιβή της φαρμακοτεχνικής εργασίας, (όπως
αυτή καθορίζεται από το Υπουργείο) που δίδεται για ποσότητα
φαρμακοτεχνικού σκευάσματος μέχρι και την ποσότητα βάσης του (σε όγκο
ή βάρος ή τεμάχια ανάλογα με τη φαρμακοτεχνική μορφή).

* Συμμετέχουν στον υπολογισμό της αξίας της Φαρμακοτεχνικής εργασίας κατά την
καταχώρηση της προδιαγραφής συνταγής με Φαρμακοτεχνικό σκεύασμα.

4.2.3..2 Tab «Ειδικά Στοιχεία»

Στα ακόλουθα πεδία ορίζετε :
 Μη συμμετοχή της ποσότητας στον υπολογισμό της αξίας του σκευάσματος
Ν)αι, αφού η αξία υπολογίζεται βάσει τύπου.

:

 Βάση : την ποσότητα (σε βάρος ή όγκο ή τεμάχια) του σκευάσματος μέχρι την οποία
χρεώνεται η βασική αμοιβή που αναφέρεται στο Tab των Βασικών στοιχείων
σαν τιμή πώλησης.
 Βήμα : Βήμα ποσότητας επιπλέον του βασικού ορίου (Βάση) για το οποίο
χορηγείται αμοιβή επιπλέον της βασικής.
 Τιμή Βήματος : Η επιπλέον αμοιβή για κάθε βήμα.
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Π.χ. Για παρασκευή Αλοιφής μέχρι 50 γραμμάρια (Βάση) η αμοιβή ορίζεται στα 2,26€ (Τιμή
πώλησης). Για ποσότητα άνω των 50 γρ. ανά 10 γρ. ή κλάσμα αυτών (Βήμα) ορίζεται
επιπλέον αμοιβή 0,21€ (Τιμή Βήματος).

* Συμμετέχουν και αυτά στον υπολογισμό της αξίας της Φαρμακοτεχνικής εργασίας κατά
την καταχώρηση της προδιαγραφής συνταγής με Φαρμακοτεχνικό σκεύασμα.

4.2.3..3 Tab «Τιμολογιακή Πολιτική/Κόστος»

Στα πεδία :


Υπολογισμός Αξίας βάσει τύπου : πρέπει να υπάρχει Ν)αι



Τύπος Υπολογισμού Αξίας Αγαθού/Υπηρεσίας : Καταγράφεται ο τύπος
υπολογισμού της αξίας της φαρμακοτεχνικής εργασίας με βάση έναν
αλγόριθμο και τα στοιχεία του προηγούμενου Tab.

* Συμμετέχουν μαζί με τα προηγούμενα στον υπολογισμό της αξίας της Φαρμακοτεχνικής
εργασίας κατά την καταχώρηση της προδιαγραφής συνταγής με Φαρμακοτεχνικό
σκεύασμα.
Τα υπόλοιπα Tabs της καρτέλας Φαρμακοτεχνικής εργασίας λειτουργούν όπως
περιγράψαμε στην αποθήκη 1.Φάρμακα.
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4.2.4 Λοιπές κατηγορίες ειδών
Περιλαμβάνει βοηθητικούς κωδικούς (καρτέλες ειδών) που εξυπηρετούν λειτουργικές
ανάγκες της εφαρμογής και παραμετροποιούνται από την εταιρεία.

Μην τροποποιείτε ΠΟΤΕ αυτές τις εγγραφές !!!

4.3 Κινήσεις Αποθήκης
Οι επιλογές αυτής της υπο-επιλογής φαίνονται
στην παρακάτω οθόνη :

4.3.1 Ημερήσιες Κινήσεις
Στην επιλογή αυτή «διαχειρίζεσθε» τις κινήσεις αποθήκης μιας συγκεκριμένης
ημερομηνίας. Εδώ εμφανίζονται οι κινήσεις που προέρχονται από άλλα υποσυστήματα π.χ.
έκδοση παραστατικών (Πωλήσεις-Αγορές), απογραφή κλπ.
Με την επιλογή της εργασίας το πρόγραμμα σας μεταφέρει στον πίνακα της τελευταίας
ημερομηνίας με εγγραφές ημερήσιων κινήσεων. Μπορείτε είτε να αποδεχθείτε (με Enter)
την προτεινόμενη ημερομηνία είτε να πληκτρολογήστε άλλη.
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Τα στοιχεία των κινήσεων που φαίνονται στον πίνακα (grid) αυτό είναι :
ΤΠ
ΑΚ
Αρ. Παραστατικού
Α
Είδος
Ποσότητα
Τιμή μονάδος
Αξία Έκπτωσης
Αξία

: Τύπος παραστατικού
: Αιτία κίνησης (σκοπός διακίνησης) π.χ. πώληση
: Ο κωδικός αποθήκης (κατηγορία είδους)
: Ο κωδικός είδους
: Ποσότητα στη μονάδα τήρησης της αποθήκης

: (Ποσότητα * Τιμή Μονάδος – Αξία έκπτωσης)
Διαχείριση Ημερήσιων κινήσεων

Τα πλήκτρα διαχείρισης του πίνακα εμφανίζονται στην τελευταία γραμμή της οθόνης, ενώ
τα αντίστοιχα Hot Keys στο πάνω μέρος αυτής. Στον πίνακα αυτό οι λειτουργίες που έχετε
είναι :
Up (πάνω βελ): Επιλογή της επόμενης κίνησης μέσα στο grid.
Dn (κάτω βελ): Επιλογή της προηγούμενης κίνησης μέσα στο grid.
PgDn

: Επόμενη σελίδα του grid

PgUp

: Προηγούμενη σελίδα του grid

Ctrl + End

: Επιλογή της τελευταίας κίνησης του grid

Ctrl + Home

: Επιλογή της πρώτης κίνησης του grid

Ctrl + PgUp

: Προηγούμενη ημερομηνία κινήσεων
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Ctrl + PgDn

: Επόμενη ημερομηνία κινήσεων

Insert

: Εισαγωγή νέας κίνησης αποθήκης

Home

: Διόρθωση της επιλεγμένης κίνησης

Delete

: Διαγραφή της επιλεγμένης κίνησης

2017

Ctrl + A : Ανεύρεση κίνησης με βάση τον αριθμό παραστατικού
Ctrl + P

: Εκτύπωση κατάστασης ελέγχου κινήσεων αποθήκης με προτεινόμενες
όλες τις κινήσεις της ημερομηνίας

Esc

: Έξοδος στο menu.

Enter

: Παρουσίαση των υπολοίπων στοιχείων της κίνησης

Προσοχή !!! Οι εγγραφές αυτού του πίνακα ενημερώνουν με κρίσιμα στοιχεία άλλους
πίνακες και υποσυστήματα της εφαρμογής π.χ. Έσοδα/Έξοδα, αναλυτικές καρτέλες κλπ. Ως
εκ τούτου :
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε ή να διαγράψετε εγγραφές αυτού του
πίνακα χωρίς την προηγούμενη έγκριση του τμήματος υποστήριξης της εταιρείας μας
Πατώντας Enter πάνω σε μια κίνηση βλέπετε και τα υπόλοιπα στοιχεία αυτής.

Αιτιολογία
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Η αιτιολογία αυτή εμφανίζεται στην αναλυτική καρτέλα του είδους. Αν η κίνηση προέρχεται
από τη διαχείριση παραστατικών διαμορφώνεται ανάλογα με την παραμετροποίηση του
τύπου παραστατικού της κίνησης. Αν την καταχωρείτε απ’ ευθείας στις κινήσεις αποθήκης
πληκτρολογείτε ελεύθερα το περιεχόμενο της.
Συναλλασσόμενος
Ο κωδικός και η επωνυμία του πελάτη ή του προμηθευτή της κίνησης.
Παράδοση / Παραλαβή
Ο κωδικός και η επωνυμία του συναλλασσόμενου στον οποίο έγινε η παράδοση. Αν
εμφανίζεται η όχι η πληροφορία αυτή εξαρτάται από την παραμετροποίηση του τύπου
παραστατικού στο πεδίο «Τριγωνική συναλλαγή».
Παρτίδα/Lot
Ο αριθμός της παρτίδας (lot number) και η ημερομηνία λήξης της παρτίδας του είδους για
τη συγκεκριμένη κίνηση.
Παραγγελία – Έργο
Ο κωδικός αποθήκης και είδους του προϊόντος για το οποίο έγινε η συγκεκριμένη κίνηση.
Ποσότητα 2ης μονάδας
Η ποσότητα της κίνησης στην επικουρική μονάδα μέτρησης.
ΦΠΑ (Ποσοστό & Αξία)
Ο κωδικός ποσοστού ΦΠΑ και η αξία ΦΠΑ της κίνησης. Αν η κίνηση αφορά αγορά ή
πώληση, η αξία αυτή μεταφέρεται στη γενική λογιστική.
Τρόπος πληρωμής
Ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού από το οποίο προήλθε η κίνηση.
Δρομολόγιο
Το δρομολόγιο που αναφέρεται στο παραστατικό από το οποίο προήλθε η κίνηση.
Μεταφορέας
Ο μεταφορέας (πρακτορείο) που αναφέρεται στο παραστατικό από το οποίο προήλθε η
κίνηση.
Όροι παράδοσης : Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.
Τόπος φόρτωσης
Ο τόπος φόρτωσης που αναφέρεται στο παραστατικό από το οποίο προήλθε η κίνηση.
Τμήμα
Το τμήμα παραγωγής της εταιρείας που αφορά η συγκεκριμένη κίνηση. Το τμήμα
καταχωρείται είτε στο header του παραστατικού είτε στις γραμμές αυτού.
Εναλλακτική Προδιαγραφή : Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.
Ομάδα συγκέντρωσης πωλήσεων
Η ομάδα συγκέντρωσης ενημερώνεται κατά την έκδοση των παραστατικών πώλησης με
βάση σχετικό πίνακα των παραμέτρων. Με βάση την ομάδα αυτή εκτελείται η ενημέρωση
της γενικής λογιστικής για τους λογαριασμούς εσόδων, ΦΠΑ εσόδων, πελατών και ταμείου
από πωλήσεις, σύμφωνα με σχετικό πίνακα παραμέτρων.
Ομάδα συγκέντρωσης αγορών
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Η ομάδα συγκέντρωσης ενημερώνεται κατά την έκδοση των παραστατικών αγορών με
βάση την αιτία κίνησης (σκοπό διακίνησης). Με βάση την ομάδα αυτή εκτελείται η
ενημέρωση της γενικής λογιστικής για τους λογαριασμούς αγορών, ΦΠΑ αγορών,
προμηθευτών και ταμείου από αγορές, σύμφωνα με σχετικό πίνακα παραμέτρων.
Κωδικός προέλευσης
Αποτελεί την ταυτότητα της κίνησης και δείχνει το υποσύστημα από το οποίο προήλθε
αυτή. Προτείνεται ακόμη και στην περίπτωση που η κίνηση καταχωρείται απ’ ευθείας στην
επιλογή αυτή να συμπληρώνετε προέλευση εγγραφής. Υπάρχει δυνατότητα απαγόρευσης
διόρθωσης των κινήσεων συγκεκριμένης προέλευσης εγγραφής.
Αριθμός Καταχώρησης Παραστατικού
Ο αριθμός καταχώρησης του header του παραστατικού από το οποίο προέρχεται η κίνηση.
Ενημερώνεται αυτόματα με την έκδοση του παραστατικού και είναι ο συνδετικός κρίκος
του παραστατικού με την κίνηση της αποθήκης.

4.3.2 Κατάσταση ελέγχου Ημερήσιων κινήσεων
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να
πάρετε κατάσταση ελέγχου των
ημερήσιων κινήσεων με διάφορα
κριτήρια, που θα εισάγετε στην
οθόνη διαλόγου της εικόνας.

Τα κριτήρια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι :


Αποθήκη : Κωδικός Αποθήκης (π.χ. 1, 2, 3) ή *** για όλες μαζί.



Κατάσταση ελέγχου (ΑΠΟ…ΕΩΣ…) : Ημερομηνίες ημερήσιων κινήσεων
(ΑΠΟ…ΕΩΣ…) που θα περιληφθούν στην κατάσταση. Σαν Ημερομηνία ΑΠΟ
προτείνεται η πρώτη μη οριστικοποιημένη, ενώ σαν Ημερομηνία ΕΩΣ
προτείνεται η τελευταία μη οριστικοποιημένη.



Προέλευση Εγγραφών : Πατήστε κλικ στο κουμπί
για να επιλέξετε
προέλευση (π.χ. ΑΠΟ Διαχείριση Παραστατικών, ΑΠΟ Διαφορές Απογραφής
κλπ.) ή *** για όλες μαζί.



Ημερομηνία καταχώρησης : Ημερομηνίες καταχωρήσεων (ΑΠΟ…ΕΩΣ…)
που θα περιληφθούν στην κατάσταση ή κενό.



Όνομα Χρήστη : Πατήστε κλικ στο κουμπί
για όλους μαζί.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

για να επιλέξετε χρήστη ή ***

298

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017



Αιτίες : Αιτίες κίνησης που θα περιληφθούν στην κατάσταση ελέγχου. Είτε
αποδέχεστε τις προτεινόμενες είτε επιλέγετε κάνοντας κλικ στο κουμπί .



Τύποι Παραστατικών : Οι Τύποι Παραστατικών που θα περιληφθούν στην
κατάσταση ελέγχου. Είτε αποδέχεστε τους προτεινόμενουςς είτε επιλέγετε
κάνοντας κλικ στο κουμπί .



Εμφάνιση Χρήστη – Ημερομηνίας Καταχώρησης : Εισάγετε Ν)αι αν θέλετε
την εμφάνιση του Χρήστη που καταχώρησε την κίνηση και την ημερομηνία
καταχώρησης, αλλιώς αφήστε κενό

Επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που έχετε ορίσει, εξάγετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή ή σε
αρχείο) την κατάσταση ελέγχου με την ακόλουθη μορφή :

Η κατάσταση αποτελείται από τόσες σελίδες, όσες και οι ημερομηνίες που
περιλαμβάνονται στο διάστημα ελέγχου που ορίσατε.

4.3.3 Συνολική Κίνηση κατά Προέλευση Εγγραφών
Από την επιλογή αυτή
μπορείτε
να
πάρετε
κατάσταση ελέγχου του
συνόλου
των
κινήσεων
συγκεντρωμένων
κατά
προέλευση εγγραφών.

Τα κριτήρια, που θα εισάγετε στην οθόνη διαλόγου της εικόνας είναι :


Ημερομηνίες Κίνησης (ΑΠΟ…ΕΩΣ…) : Ημερομηνίες ημερήσιων κινήσεων
(ΑΠΟ…ΕΩΣ…) που θα περιληφθούν στην κατάσταση. Σαν Ημερομηνία ΑΠΟ
προτείνεται η πρώτη μη οριστικοποιημένη, ενώ σαν Ημερομηνία ΕΩΣ
προτείνεται η τελευταία μη οριστικοποιημένη.



Προέλευση Εγγραφών : Πατήστε κλικ στο κουμπί
για να επιλέξετε
προέλευση (π.χ. ΑΠΟ Διαχείριση Παραστατικών, ΑΠΟ Διαφορές Απογραφής
κλπ.) ή *** για όλες μαζί.
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Επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που έχετε ορίσει, εξάγετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή ή σε
αρχείο) την κατάσταση ελέγχου με την ακόλουθη μορφή :

Στο τέλος της κατάστασης εμφανίζονται τα Γενικά Σύνολα.

4.3.4 Οριστικοποίηση Κινήσεων
Από την επιλογή αυτή κάνετε
οριστικοποίηση των προσωρινών
κινήσεων αποθήκης.
Με την οριστικοποίηση
ενημερώνονται τα μηνιαία
συγκεντρωτικά ποσά των ειδών
και διαγράφονται οι αντίστοιχες
ημερήσιες προσωρινές κινήσεις.
Όπως ενημερώνει (προειδοποιεί)
και το μήνυμα που εμφανίζεται
στην οθόνη σας, η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται ΜΟΝΟ εφόσον είστε βέβαιοι ότι
έχετε κάνει μεταφορά των κινήσεων στο Λογιστήριο (Έσοδα – Έξοδα).
Προτείνεται η εργασία αυτή να εκτελείται καθ’ υπόδειξη του τμήματος υποστήριξης της
εταιρείας μας !!!
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4.3.5 Ενημέρωση Εσόδων/Εξόδων
Με την εργασία αυτή μεταφέρονται
στο λογιστήριο σας οι ημερήσιες
κινήσεις αποθήκης και ενημερώνονται
οι αντίστοιχες «Ημερήσιες κινήσεις»
Εσόδων/Εξόδων (βλέπε Υποσύστημα 9.
«Έσοδα – Έξοδα»).
Με την επιλογή της εργασίας
εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου της εικόνας για να εισάγεται τα κριτήρια μεταφοράς.
Τα κριτήρια, που θα εισάγετε στην οθόνη διαλόγου της εικόνας είναι :



Έσοδα/Έξοδα : Εισάγετε κατηγορία (1 για Έσοδα ή 2 για Έξοδα) ή *
(προτείνεται) για Όλα (Έσοδα & Έξοδα)
Ημερομηνία ΑΠΟ…ΕΩΣ… : Σαν ημερομηνία ΑΠΟ.. προτείνεται από το
πρόγραμμα η επόμενη της τελευταίας μεταφερθείσας. Την αποδέχεστε
(εκτός αν συντρέχουν λόγοι να την αλλάξετε).
Σαν ημερομηνία ΕΩΣ.. προτείνεται από το πρόγραμμα η τελευταία
ημερομηνία που εμφανίζει εγγραφές στις ημερήσιες κινήσεις Αποθήκης.
Την αποδέχεστε (εκτός αν συντρέχουν λόγοι να την αλλάξετε).

Επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία [Ν] ξεκινά η διαδικασία μεταφοράς των κινήσεων Αποθήκης
και ενημέρωσης των ημερήσιων κινήσεων Εσόδων/Εξόδων.
Με την ολοκλήρωση της
εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα

διαδικασίας

4.3.6 Ανενεργό
4.3.7 Ανενεργό
4.3.8 Διαδικασίες Απογραφής
Οι διαδικασίες Απογραφής περιλαμβάνουν
ένα σύνολο εργασιών, όπως εμφανίζονται
στο μενού της εικόνας, με τις οποίες
ενημερώνονται τα υπόλοιπα αποθήκης.

Η διαδικασία της απογραφής
ολοκληρώνεται σε δύο στάδια και περιλαμβάνει:
A. την καταχώρηση της φυσικής καταμέτρησης και στη συνέχεια

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

301

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

B. την ενημέρωση των υπολοίπων αποθήκης με τις ποσότητες που καταμετρήθηκαν.
Η ενημέρωση αυτή γίνεται κατά περίπτωση :


είτε με τη Δημιουργία Διαφορών (Πλεονάσματα ή Ελλείμματα)



είτε με τη Δημιουργία Υπολοίπου (Απογραφή έναρξης)



Καταχώρηση Απογραφής (Φυσική καταμέτρηση)
Αποτελεί το πρώτο στάδιο (Α) της
διαδικασίας Απογραφής.
Επιλέγοντας την εργασία αυτή
εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου
αυτής της εικόνας.
Ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται στη συνέχεια για
την καταχώρηση της φυσικής
καταμέτρησης.

Βήμα 1ο : Επιλογή Αποθήκης και στήλης. Συμπληρώστε τα στοιχεία (κριτήρια) που σας
ζητούνται, στην πρώτη οθόνη διαλόγου. Τα κριτήρια αυτά είναι :


Αποθήκη : εισάγετε εδώ τον κωδικό αποθήκης (π.χ. 1 για Φάρμακα ή 2 για
Παραφάρμακα), που πρόκειται να απογράψετε.



Στήλη : επιλέξτε τη στήλη 1 (=Διαθέσιμα), που προτείνεται σαν
αποθηκευτικός χώρος, που θα καταμετρηθεί.

Επιβεβαιώστε με [Ν] την ορθότητα των στοιχείων, οπότε στην οθόνη σας εμφανίζεται ο
πίνακας των ειδών της επιλεγμένης αποθήκης με τη μορφή της επόμενης εικόνας.

Προσοχή !!!! Στη στήλη «Ποσότητα» του πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα της τελευταίας
καταμέτρησης.
Αυτό σημαίνει πως, αν δεν έχετε κάνει άλλη φορά καταχώρηση απογραφής (καταμέτρηση),
τότε ο πίνακας αυτός εμφανίζεται εντελώς κενός.
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Βήμα 2ο : Επανυπολογισμός υπολοίπων. Σε κάθε περίπτωση επόμενη ενέργεια σας είναι, να
ζητήσετε την εκ νέου δημιουργία αυτού του πίνακα με τα υπόλοιπα της τρέχουσας
ημερομηνίας.
Για τη εργασία αυτή, πατήστε Ctrl+M ή κάντε κλικ στο κουμπί
που υπάρχει στο πάνω
τμήμα της εικόνας. Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου. Εδώ :
Επιβεβαιώστε τον κωδικό αποθήκης
και τη στήλη.
Πληκτρολογήστε (στο πεδίο της
ημερομηνίας υπολοίπου) την
τρέχουσα ημερομηνία στη μορφή
ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ π.χ. 14/04/07.
Πατήστε Enter για να επιβεβαιώσετε
και τα δύο επόμενα ερωτήματα.
Με την εργασία αυτή η ποσότητα
που εμφανιζόταν στον πίνακα θα
αντικατασταθεί από το υπόλοιπο της
αποθήκης της νέας ημερομηνίας.
Μετά την ολοκλήρωση της
εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα.

διαδικασίας,

Πατήστε το Enter ή κάντε κλικ με το ποντίκι στο
ΟΚ.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται πλέον ο πίνακας της απογραφής με τα υπόλοιπα αποθήκης
(Διαθέσιμα) της ημερομηνίας που ζητήσατε.
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Τα είδη εμφανίζονται ταξινομημένα κατά κωδικό. Για ταξινόμηση κατά Περιγραφή κάντε
κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης
Βήμα 3ο : Διόρθωση - καταχώρηση Υπολοίπων. Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήστε :


τα βελάκια κατεύθυνσης (  ) για αλλαγή είδους ή τα πλήκτρα PgDn και PgUp για
αλλαγή σελίδας.




Το Ctrl+A, για την ανεύρεση άμεσα κάποιου είδους.
το Home, για να διορθώσετε το υπόλοιπο του επιλεγμένου είδους. Ο κέρσορας
αναβοσβήνει στη στήλη ποσότητα. Εδώ πληκτρολογείτε την ποσότητα που
καταμετρήσατε ενώ η τιμή μονάδος συμπληρώνεται με την τιμή αποτίμησης.
Επαναλαμβάνετε το ίδιο και για τα υπόλοιπα είδη.

Κάθε φορά που καταχωρείτε μια ποσότητα μεταβάλλονται τα στοιχεία των συνόλων
(ποσότητες σε τεμάχια και αξίες αποθέματος), που φαίνονται στην τελευταία σειρά της
οθόνης. Με τα βήματα αυτά ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της διαδικασίας Απογραφής,
η καταχώρηση της φυσικής καταμέτρησης.



Διαφορές Απογραφής με Λογιστικό Υπόλοιπο

Μετά την καταχώρηση της φυσικής καταμέτρησης, τη διαδικασία δηλαδή που
περιγράψαμε στο προηγούμενο, μπορείτε να ζητήσετε από εδώ, σχετική πληροφοριακή
κατάσταση, που εμφανίζει τις διαφορές μεταξύ των υπολοίπων που καταμετρήθηκαν και
των υπολοίπων που εμφανίζονται στις καρτέλες αποθήκης.
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η επόμενη οθόνη διαλόγου :
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Συμπληρώστε
τα
στοιχεία
που
σας
ζητούνται, σύμφωνα με
υπόδειγμα της εικόνας.
Έτσι θα πάρετε (στην
οθόνη στον εκτυπωτή ή
σε αρχείο) κατάσταση
όμοια με αυτή του
υποδείγματος που
ακολουθεί.

Στήλες της κατάστασης
Υπόλοιπο
Απογραφή
Διαφορά
Τιμή Μονάδος
Έλλειμμα
Πλεόνασμα
Γενικά Σύνολα
Ελλείμματα)

: το υπόλοιπο που εμφανίζεται στην καρτέλα του είδους
: η ποσότητα που καταμετρήσατε
: η διαφορά των δυο προηγούμενων στηλών
: Τιμή αποτίμησης του είδους
: η αξία του ελλείμματος του είδους
: η αξία του πλεονάσματος του είδους
: Τα σύνολα κάθε στήλης και αποτίμηση των διαφορών (Πλεονάσματα –

Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου Α δηλαδή, της καταμέτρησης και καταχώρησης των
υπολοίπων (όπως περιγράψαμε στην επιλογή 4.3.8.1.) πρέπει να ακολουθήσει το στάδιο Β.
Στο στάδιο αυτό η εφαρμογή θα ενημερωθεί με τις καταμετρηθείσες ποσότητες, που
καταχωρήσατε με την εργασία της επιλογής 4.3.8.1. Για τις εργασίες αυτού του σταδίου
προσφέρονται οι ακόλουθες δυο (2) επιλογές, ανάλογα με το ζητούμενο αποτέλεσμα.
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Δημιουργία Διαφορών απογραφής στην Αποθήκη
Εκτελείτε την εργασία
αυτή, όταν θέλετε να
ενημερώσετε την αποθήκη
με τις αλλαγές (διορθώσεις)
των υπολοίπων, δηλαδή με
τα ελλείμματα ή τα
πλεονάσματα.
Με την επιλογή της
εργασίας εμφανίζεται η
οθόνη διαλόγου της
εικόνας για να

συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία :


Πληκτρολογείτε τον κωδικό αποθήκης και τη στήλη που απογράψατε.



Ορίζετε τους κωδικούς ΑΠΟ…και ΕΩΣ… των ειδών ή πατήστε Enter για να
συμπεριληφθούν όλα τα είδη της αποθήκης.
Στο πεδίο της ημερομηνίας πληκτρολογήστε την τρέχουσα (ημερομηνία
καταχώρησης - τροποποίησης) και επιβεβαιώστε την ορθότητα των
στοιχείων.



Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη, στην οποία είναι ήδη συμπληρωμένες οι παράμετροι (Τύποι
παραστατικών και αιτίες κίνησης), που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των
σχετικών εγγραφών-κινήσεων στην αποθήκη . Επιβεβαιώστε απλά τα στοιχεία με [Ν] στην
ερώτηση: «Είναι σωστά τα δοσμένα στοιχεία ; ».

Το πρόγραμμα εκτελεί τη διαδικασία ενημέρωσης και με την ολοκλήρωση της,
μεταφέρονται τα υπόλοιπα που καταμετρήσατε, στις καρτέλες αποθήκης.
Παράλληλα, στον πίνακα των ημερήσιων κινήσεων (4.3.1.) της ημερομηνίας απογραφής
καταχωρούνται εγγραφές με αιτιολογία Πλεονάσματα ή Ελλείμματα (ανάλογα), από τις
οποίες ενημερώνονται και τα αναλυτικά καθολικά (F10) των καρτελών.
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Εγγραφές Διαφορών Απογραφής στις Ημερήσιες κινήσεις Αποθήκης

Εγγραφή Πλεονασμάτων από Διαφορές Υπολοίπων στα αναλυτικά καθολικά (F10)

Πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο ΟΚ στο
μήνυμα για να επιστρέψετε στο μενού.
Ακολουθήστε τα ίδια βήματα και για τους
άλλους κωδικούς αποθήκης, που θέλετε να
απογράψετε.



Δημιουργία Υπολοίπων Απογραφής στην Αποθήκη
Εκτελείτε την εργασία
αυτή, όταν θέλετε να
ενημερώσετε την αποθήκη
με ποσότητες (υπολοίπων)
απογραφής έναρξης νέας
χρήσης.
Με την επιλογή της
εργασίας εμφανίζεται η
οθόνη διαλόγου της
εικόνας για να
συμπληρώσετε τα

ζητούμενα στοιχεία :
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Πληκτρολογείτε τον κωδικό αποθήκης και τη στήλη που απογράψατε.
Ορίζετε τους κωδικούς ΑΠΟ…και ΕΩΣ… των ειδών ή πατήστε Enter για να
συμπεριληφθούν όλα τα είδη της αποθήκης.

Στο πεδίο της ημερομηνίας πληκτρολογήστε την τρέχουσα (ημερομηνία
καταχώρησης - τροποποίησης) και επιβεβαιώστε την ορθότητα των
στοιχείων.
Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη, στην οποία είναι ήδη συμπληρωμένες οι παράμετροι (Τύποι
παραστατικών και αιτίες κίνησης), που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των
σχετικών εγγραφών-κινήσεων στην αποθήκη . Επιβεβαιώστε απλά τα στοιχεία με [Ν] στην
ερώτηση: «Είναι σωστά τα δοσμένα στοιχεία ; ».
Το πρόγραμμα εκτελεί τη
διαδικασία ενημέρωσης και με
την ολοκλήρωση της,
μεταφέρονται τα υπόλοιπα
που καταμετρήσατε, στις
καρτέλες αποθήκης.
Παράλληλα, στον πίνακα των
ημερήσιων κινήσεων (4.3.1.)
της επόμενης της ημερομηνίας
απογραφής
καταχωρούνται
εγγραφές
με
αιτιολογία
Απογραφή έναρξης, από τις
οποίες ενημερώνονται και τα
αναλυτικά καθολικά (F10) των
καρτελών.

Εγγραφές Υπολοίπων Απογραφής (Έναρξης) στις Ημερήσιες κινήσεις Αποθήκης
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Εγγραφή κίνησης «Απογραφή Έναρξης» στα αναλυτικά καθολικά (F10)

Πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο ΟΚ στο
μήνυμα για να επιστρέψετε στο μενού.
Ακολουθήστε τα ίδια βήματα και για τους
άλλους κωδικούς αποθήκης, που θέλετε να
απογράψετε.



Κατάσταση Απογραφής

Από την επιλογή αυτή εκτυπώνετε την κατάσταση Απογραφής. Για τη δημιουργία αυτής της
κατάστασης ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα :
Βήμα 1ο : Από το 4.3.8.1 δημιουργείτε (με Ctrl+M) τα υπόλοιπα της ημερομηνίας για την
οποία πρόκειται να ζητήσετε την απογραφή π.χ. 31/12. Αυτά τα στοιχεία θα περιληφθούν
στην κατάσταση απογραφής χωρίς να μεταφερθούν στην αποθήκη.
Βήμα 2ο : Στη συνέχεια μεταφέρεστε στην παρούσα επιλογή ΧΩΡΙΣ να μεσολαβήσει καμία
άλλη εργασία. Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου.
Συμπληρώστε τα στοιχεία με βάση το υπόδειγμα της εικόνας.

Με βάση τα κριτήρια της οθόνης μπορείτε να ορίσετε τα παρακάτω στοιχεία για την
κατάσταση απογραφής :
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Βάσει Φ)υσικής καταμέτρησης ή Α)ιτίας κίνησης : Προτείνεται η
απογραφή βάσει Φ)υσικής καταμέτρησης.
Στήλη : η στήλη που απογράψατε, δηλαδή του online υπολοίπου
(ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ), τα υπόλοιπα της οποίας θα ληφθούν υπ’ όψιν στην
κατάσταση.
Αποθήκη : κωδικό αποθήκης (π.χ. 1 ή 2) ή *** για όλες μαζί. Για ειδικές
περιπτώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα επιπλέον κριτήρια
καρτελών αποθήκης από το σχετικό Tab.
Ημερομηνία κατάστασης Απογραφής : Η Ημερομηνία που θα εκτυπωθεί
στον τίτλο της κατάστασης.
Ποσότητες, Αξίες, ή Ποσότητες & Αξίες : επιλέξτε το Α για εμφάνιση και
ποσοτήτων και αξιών.
Ομαδοποίηση κατά ομάδα στατιστικής : προτείνεται το Ο)χι (κενό)
Παρουσίαση των ειδών με υπόλοιπο 0 : προτείνεται το Ο)χι (κενό)
Εκτύπωση κενής γραμμής μεταξύ των ειδών : προτείνεται το Ο)χι (κενό)
Εκτύπωση περιγραφής Α ή Α+Β : επιλέξτε το Α
Εκτύπωση % ΦΠΑ ανά είδος : εισάγετε Ν
Εκτύπωση σε θεωρημένα φύλλα : εισάγετε Ν μόνο αν θα εκτυπώσετε την
απογραφή σε θεωρημένα αλλιώς κενό.
Έχετε ενιαίο έντυπο/Επόμενη σελίδα : αφορούν στην εκτύπωση
θεωρημένου
Ταξινόμηση : μπορείτε να επιλέξετε κατά κωδικό είδους ή κατά
περιγραφή
Εμφάνιση επιπλέον κωδικού : επιλέξτε Όχι

Επιβεβαιώνετε με [Ν] τα στοιχεία και επιλέγετε μέσο εμφάνισης – εκτύπωσης. Η κατάσταση
Απογραφής θα έχει τη μορφή της ακόλουθης εικόνας.

Υπόδειγμα κατάστασης Απογραφής

Τα στοιχεία της κατάστασης απογραφής πηγάζουν από τον πίνακα της φυσικής
καταμέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τη ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή και για τα
υπόλοιπα αποθήκης οποιασδήποτε ημερομηνίας.
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ΤΠ, ΑΚ & Προέλευση εγγραφών Απογραφής

Παράμετροι απαραίτητες για τις διαδικασίες Απογραφής. Καταχωρούνται από την εταιρεία.
Μην τις αλλάξετε !!!

4.3.9 Διαδικασίες Απογραφής ΚΑΤΑ ΠΑΡΤΙΔΑ
Οι διαδικασίες Απογραφής κατά Παρτίδα
περιλαμβάνουν ένα σύνολο εργασιών,
όμοιων με αυτές της προηγούμενης
επιλογής (4.3.8).
Η διαφορά τους είναι ότι με αυτές
ενημερώνονται τα υπόλοιπα αποθήκης
κατά παρτίδα (Ημερομηνία λήξης).



Καταχώρηση Απογραφής (Φυσική καταμέτρηση)
Αποτελεί το πρώτο στάδιο (Α) της
διαδικασίας Απογραφής.
Επιλέγοντας την εργασία αυτή
εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου
αυτής της εικόνας.
Ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται στη συνέχεια για
την καταχώρηση της φυσικής
καταμέτρησης.

Βήμα 1ο : Επιλογή Αποθήκης και στήλης. Συμπληρώστε τα στοιχεία (κριτήρια) που σας
ζητούνται, στην πρώτη οθόνη διαλόγου. Τα κριτήρια αυτά είναι :


Αποθήκη : εισάγετε εδώ τον κωδικό αποθήκης (π.χ. 1 για Φάρμακα ή 2 για
Παραφάρμακα), που πρόκειται να απογράψετε.



Στήλη : επιλέξτε τη στήλη 1 (=Διαθέσιμα), που προτείνεται σαν
αποθηκευτικός χώρος, που θα καταμετρηθεί.

Επιβεβαιώστε με [Ν] την ορθότητα των στοιχείων, οπότε στην οθόνη σας εμφανίζεται ο
πίνακας των ειδών της επιλεγμένης αποθήκης με τη μορφή της επόμενης εικόνας.
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Προσοχή !!!! Στη στήλη «Ποσότητα» του πίνακα εμφανίζονται τα υπόλοιπα της τελευταίας
καταμέτρησης.
Αυτό σημαίνει πως αν δεν έχετε κάνει άλλη φορά καταχώρηση απογραφής κατά παρτίδα,
τότε ο πίνακας αυτός εμφανίζεται εντελώς κενός.

Βήμα 2ο : Επανυπολογισμός υπολοίπων. Σε κάθε περίπτωση επόμενη ενέργεια σας είναι, να
ζητήσετε την εκ νέου δημιουργία αυτού του πίνακα με τα υπόλοιπα της τρέχουσας
ημερομηνίας.
Για τη εργασία αυτή, πατήστε Ctrl+M ή κάντε κλικ στο κουμπί
τμήμα της εικόνας.
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Εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου. Επιβεβαιώστε τον κωδικό αποθήκης και τη
στήλη.
Πληκτρολογήστε (στο πεδίο της
ημερομηνίας υπολοίπου) την τρέχουσα
ημερομηνία στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ π.χ.
16/04/07.
Πατήστε Enter για να επιβεβαιώσετε και τα
δύο επόμενα ερωτήματα.
Με την εργασία αυτή η ποσότητα που
εμφανιζόταν στον προηγούμενο πίνακα θα
αντικατασταθεί από το υπόλοιπο της
αποθήκης της νέας ημερομηνίας

Μετά την ολοκλήρωση της
εμφανίζεται το σχετικό μήνυμα.

διαδικασίας,

Πατήστε το Enter ή κάντε κλικ με το ποντίκι στο
ΟΚ.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται πλέον ο πίνακας της απογραφής με τα υπόλοιπα αποθήκης
(Διαθέσιμα) της ημερομηνίας που ζητήσατε.

Στήλες του πίνακα Απογραφής :


Κωδικός είδους



Περιγραφή είδους



Ποσότητα : Η ποσότητα που εμφανίζεται σαν online υπόλοιπο καρτέλας



Τιμή Μονάδος : Η τιμή αποτίμησης
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Αξία : Ποσότητα * Τιμή Μονάδος



Δ (= Διαφορά) : όπου εμφανίζεται * σημαίνει ότι στο είδος αυτό υπάρχει
διαφορά μεταξύ του online υπολοίπου και της συνολικής ποσότητας
διαθεσίμων όλων των παρτίδων.

Τα είδη αρχικά εμφανίζονται ταξινομημένα κατά κωδικό. Για ταξινόμηση κατά Περιγραφή ή
κατά τη στήλη Διαφορά κάντε κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης.
Ταξινομώντας σύμφωνα με τη στήλη [Δ] Διαφορά, έρχονται πρώτα όλα τα είδη που έχουν
διαφορά μεταξύ του online υπολοίπου και της συνολικής ποσότητας των διαθεσίμων στον
πίνακα των παρτίδων. Αυτό το στοιχείο (*) δηλαδή επισημαίνει τα είδη που πρέπει
οπωσδήποτε να διορθώσετε.

Ταξινόμηση κατά τη στήλη [Δ]

Βήμα 3ο : Διόρθωση - καταχώρηση Υπολοίπων. Για τις εργασίες αυτές χρησιμοποιήστε :


τα βελάκια κατεύθυνσης (  ) για αλλαγή είδους ή τα πλήκτρα PgDn και PgUp για
αλλαγή σελίδας.




Το Ctrl+A, για την ανεύρεση άμεσα κάποιου είδους.
Για να διορθώσετε το υπόλοιπο είδους μεταφέρετε τη μπάρα πάνω σ’ αυτό και
πατήστε Enter. Στην οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο με τον πίνακα των παρτίδων
του είδους, όπως στην επόμενη εικόνα.
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Στον πίνακα αυτό μπορείτε :

Να διορθώσετε την ποσότητα ανά παρτίδα (Home)

Να προσθέσετε νέα παρτίδα και ποσότητα (Insert) ή

Να διαγράψετε κάποια παρτίδα (Delete)

Στη συνέχεια πατώντας Esc επιστρέφετε στον πίνακα καταχώρησης Απογραφής, όπου
πλέον οι διορθώσεις που κάνατε στον πίνακα των παρτίδων του είδους αποτυπώνονται
συνολικά στη στήλη ποσότητα, ενώ παράλληλα διορθώνεται και η στήλη αξία. Ταυτόχρονα
εξαφανίζεται και το * από τη στήλη [Δ].
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Κάθε φορά που καταχωρείτε μια διόρθωση μεταβάλλονται και τα στοιχεία των συνόλων
(ποσότητες σε τεμάχια και αξίες αποθέματος) του πίνακα Απογραφής, που φαίνονται στην
τελευταία σειρά της οθόνης.
Με τα βήματα αυτά ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της διαδικασίας Απογραφής κατά
παρτίδα, η καταχώρηση της φυσικής καταμέτρησης.
Τα επόμενα βήματα είναι απολύτως όμοια με αυτά που περιγράψαμε στις Διαδικασίες
Απογραφής 4.3.8. (χωρίς παρτίδες)



Διαφορές απογραφής με Λογιστικό Υπόλοιπο

* Βλέπε 4.3.8.2



Δημιουργία Διαφορών Απογραφής στην Αποθήκη

* Βλέπε 4.3.8.3



Δημιουργία Υπολοίπων Απογραφής στην Αποθήκη

* Βλέπε 4.3.8.4



Κατάσταση Απογραφής

* Βλέπε 4.3.8.5



ΤΠ, ΑΚ & Προέλευση εγγραφών Απογραφής

* Βλέπε 4.3.8.6

4.3.10 4.3.Α Διαχείριση Φακέλων Εισαγωγών
Δεν σχετίζεται με την παρούσα εφαρμογή.
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4.4 Πληροφοριακές Καταστάσεις
Στο μενού περιλαμβάνονται πλήθος
επιλογών από τις οποίες μπορούν να
εξαχθούν (βάσει πολλαπλών
κριτηρίων) πολύτιμες πληροφοριακές
καταστάσεις.

Στις επιλογές που εμφανίζεται δεξιά
τους αυτό το βελάκι σημαίνει ότι
ακολουθεί υπο-μενού που
περιλαμβάνει και άλλες
πληροφοριακές καταστάσεις, όπως
για παράδειγμα η επιλογή 7.

Οι οθόνες διαλόγου εισαγωγής των κριτηρίων που εμφανίζονται με την επιλογή κάποιας
εργασίας, στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούνται από περισσότερα του ενός Tabs, τα
οποία με τη σειρά τους αναλύονται σε υπο-Tabs. Για παράδειγμα εκτός από τα γενικά
κριτήρια μπορείτε να εισάγετε κριτήρια των καρτελών ή των κινήσεων αποθήκης :

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια το επίπεδο
ανάλυσης των σχετικών πληροφοριών.
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4.4.1 Ημερολόγιο Πωλήσεων
Κατάσταση Πωλήσεων της μορφής του
υποδείγματος που ακολουθεί.

4.4.2 Ημερολόγιο Αγορών
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Κατάσταση Αγορών της μορφής του
υποδείγματος που ακολουθεί.

4.4.3 Πωλήσεις / Κόστος Πωληθέντων / Μικτό Κέρδος ανά
ημέρα
Πληροφοριακή κατάσταση Πωλήσεων, κόστους και μικτού κέρδους.
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Η σχετική κατάσταση έχει τη μορφή του ακόλουθου υποδείγματος :

4.4.4 Αναλυτικές Καρτέλες Ειδών
Πληροφοριακή κατάσταση με τις αναλυτικές καρτέλες αποθήκης.
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Η σχετική κατάσταση έχει τη μορφή του ακόλουθου υποδείγματος :

4.4.5 Ανάλυση κατά αιτία κίνησης (Μηνιαία Κίνηση)
Μηνιαία κατάσταση αποθήκης με συγκέντρωση κατά αιτία κίνησης.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

321

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Η σχετική κατάσταση έχει τη μορφή του ακόλουθου υποδείγματος :

4.4.6 Βιβλίο Αποθήκης Παραγομένων βάσει Παραγγελίας
Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.
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4.4.7 Υπόλοιπα Ειδών
Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει στο μενού της ομάδα υπο – επιλογών για την εξαγωγή
πληροφοριακών καταστάσεων σχετικών με τα υπόλοιπα αποθήκης.

Προφανώς οι πληροφοριακές αυτές καταστάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ΜΟΝΟ στις
περιπτώσεις παρακολούθησης υπολοίπων αποθήκης.



Υπόλοιπα Αναλυτικά ανά είδος
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Οθόνη εισαγωγής κριτηρίων

Υπόδειγμα πληροφοριακής κατάστασης



Αναλυτικά ανά είδος (Βάσει 2ης Μ/Μ)
Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.



Υπόλοιπα Κατά Ομάδα (αρχικά κωδικού)



Υπόλοιπα Ανά κάθετη ανάλυση (στήλη)
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Υπόλοιπα Ανά Συνεργάτη/Αποθηκευτικό χώρο

Οθόνη εισαγωγής κριτηρίων

Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης
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Υπόλοιπα Αναλυτικά ανά είδος για δοσμένο διάστημα

Οθόνη εισαγωγής κριτηρίων

Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης
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Αναλυτικά ανά Συνεργάτη/Αποθηκευτικό χώρο για δοσμένο διάστημα

Όμοια με την 4.4.7.5 με δυνατότητα προσδιορισμού συγκεκριμένου διαστήματος.



Αρνητικά Υπόλοιπα ανά Ημερομηνία

Πληροφοριακή κατάσταση με την οποία μπορείτε να δείτε τα αρνητικά υπόλοιπα των ειδών
της αποθήκης ανά ημερομηνία.
Από τα στοιχεία αυτά μπορείτε να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με τη
συχνότητα δημιουργίας και τη διάρκεια των ελλείψεων σε σχέση με τη ζήτηση.
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Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης



Αγορές – Πωλήσεις – Υπόλοιπο

Πληροφοριακή κατάσταση που συσχετίζει τα υπόλοιπα των ειδών με τις αντίστοιχες αγορές
και πωλήσεις συγκεκριμένης περιόδου.
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Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης

4.4.7.Α. Υπόλοιπα Αναλυτικά ανά Προμηθευτή
Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.
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4.4.7.Β. Υπόλοιπα Αναλυτικά ανά Παρτίδα/Αποθηκευτικό χώρο (Ληξιπρόθεσμα)
Από αυτή την επιλογή μπορείτε να δημιουργήσετε την πληροφοριακή κατάσταση με τα
ληξιπρόθεσμα είδη της αποθήκης συγκεκριμένης περιόδου ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να
ζητήσετε και την αυτόματη δημιουργία του σχετικού παραστατικού (Δελτίο Αποστολής –
Επιστροφές Αγορών) με το οποίο θα τα επιστρέψετε στον προμηθευτή που θα επιλέξετε.


Κατάσταση Ληξιπρόθεσμων ειδών

Στην οθόνη διαλόγου της εικόνας εισάγετε τα κριτήρια με τα οποία θέλετε να πάρετε τη
σχετική κατάσταση, δηλαδή :
- Τον κωδικό αποθήκης (1 ή 2) ή *** για όλες τις αποθήκες
- Τη στήλη αποθήκης (Αποθηκευτικός χώρος). Εισάγετε 1 για τα διαθέσιμα
- Την ημερομηνία λήξης με τη μορφή διαστήματος μεταξύ δύο ημερομηνιών (ΑΠΟ…
ΕΩΣ…)


Αυτόματη δημιουργία παραστατικού επιστροφής Ληξιπρόθεσμων

Αν επιθυμείτε και την αυτόματη δημιουργία του σχετικού παραστατικού συμπληρώστε και
τα αντίστοιχα πεδία, δηλαδή :
-

Ημερομηνία παραστατικού
Κωδικό παραστατικού
Αιτία κίνησης
Κωδικό Συνεργάτη (Προμηθευτή) στον οποίο θα επιστρέψετε τα ληξιπρόθεσμα

Μετά την εισαγωγή των κριτηρίων μπορείτε να ζητήσετε την προεπισκόπηση ή την
εκτύπωση της πληροφοριακής κατάστασης, η οποία θα έχει τη μορφή της επόμενης
εικόνας.
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Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης Ληξιπρόθεσμων

Με βάση τα δεδομένα που ορίσατε στην οθόνη διαλόγου στα πεδία «Στοιχεία των
Δημιουργούμενων Παραστατικών», θα δημιουργηθεί αυτόματα το σχετικό παραστατικό το
οποίο θα βρίσκεται σε Αναμονή στην οθόνη επεξεργασίας των παραστατικών της σχετικής
ημερομηνίας.

Για την έκδοση του ακολουθήστε τη γνωστή διαδικασία, δηλαδή : Επιλογή - Προβολή –
Ctrl+X (ενημέρωση ημερομηνιών λήξης) – Ctrl+P (οριστικοποίηση).
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Υπόδειγμα Δελτίου Αποστολής-Επιστροφής Αγορών



Αυτόματη καταχώρηση του Πιστωτικού Τιμολογίου που Ακολουθεί

Αν στο παραστατικό αυτό (Δελτίο Αποστολής-Επιστροφές Αγορών) έχει οριστεί ότι
Ακολουθεί Πιστωτικό Τιμολόγιο, τότε μπορείτε να καταχωρήσετε αυτόματα και το
παραστατικό που θα εκδώσει ο προμηθευτής σας. Η διαδικασία αυτή έχει ως εξής :
-

* Όταν λάβετε το σχετικό Πιστωτικό ζητάτε από την οθόνη επεξεργασίας
παραστατικών ΜΟΝΟ τα παραστατικά (με κωδικό 12) που εκδώσατε στο
συγκεκριμένο προμηθευτή στο διάστημα που υπολογίζετε και στα οποία
δηλώσατε ότι ακολουθεί παραστατικό.
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Με τα κριτήρια αυτά θα έχετε στην οθόνη επεξεργασίας παραστατικών μόνο αυτά τα
παραστατικά, όπως μπορείτε να δείτε στην επόμενη εικόνα.

-

Επιλέγετε το σχετικό Δελτίο Αποστολής και πατάτε Enter για να το προβάλετε. Στην
οθόνη σας εμφανίζεται το μήνυμα :

-

Επιλέξτε το «Χειρόγραφα», οπότε το παραστατικό σας μετασχηματίζετε αυτόματα
σε Πιστωτικό Σημείωμα Επιστροφής Αγορών (κωδικός 28) και αρκεί να
συμπληρώσετε την ημερομηνία, τον αριθμό του χειρογράφου και τον τρόπο
πληρωμής (Με πίστωση).
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-

Ελέγξτε το παραστατικό που σας εξέδωσαν σε σχέση με τα στοιχεία του
παρουσιαζόμενου στην οθόνη που αντιστοιχεί στο δικό σας Δελτίο Αποστολής.

-

Διορθώστε (Home, Delete) αν χρειάζεται κάποια στοιχεία που δεν συμφωνούν
(ποσότητες, τιμή μονάδος, ποσοστό έκπτωσης) και τέλος

-

Οριστικοποιήστε (Ctrl+P) το παραστατικό.

* Η διαδικασία εύρεσης των παραστατικών στα οποία δηλώθηκε ότι Ακολουθεί άλλο
μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Π.χ. να ελέγξετε τον προμηθευτή σας αν σας έχει
εκδώσει όλα τα Πιστωτικά Τιμολόγια για τα Δελτία Επιστροφής Αγορών που του έχετε
εκδώσει.

4.4.7.Γ. Υπόλοιπα Ανά είδος βάσει επικουρικών Μ/Μ

4.4.7.Δ. Υπόλοιπα Αναλυτικά ανά Χρώμα/Μέγεθος
Μπορεί να αξιοποιηθεί ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις παρακολούθησης υπολοίπων αποθήκης
και ανά Χρώμα/Μέγεθος.
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4.4.8 Αποτίμηση Υπολοίπου ειδών / Αιτιών κίνησης
Η επιλογή αυτή περιλαμβάνει στο μενού της ομάδα υπο – επιλογών για την εξαγωγή
πληροφοριακών καταστάσεων σχετικών με την αξία των υπολοίπων της αποθήκης.

Προφανώς οι πληροφοριακές αυτές καταστάσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ΜΟΝΟ στις
περιπτώσεις παρακολούθησης υπολοίπων αποθήκης.



Αποτίμηση Υπολοίπου ειδών

Οθόνη εισαγωγής κριτηρίων
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Με τα κατάλληλα κριτήρια προκύπτει κατάσταση αποτίμησης του υπολοίπου της
αποθήκης, οποιασδήποτε ημερομηνίας.

Υπόδειγμα κατάστασης αποτίμησης υπολοίπου



Αποτίμηση κατά Ομάδα (Αρχικά κωδικού)

Με τα κατάλληλα κριτήρια προκύπτει κατάσταση αποτίμησης του υπολοίπου της
αποθήκης, οποιασδήποτε ημερομηνίας με την ακόλουθη μορφή.
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Αποτίμηση ανά Κάθετη Ανάλυση (Στήλη)

Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.



Αποτίμηση Αιτιών Κίνησης

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να εξάγετε πολύτιμες πληροφοριακές καταστάσεις που
αποτιμούν τις αιτίες κίνησης οποιουδήποτε διαστήματος.

Έτσι για παράδειγμα μπορείτε να αποτιμήσετε τις Αγορές ή τις Εκκρεμότητες ή τις
Πωλήσεις, όπως μπορείτε να δείτε στα υποδείγματα εκτυπώσεων που ακολουθούν.
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Αποτίμηση Αιτιών Κίνησης κατά Τμήμα (για παραγωγή ροής)

Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.



Αποτίμηση Υπολοίπου Συγκεντρωτικά

Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης
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4.4.9 Αναλυτικές κινήσεις συγκεκριμένης Αιτίας κίνησης
Πληροφοριακή με τις αναλυτικές κινήσεις των ειδών οποιασδήποτε αιτίας κίνησης, τύπου
παραστατικού και διαστήματος κατά συνεργάτη.

Οθόνη εισαγωγής κριτηρίων

Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης
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4.4.10 Ανάλυση συγκεκριμένης Αιτίας Κίνησης κατά Είδος
Πληροφοριακή με τις συνολικές κινήσεις κατά είδος συγκεκριμένης αιτίας κίνησης, τύπου
παραστατικού και διαστήματος.

Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης

4.4.11 Ανάλυση συγκεκριμένης Αιτίας Κίνησης κατά
Παραστατικό
Προσφέρει ανάλυση συγκεκριμένης αιτίας κίνησης ανά τύπο παραστατικού αν η αιτία
αντιστοιχεί σε περισσότερους από ένα τύπους παραστατικού.

Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης
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4.4.12 Συγκέντρωση κατά Αιτία κίνησης (όλα τα είδη)

Οθόνη εισαγωγής κριτηρίων

Υπόδειγμα Πληροφοριακής κατάστασης

4.4.13 Συνταγολόγιο
Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή
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4.4.14 Εκτυπώσεις Ν.1729 / 1987
Βοηθητικές εργασίες για την εκτύπωση του Συνταγολογίου και της κατάστασης Απογραφής
των Φαρμάκων του Ν.1729/87.

Οι εκτυπώσεις αυτές παραμετροποιούνται από τα στοιχεία του επόμενου πίνακα
παραμέτρων που βρίσκεται στις παραμέτρους των αποθηκών 4.6.Κ. «Λοιπές παράμετροι
Πληροφοριακών Καταστάσεων».

Παράμετροι Συνταγολογίου και Απογραφής Ν.1729/87

4.4.Ε.1. Συνταγολόγιο Φαρμάκων Ν.1729
Πληροφοριακή κατάσταση και
ταυτόχρονα βοηθητική εργασία
για την προεπισκόπηση/εκτύπωση
του Συνταγολογίου των
Φαρμάκων του Ν.1729/87
Συμπληρώστε τα στοιχεία της
χρονικής περιόδου στην οθόνη
διαλόγου της επιλογής.

Η κατάσταση θα έχει τη μορφή του ακόλουθου υποδείγματος.
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Υπόδειγμα εκτύπωσης Συνταγολογίου Φαρμάκων Ν.1729/87

4.4.Ε.2. Απογραφή Φαρμάκων Ν.1729
Πληροφοριακή κατάσταση και ταυτόχρονα βοηθητική εργασία
καταμέτρηση/εκτύπωση της κατάστασης απογραφής φαρμάκων του Ν.1729.

για

την

Επιβεβαιώστε τα στοιχεία
στην οθόνη διαλόγου.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται τα
φάρμακα που χορηγούνται με κάποιο από τους τύπους Φυλασσόμενης συνταγής.
Ο πίνακας αυτός θα εμφανίζει τα υπόλοιπα της τελευταίας απογραφής ή μηδέν αν η
εργασία εκτελείται για πρώτη φορά.

Πατήστε Ctrl+M για να ζητήσετε τη συμπλήρωση του πίνακα με τα υπόλοιπα αποθήκης της
νέας ημερομηνίας απογραφής. Π.χ. 31/12/07
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*Αν δεν τηρείτε υπόλοιπα αποθήκης μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα.

Μετά την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας τροποποιήστε (με Home) τις ποσότητες όπου
χρειάζεται.

Τέλος μετά την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων, πατήστε Ctrl+P για να ζητήσετε την
εκτύπωση της κατάστασης απογραφής.
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Υπόδειγμα κατάστασης Απογραφής φαρμάκων Ν.1729
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4.4.15 Λοιπές Πληροφοριακές καταστάσεις (Ομάδα 1η)

Δεν σχετίζονται με την παρούσα εφαρμογή.

4.4.16 Λοιπές Πληροφοριακές καταστάσεις (Ομάδα 2η)

Δεν σχετίζονται με την παρούσα εφαρμογή.
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4.5 Βοηθητικά (Προγράμματα Αποθηκών)

Στο μενού περιλαμβάνονται
πλήθος επιλογών από τις οποίες
εκτελούνται χρήσιμες βοηθητικές
εργασίες.
Στις επιλογές που εμφανίζεται
δεξιά τους αυτό το βελάκι
σημαίνει ότι ακολουθεί υπομενού που περιλαμβάνει και
άλλες βοηθητικές εργασίες.

4.5.1 Αποδοχή Νέων Τιμών και Νέων Ειδών
Στο μενού αυτής της επιλογής
περιλαμβάνονται δύο πολύ
σημαντικές εργασίες και οι
αντίστοιχες παράμετροι.



Αποδοχή Νέων Τιμών και Φαρμάκων από ΙΛΥΔΑ

Με την εργασία αυτή ενημερώνεται η εφαρμογή με τις αλλαγές τιμοκαταλόγου και τις νέες
κυκλοφορίες Φαρμάκων και στηρίζεται στην επεξεργασία μιας ομάδας αρχείων (ειδικής
γραμμογράφησης) που αποστέλλεται από την ΙΛΥΔΑ σε κάθε αλλαγή τιμοκαταλόγου.
Τα αρχεία αυτά - συμπιεσμένα σε ένα αρχείο με το όνομα TFFarm.zip - περιέχουν το
σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Tab «Βασικά Στοιχεία» της καρτέλας κάθε
φαρμάκου.
Για την ενημέρωση αυτών των στοιχείων η εφαρμογή διαθέτει πίνακα παραμέτρων (βλέπε
4.5.1.3.) που προσφέρει τη δυνατότητα επιλεκτικής ενημέρωσης.
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Διαδικασία ενημέρωσης αρχείου Φαρμάκων
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη εργασίας :

Στον πίνακα της οθόνης παρουσιάζονται τα στοιχεία των προηγούμενων ενημερώσεων,
όπως :


Ημερομηνία Δημιουργίας
ΙΛΥΔΑ

: Ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου από την



Χρόνος Εκτέλεσης

: Διάρκεια επεξεργασίας



Ημερομηνία Ισχύος



Αρχείο (όνομα)
TFFarm.zip



Νέες Εγγραφές
: Ο αριθμός των εγγραφών που προστέθηκαν με την (τις)
προηγούμενη(ες) διαδικασία(ες)



Τροποποιηθείσες Εγγραφές
: Ο αριθμός των εγγραφών που τροποποιήθηκαν με
την (τις) προηγούμενη(ες) διαδικασία(ες)

: Ημερομηνία από την οποία ισχύει ο νέος
Τιμοκατάλογος
: Το όνομα του κάθε αρχείου που περιέχεται στο

Για την εκτέλεση της εργασίας ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, ανάλογα με το
αποθηκευτικό μέσο στο οποίο βρίσκεται το αρχείο TFFarm.zip.

4.5.1..1 Από δισκέτα
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1. Αν το αρχείο σας έχει αποσταλεί σε δισκέτα τοποθετήστε προηγουμένως τη
δισκέτα στη μονάδα (Drive) A του υπολογιστή σας.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Αποδοχή»
. Στην οθόνη
σας εμφανίζεται το παράθυρο της επόμενης εικόνας. Πατήστε το Enter ή κάντε κλικ
στο «Άνοιγμα» (ή «Open» για Αγγλικά Windows), για να ξεκινήσει η εκτέλεση της
εργασίας.

Αν ξεχάσατε να τοποθετήσετε τη δισκέτα στη μονάδα Α: εμφανίζεται το ακόλουθο
προειδοποιητικό μήνυμα. Αυτό συμβαίνει διότι η εφαρμογή ξεκινά την αναζήτηση του
αρχείου από τη μονάδα Α:.

Τοποθετήστε την τώρα και η διαδικασία συνεχίζεται όπως παραπάνω.
Σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας στην οθόνη σας εμφανίζεται η μπάρα με την
ένδειξη προόδου της διαδικασίας.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η μπάρα (progress bar) εξαφανίζεται και εμφανίζεται
και πάλι η οθόνη της αποδοχής, όπως βλέπετε στην επόμενη εικόνα.
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Στον πίνακα της οθόνης αποδοχής έχουν προστεθεί πλέον και τα στοιχεία της νέας
ενημέρωσης (Ημερομηνίες, Χρόνος εκτέλεσης, Τροποποιήσεις, Νέες εγγραφές).
3. Πατήστε Esc για να βγείτε από το μενού.

4.5.1..2 Από CD
1. Αν το αρχείο σας έχει αποσταλεί σε CD τοποθετήστε προηγουμένως το CD στη
μονάδα CDROM του υπολογιστή σας. Στη συνέχεια μεταφερθείτε στην εργασία
αυτή. Πατώντας το κουμπί «Αποδοχή» στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το ακόλουθο
μήνυμα :

2. Στην περίπτωση αυτή κάντε κλικ στο «Άκυρο». Στην οθόνη σας εμφανίζεται το
παράθυρο διερεύνησης (explorer) της ακόλουθης εικόνας.
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3. Ανοίξτε (με διπλό κλικ) το «Ο Υπολογιστής μου» (ή “My Computer”) και αναζητήστε
το κάνοντας διπλό κλικ στη μονάδα δίσκου στην οποία τοποθετήσατε το CD π.χ. D:
ή E: κλπ.

Κάντε διπλό κλικ πάνω
του και η εργασία ξεκινά,
όπως και στην περίπτωση
4.5.1.1.1.
Όταν ολοκληρωθεί η
επεξεργασία πατήστε Esc
για να βγείτε από το
μενού.

4.5.1..3 Από e-mail ή από το web site της ΙΛΥΔΑ
1. Αν το αρχείο σας έχει αποσταλεί με e-mail ή το «κατεβάσατε» από την ηλεκτρονική
σελίδα της ΙΛΥΔΑ αποθηκεύστε το στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια
μεταφερθείτε στην εργασία αυτή. Πατώντας το κουμπί «Αποδοχή» στην οθόνη σας
θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα :
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2. Κάντε κλικ στο «Άκυρο». Στην οθόνη σας εμφανίζεται το παράθυρο διερεύνησης
(explorer) της ακόλουθης εικόνας με προτεινόμενη τη διερεύνηση στην «Επιφάνεια
εργασίας».

3. Αν το αρχείο TFFarm.zip βρίσκεται αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας κάντε
διπλό κλικ πάνω του και η εργασία ξεκινά, όπως και στην περίπτωση 4.5.1.1.1.
Σε περίπτωση που το αποθηκεύσατε σε άλλο σημείο ή φάκελο αναζητήστε το ανάλογα.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε για να βγείτε από το μενού.
Αν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας εμφανιστεί οποιοδήποτε μήνυμα λάθους
επικοινωνήστε με την ΙΛΥΔΑ.
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Ενημέρωση αρχείου Φαρμάκων/Παραφαρμάκων από αρχεία
Προμηθευτή

Η εργασία αυτή εκτελείται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που υπάρχει καταγεγραμμένη και
παραμετροποιημένη η δυνατότητα λήψης τέτοιων αρχείων από τον Προμηθευτή σας.
Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής σας προμηθεύει αρχείο (σε δισκέτα, CD ή μέσω της
ηλεκτρονικής του σελίδας) με τον τιμοκατάλογο των προϊόντων του και με την εργασία
αυτή ενημερώνεστε κατάλληλα (νέες τιμές – νέα είδη). Συνήθως αφορά στο αρχείο
παραφαρμακευτικών του προμηθευτή.
Διαδικασία ενημέρωσης από αρχείο Προμηθευτή
Αντιγράψτε το αρχείο ή τα αρχεία που παραλάβατε στο φάκελο MegaTron του υπολογιστή
σας. Μεταφερθείτε στην επιλογή 4.5.1.2. και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται
στη συνέχεια.
1. Με την επιλογή της εργασίας σας ζητείται να εισάγεται τον κωδικό π.χ. 13-00001 ή την
επωνυμία του προμηθευτή από τον οποίο παραλάβατε το σχετικό αρχείο που πρόκειται
να επεξεργαστείτε. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία στην οθόνη διαλόγου της εικόνας.

2. Επιβεβαιώστε την ορθότητα των στοιχείων, όπως δείχνει η επόμενη εικόνα

3. Κάντε κλικ στο Ναι για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης του αρχείου.
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Εκτελείται η αποδοχή των στοιχείων του αρχείου. Όσο διαρκεί η εργασία εμφανίζεται η
μπάρα ένδειξης προόδου της διαδικασίας.

Αν βρεθεί και αρχείο φαρμάκων στο φάκελο MegaTron ακολουθεί η διαδικασία
ενημέρωσης του αφού προηγούμενα σας ενημερώσει με μήνυμα :

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας πατήστε το OK στο
σχετικό μήνυμα για έξοδο από το μενού.



Παράμετροι αποδοχής Νέων τιμών και Φαρμάκων από ΙΛΥΔΑ

Στην επιλογή αυτή παραμετροποιούνται τα στοιχεία του αρχείου φαρμάκων που θα
ενημερώνονται από την εργασία αποδοχής (4.5.1.1.).
Η προτεινόμενη παραμετροποίηση που εμφανίζεται στην οθόνη αυτής της επιλογής
περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων.
Στην τελευταία γραμμή του πίνακα καταχωρείται αυτόματα η «Ημερομηνία ισχύος
Τιμοκαταλόγου» κάθε φορά που εκτελείτε την εργασία αποδοχής (4.5.1.1.). Η ημερομηνία
είναι στοιχείο του αρχείου TFFarm.zip και λειτουργεί ως εξής :
Αν η ημερομηνία ισχύος του νέου αρχείου δεν είναι μεγαλύτερη από την καταχωρηθείσα
στο σημείο αυτό ημερομηνία τότε η εργασία αποδοχής δεν ενημερώνει κανένα στοιχείο.
Μπορείτε να «ξετσεκάρετε», κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι, κάποιο στοιχείο και να
το εξαιρέσετε από την ενημέρωση. Δεν συστήνεται χωρίς την έγκριση – συνεννόηση με
την ΙΛΥΔΑ.
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Παράμετροι Λήψης Δεδομένων

Στον πίνακα της επιλογής καταχωρούνται (από την ΙΛΥΔΑ) οι παράμετροι λήψης δεδομένων
από αρχεία προμηθευτών.
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4.5.2 Αλλαγή Τιμοκαταλόγων
Στο μενού αυτής της
επιλογής περιλαμβάνονται
οι βοηθητικές εργασίες της
εικόνας.



Αλλαγή τιμών Επιλεκτικά ανά είδος

Με την εργασία αυτή μπορείτε να αλλάξετε επιλεκτικά τις τιμές πώλησης κάποιων ειδών.
Χρησιμοποιείται κυρίως για την αλλαγή τιμών παραφαρμακευτικών και σε περιπτώσεις
αλλαγής της τιμής περιορισμένου αριθμού φαρμάκων. Όπως βλέπετε και στην ακόλουθη
οθόνη διαλόγου μπορείτε να ορίσετε :






Τιμοκατάλογο (Ισχύοντα ή Νέο). Βάλτε τον Ισχύοντα.
κωδικό αποθήκης (1 για φάρμακα, 2 για παραφάρμακα κλπ)
Τρόπο ταξινόμησης (κατά κωδικό [Κ] ή περιγραφή [Α])
Αν οι τιμές πώλησης περιέχουν ή Όχι ΦΠΑ. Βάλτε Ναι.
Διάφορα επιπλέον κριτήρια στο Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης».

Μετά τον ορισμό και την επιβεβαίωση των κριτηρίων εμφανίζεται ο ακόλουθος πίνακας –
οθόνη εργασίας.
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Πλήκτρα διαχείρισης της οθόνης εργασίας










Βελάκια  : κίνηση κατά μήκος των γραμμών της ηλεκτρονικής σελίδας για
επιλογή της προς διόρθωση εγγραφής.
PgUp, PgDn : αλλαγή ηλεκτρονικής σελίδας (προηγούμενη, επόμενη) για εύρεση
της προς διόρθωση εγγραφής.
Home : Διόρθωση. Για τη διόρθωση της τιμής της επιλεγμένης εγγραφής
χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Home. Μπορείτε να διορθώσετε την τιμή αγοράς, το %
κέρδους ή το % ΦΠΑ οπότε υπολογίζεται αυτόματα η τιμή πώλησης ή να
διορθώσετε μόνο την τιμή πώλησης
Ctrl+A : Άμεση ανεύρεση της προς διόρθωση εγγραφής.
Ctrl+P : Εκτύπωση του τιμοκαταλόγου
Esc : Έξοδος

Ομαδική ποσοστιαία αλλαγή τιμών πώλησης

Εργασία με την οποία μπορείτε να αλλάξετε ομαδικά κάποιο τιμοκατάλογο (ουσιαστικά τον
Τιμοκατάλογο 1) μιας ομάδας προϊόντων, ορίζοντας το ποσοστό αύξησης (π.χ. 5 %) ή
μείωσης (π.χ. -5 %) από την τρέχουσα τιμή. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αλλαγή τιμών
παραφαρμακευτικών.
Όπως βλέπετε και στην ακόλουθη οθόνη διαλόγου μπορείτε να ορίσετε :






Τιμοκατάλογο (Ισχύοντα ή Νέο). Βάλτε τον Ισχύοντα.
Κωδικό αποθήκης (1 για φάρμακα, 2 για παραφάρμακα κλπ)
Τρόπο ταξινόμησης (κατά κωδικό [Κ] ή περιγραφή [Α])
Τιμοκατάλογο (1,2,3,4,5,6). Βάλτε τσεκ ΜΟΝΟ στον τιμοκατάλογο 1.
Ποσοστό αύξησης (ή μείωσης αν χρησιμοποιήσετε αρνητικό πρόσημο)
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Στρογγυλοποίηση (Ναι ή Οχι) και σε πόσα δεκαδικά ψηφία (προτείνεται σε 2)



Διάφορα επιπλέον κριτήρια στο Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης» για τον
λεπτομερέστερο προσδιορισμό των ειδών της αποθήκης.

Μετά την εισαγωγή των κριτηρίων προχωρήστε στην εκτέλεση της εργασίας.
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Η εφαρμογή σας ενημερώνει για το τέλος της διαδικασίας με μήνυμα :



Ομαδική αναπροσαρμογή τιμών πώλησης βάσει τιμών αγοράς

Εργασία με την οποία μπορείτε να αναπροσαρμόσετε τους τιμοκαταλόγους σας βάσει των
τιμών αγοράς και των υπολοίπων στοιχείων των καρτελών αποθήκης, που συμμετέχουν
στον υπολογισμό της λιανικής (ΦΠΑ & % κέρδους).

Όπως βλέπετε και στην προηγούμενη οθόνη διαλόγου μπορείτε να ορίσετε :


Τιμοκατάλογο (Ισχύοντα ή Νέο). Βάλτε τον Ισχύοντα.
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Κωδικό αποθήκης (1 για φάρμακα, 2 για παραφάρμακα κλπ)
Τρόπο ταξινόμησης (κατά κωδικό [Κ] ή περιγραφή [Α])
Διάφορα επιπλέον κριτήρια στο Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης» για τον
λεπτομερέστερο προσδιορισμό των ειδών της αποθήκης.

Μετά την εισαγωγή και επιβεβαίωση των κριτηρίων της προηγούμενης οθόνης εμφανίζεται
η ακόλουθη η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσετε και τους υπόλοιπους
τιμοκαταλόγους με ποσοστιαία αυξομείωση του καθενός από την τιμή του προηγούμενου.
Αγνοήστε αυτή τη δυνατότητα και συμπληρώστε με [Ν] ΜΟΝΟ τα τετραγωνάκια που
βλέπετε στην εικόνα.

Μετά την εισαγωγή των κριτηρίων προχωρήστε στην εκτέλεση της εργασίας.

Η εφαρμογή σας ενημερώνει για το τέλος της διαδικασίας με μήνυμα :



Ενημέρωση Ισχύοντος Τιμοκαταλόγου από Νέο Τιμοκατάλογο
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Με την εργασία αυτή γίνεται ενημέρωση των τιμών του Ισχύοντος τιμοκαταλόγου με βάση
τις τιμές που έχουν καταχωρηθεί στο Νέο τιμοκατάλογο.
Η εργασία αυτή συμπληρώνει τις 3 προηγούμενες, αν με εκείνες είχατε αναπροσαρμόσει το
νέο τιμοκατάλογο.
Στα φαρμακεία η εργασία αυτή σχετίζεται ουσιαστικά μόνο με την αποθήκη 2.
Παραφαρμακευτικά.
Μετά την εκτέλεση αυτής της εργασίας αντικαθίστανται οι τιμές πώλησης από τις τιμές του
νέου. Δηλαδή ο ισχύων τιμοκατάλογος είναι πλέον ο νέος.

Η εφαρμογή σας ενημερώνει για το τέλος της διαδικασίας με μήνυμα :
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4.5.3 Αλλαγή κωδικών ειδών
Με την εργασία αυτή μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό κάποιου είδους ή για την ακρίβεια
να μεταφέρετε τα στοιχεία ενός κωδικού σε άλλο. Με τη διαδικασία διαγράφεται ο πρώτος
(παλαιός) κωδικός και ενοποιούνται τα στοιχεία των δύο σε μία καρτέλα με τον κωδικό του
δεύτερου (νέος).
Για να εκτελέσετε την εργασία πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της οθόνης του
υποδείγματος, που ακολουθεί.
Έστω ότι θέλετε να στείλετε τα στοιχεία του κωδικού 8804 της αποθήκης 2 στον κωδικό
8806 της ίδιας αποθήκης. Συμπληρώστε :





Αποθήκη παλαιού κωδικού (1 = φάρμακα, 2 = παραφάρμακα)
Παλαιό κωδικό ή Περιγραφή
Αποθήκη νέου κωδικού (1 = φάρμακα, 2 = παραφάρμακα)
Νέο κωδικό

Μετά την επιβεβαίωση των
στοιχείων, η εφαρμογή σας
ενημερώνει ότι ο νέος κωδικός
υπάρχει ήδη και στη συνέχεια
……

σας ζητά να επιλέξετε αν θα κρατήσετε τα στοιχεία (π.χ. περιγραφή) του παλαιού κωδικού
(Ναι) ή του νέου (Όχι). Επιλέξτε το Όχι και η διαδικασία εκτελείται.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας :
 Διαγράφεται ο παλαιός κωδικός και
 τα στοιχεία του (υπόλοιπα, κινήσεις παραστατικών, κινήσεις
πελατών/προμηθευτών) μεταφέρονται στο νέο κωδικό.
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4.5.4 Αλλαγή σταθερών στοιχείων καρτέλας ειδών
Στο μενού αυτής της
επιλογής περιλαμβάνονται
πλήθος βοηθητικών
εργασιών.
Οι σημαντικότερες για το
φαρμακείο
περιλαμβάνονται στο υπομενού της επιλογής 7.
«Αυτοματοποιημένες
διαδικασίες ενημέρωσης
πεδίων αρχείου ειδών»



Αλλαγή ΦΠΑ/ΜΜ/Ομάδες/Θέση/Min/Max

Βοηθητική εργασία με την οποία μπορείτε να διορθώσετε (επιλεκτικά) τα παρακάτω
στοιχεία των καρτελών αποθήκης :







ΦΠΑ
Μονάδα Μέτρησης
Ομάδες ενημέρωσης Λογιστικής
Θέση
Min επιθυμητό απόθεμα
Max επιθυμητό απόθεμα

Πλήκτρα διαχείρισης της οθόνης εργασίας
Οι εργασίες διόρθωσης εκτελούνται
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα πλήκτρα :
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Βελάκια  : κίνηση κατά μήκος των γραμμών της ηλεκτρονικής σελίδας για
επιλογή της προς διόρθωση εγγραφής.
PgUp, PgDn : αλλαγή ηλεκτρονικής σελίδας (προηγούμενη, επόμενη) για εύρεση
της προς διόρθωση εγγραφής.
Home : Διόρθωση.
Ctrl+A : Άμεση ανεύρεση της προς διόρθωση εγγραφής.
Ctrl+P : Εκτύπωση ή προεπισκόπηση του πίνακα
Esc : Έξοδος

Αλλαγή θέσης (ράφι) ανά είδος

Βοηθητική εργασία με την οποία μπορείτε να αλλάξετε ή να ορίσετε (επιλεκτικά) τη θέση
αποθήκευσης (ράφι) των ειδών της αποθήκης.

Συμπληρώστε τα στοιχεία όπως στο υπόδειγμα και πατήστε ΟΚ.



Έναρξη & Ολοκλήρωση Παραγγελιών

Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.



Τιμή κόστους περασμένης χρήσης

Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.
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Αλλαγή Επιθ. Ποσ. Κέρδους / Ανώτ. Ποσ. Έκπτωσης

Βοηθητική εργασία με την οποία μπορείτε να αλλάξετε ή να ορίσετε (επιλεκτικά) :



Το Επιθυμητό ποσοστό κέρδους και
Το Ανώτατο ποσοστό έκπτωσης των ειδών της αποθήκης

Πλήκτρα διαχείρισης της οθόνης εργασίας
Οι εργασίες διόρθωσης εκτελούνται
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα πλήκτρα :









στον

πίνακα

της

προηγούμενης

εικόνας,

Βελάκια  : κίνηση κατά μήκος των γραμμών της ηλεκτρονικής σελίδας για
επιλογή της προς διόρθωση εγγραφής.
PgUp, PgDn : αλλαγή ηλεκτρονικής σελίδας (προηγούμενη, επόμενη) για εύρεση
της προς διόρθωση εγγραφής.
Home : Διόρθωση.
Ctrl+A : Άμεση ανεύρεση της προς διόρθωση εγγραφής.
Ctrl+P : Εκτύπωση ή προεπισκόπηση του πίνακα
Esc : Έξοδος

Αυτόματη αλλαγή επιθυμητού ποσοστού κέρδους

Βοηθητική εργασία με την οποία μπορείτε να αλλάξετε ή να ορίσετε ομαδικά το ποσοστό
κέρδους στο σύνολο ή ομάδα ειδών της αποθήκης.
Με την εργασία αυτή αλλάζει ΜΟΝΟ το % κέρδους στις καρτέλες και ΟΧΙ οι τιμές
πώλησης.
Στην οθόνη διαλόγου της εργασίας (επόμενη εικόνα) συμπληρώστε στο Tab «Γενικά» τα
στοιχεία, όπως στο υπόδειγμα.
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Για λεπτομερέστερο προσδιορισμό (π.χ. κατηγορία «ΓΑΛΑΤΑ») των ειδών της αποθήκης
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές και τα κριτήρια του Tab «Κριτήρια καρτελών
αποθήκης» («Στοιχεία Ομαδοποίησης»).

Προσοχή !!! Η εργασία αυτή Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ΠΟΤΕ για την αποθήκη 1.
«Φάρμακα».
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Αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης πεδίων Αρχείου Ειδών

Στο μενού αυτής της επιλογής περιλαμβάνονται σημαντικότατες βοηθητικές εργασίες με τις
οποίες επιτελούνται μαζικές ενημερώσεις των καρτελών αποθήκης.

4.5.4..1 Ενημέρωση Min/Max Αποθέματος βάσει Πωλήσεων Περιόδου
Με την εργασία αυτή ενημερώνονται αυτόματα οι καρτέλες αποθήκης (Tab «Διαχείριση
αποθέματος») με τις επιθυμητές ελάχιστες (Min) και μέγιστες (Max) ποσότητες, βάσει των
πωλήσεων συγκεκριμένης περιόδου.
Τα στοιχεία αυτά μαζί με το υπόλοιπο αποθήκης αποτελούν βασικά και αναγκαία κριτήρια
στον υπολογισμό των ειδών για παραγγελία βάσει Min/Max.
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Για τον υπολογισμό αυτών των στοιχείων η εφαρμογή θα βρει (βάσει των πωλήσεων του
διαστήματος που ορίζετε) το Μέσο όρο πωλήσεων ανά ημέρα κάθε είδους και θα τον
πολλαπλασιάσει επί τον αριθμό των ημερών κάλυψης που θα ορίσετε.
Η εργασία δηλαδή, μπορεί να εκτελείται:
 κατά τακτά διαστήματα
 για ολόκληρο το αρχείο μιας αποθήκης ή τμήμα αυτού ή ένα είδος.
 για διαφορετική περίοδο άντλησης των στοιχείων πωλήσεων (Μ.Ο/ημέρα)
 και διαφορετικό πλήθος ημερών κάλυψης των αποθεμάτων
Ο συνδυασμός όλων αυτών των κριτηρίων οδηγεί στην καλλίτερη διαχείριση του
αποθέματος και την αποφυγή δημιουργίας είτε υπερβολικού stock είτε ελλείψεων.

4.5.4..2 Ενημέρωση Min/Max Αποθέματος βάσει Λοιπών Κριτηρίων
Δεν σχετίζεται με την παρούσα εφαρμογή.

4.5.4..3 Ενημέρωση Προμηθευτών & ποσοστών έκπτωσης των ειδών
Με την εργασία αυτή ενημερώνονται μαζικά οι καρτέλες αποθήκης (Tab «Τιμές
Προμηθευτών») με τους προμηθευτές κάθε είδους, τις τιμές αγοράς και τα αντίστοιχα
ποσοστά έκπτωσης που δίνονται με την αγορά τους.
Το στοιχείο αυτό είναι απαραίτητο για το σωστό υπολογισμό της αξίας των ειδών στα
παραστατικά Παραγγελιών και Αγορών.
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Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων στην οθόνη εισαγωγής κριτηρίων εμφανίζεται ο
επόμενος πίνακας.

Στον πίνακα αυτό πρέπει να εισάγετε (Insert) τα στοιχεία για κάθε προμηθευτή σύμφωνα
με το ακόλουθο υπόδειγμα.

Μετά την εισαγωγή των προμηθευτών και των αντίστοιχων εκπτώσεων πατήστε Esc. Η
εφαρμογή σας ζητά επιβεβαίωση για την εκτέλεση της εργασίας. Επιλέξτε το Ναι για να
προχωρήσετε αλλιώς το Όχι ή το Άκυρο για ακύρωση της εργασίας.

Η εργασία πρέπει να εκτελείται κάθε φορά που αλλάζει κάποιο στοιχείο της τιμολογιακής
πολιτικής ενός προμηθευτή ή θέλετε να προσθέσετε μαζικά και κάποιον επιπλέον
προμηθευτή στους ήδη καταχωρημένους στο Tab «Τιμές Προμηθευτών».
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4.5.4..4 Ενημέρωση Τρόπου Υπολογισμού Τιμών Πώλησης Από Τιμές
Αγοράς
Με την εργασία αυτή ενημερώνονται μαζικά οι καρτέλες αποθήκης των ειδών (Tab
«Τιμολογιακή Πολιτική») με τον τρόπο διαμόρφωσης της «Τιμής Πώλησης», εφόσον κατά
την καταχώρηση παραστατικών Αγοράς αλλάξει η «Τιμή Αγοράς».
Η εργασία αυτή ΔΕΝ αφορά στο αρχείο Φαρμάκων.

Συμπληρώστε τα κριτήρια των ειδών αποθήκης στον πίνακα και επιλέξτε τον «Τρόπο
Υπολογισμού Τιμής Πώλησης Από Τιμή Αγοράς». Επιβεβαιώστε τα στοιχεία και η εργασία
εκτελείται.

4.5.4..5 Ενημέρωση στοιχείων ποσοτικών εκπτώσεων
Βοηθητική εργασία για την ενημέρωση των στοιχείων του Tab «Ποσοτικές Εκπτώσεις» στις
καρτέλες αποθήκης. Η εργασία (σύμφωνα και με τα κριτήρια της οθόνης) μπορεί να
εκτελεστεί :






Με επιλογή της αποθήκης
Με επιλογή-ορισμό των ειδών
Με επιλογή του διαστήματος ισχύος των ποσοτικών εκπτώσεων
Με επιλογή του εύρους των ποσοτήτων για τις οποίες θα εφαρμοστούν οι
ποσοτικές εκπτώσεις
Με επιλογή του ποσοστού έκπτωσης
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Με επιλογή της διαγραφής ή μη των προηγούμενων ποσοτικών εκπτώσεων που
έχουν καταγραφεί στο σχετικό Tab.

Η εργασία μπορεί να επαναληφθεί για να ορίσετε στις καρτέλες διαφορετικές ποσοτικές
εκπτώσεις για διαφορετικό εύρος ποσοτήτων για το ίδιο ή διαφορετικό διάστημα, όπως
βλέπετε στα παραδείγματα των δύο εικόνων.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

373

Πρόγραμμα Διαχείρισης Φαρμακείου Dioscourides Retail ERP

2017

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκτέλεση της εργασίας με τα προηγούμενα
στοιχεία, φαίνεται στην επόμενη εικόνα.



Ομαδική Ενημέρωση Ειδικών Στοιχείων

Με την εργασία αυτή ενημερώνεται μαζικά το πεδίο «Απαγόρευση ενημέρωσης πεδίων
από αρχεία Τρίτων» στο Tab «Ειδικά Στοιχεία» των καρτελών αποθήκης.
Στον πίνακα που εμφανίζεται με την επιλογή της εργασίας ορίζετε τα είδη αποθήκης που
θέλετε να εξαιρούνται από τη διαδικασία ενημέρωσης τους από αρχεία τρίτων.
Έτσι μπορείτε να «προστατεύσετε» τις καρτέλες αυτών των ειδών από οποιαδήποτε
ενημέρωση μέσω αρχείων που στέλνονται για παράδειγμα από κάποιο Προμηθευτή.
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Προϋπολογιστικά Στοιχεία Πωλήσεων

Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.

4.5.5 Μαζική εισαγωγή S/N είδους
Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.

4.5.6 Διαχείριση ελλείψεων
Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή.

4.5.7 Ενημέρωση υπολοίπου από κινήσεις αποθήκης
Δεν πρέπει να εκτελείται χωρίς την υπόδειξη της ΙΛΥΔΑ.
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4.5.8 Εκτύπωση απλών & barcode ετικετών
Σύνολο βοηθητικών εργασιών με τις οποίες
μπορείτε να εκτυπώνετε απλές ετικέτες με
διάφορα κριτήρια καθώς και ετικέτες
Barcode των ειδών αποθήκης.
Για την αξιοποίηση αυτών των επιλογών
απαιτείται συνεργασία με την εταιρεία για
την ανάπτυξη των σχετικών αρχείων
εκτύπωσης και την επιλογή του κατάλληλου
εκτυπωτή.

4.5.Z Εργασίες Μαζικών Διαγραφών
Περιλαμβάνει μενού βοηθητικών εργασιών για μαζικές διαγραφές κινήσεων, Οι εργασίες
αυτές πρέπει να εκτελούνται ΜΟΝΟ κατόπιν εντολής υπευθύνου της εταιρείας.

4.5.Ζ.1 Διαγραφή Κινήσεων με Συγκεκριμένη Προέλευση Εγγραφών
 ΜΟΝΟ κατόπιν εντολής υπευθύνου της εταιρείας.

4.5.Ζ.2 Διαγραφή ενδιάμεσου αρχείου απογραφών
 ΜΟΝΟ κατόπιν εντολής υπευθύνου της εταιρείας.

4.5.Ζ.3 Διαγραφή παρτίδων
Με την εργασία αυτή
διαγράφονται οι παρτίδες
που έχουν ημερομηνίες λήξης
μέσα στα όρια που θα
ορίσετε και έχουν μηδενικό
υπόλοιπο.
Όπως βλέπετε και στη σχετική
εικόνα έχετε τη δυνατότητα
να επιλέξετε κωδικό ή
κωδικούς αποθήκης.

4.5.Θ. Λοιπές βοηθητικές εργασίες
Περιλαμβάνει μενού μαζικών βοηθητικών εργασιών. Οι εργασίες αυτές πρέπει να
εκτελούνται ΜΟΝΟ κατόπιν εντολής υπευθύνου της εταιρείας.
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4.5.Θ.1 Διόρθωση αναλυτικών καθολικών
 ΜΟΝΟ κατόπιν εντολής υπευθύνου της εταιρείας.

4.5.Θ.2 Συμπλήρωση ομάδων ενημέρωσης Γενικής Λογιστικής
 ΜΟΝΟ κατόπιν εντολής υπευθύνου της εταιρείας.

4.5.Θ.3 Προσαρμογή τιμοκαταλόγου ανά καθεστώς ΦΠΑ
Με την εργασία αυτή προσαρμόζονται
οι τιμές πώλησης σύμφωνα με το
καθεστώς ΦΠΑ που θα επιλέξετε.
Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται
ΜΟΝΟ από τα Φαρμακεία που
υπόκεινται σε καθεστώς μειωμένου
ΦΠΑ, κάθε φορά που ενημερώνουν
τον τιμοκατάλογο φαρμάκων της
εφαρμογής από το σχετικό αρχείο που
στέλνεται από την εταιρεία.
Στην περίπτωση αυτή, αμέσως μετά
την εκτέλεση της βοηθητικής εργασίας 4.5.1.1. «Αποδοχή νέων τιμών και φαρμάκων από
ΙΛΥΔΑ», πρέπει να εκτελείτε (υποχρεωτικά) και αυτή τη βοηθητική για να προσαρμοστεί ο
τιμοκατάλογος των φαρμάκων σε τιμές πώλησης με μειωμένο ΦΠΑ.
Για την προσαρμογή του τιμοκαταλόγου σε καθεστώς Μειωμένου ΦΠΑ συμπληρώστε τα
στοιχεία της οθόνης διαλόγου σύμφωνα με το υπόδειγμα της παραπάνω εικόνας και
πατήστε το ΟΚ για την εκτέλεση της εργασίας.
Αν, ενώ το Φαρμακείο σας ανήκει σε καθεστώς εφαρμογής κανονικού ΦΠΑ, εκτελέσατε
κατά λάθος την προηγούμενη εργασία, τότε αρκεί να εκτελέσετε εκ νέου την ίδια εργασία
και να ζητήσετε την προσαρμογή του καταλόγου ορίζοντας αυτή τη φορά σαν καθεστώς
εφαρμογής ΦΠΑ την επιλογή «Κανονικός ΦΠΑ».

4.6 Παράμετροι Αποθηκών
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Η υπο-επιλογή αυτή περιλαμβάνει
μενού παραμέτρων για την
παραμετροποίηση-προσαρμογή
του υποσυστήματος της
«Αποθήκης» στις ανάγκες της
επιχείρησης.
Η εφαρμογή παραδίδεται έτοιμη
(παραμετροποιημένη) σύμφωνα
με τα standards των περισσοτέρων
φαρμακείων.
Εξειδικευμένη παραμετροποίηση
προσφέρεται κατόπιν συμφωνίας.
Οι καταχωρημένες παράμετροι
δεν επιτρέπεται να
τροποποιούνται από τους χρήστες.
Τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που
θα απαιτηθούν γίνονται κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ από τους
υπευθύνους της εταιρείας ή
κατόπιν υποδείξεων τους.

5 Πελάτες – Ασφαλιστικά Ταμεία
Στο Υποσύστημα αυτό περιλαμβάνονται:
 τα Βασικά αρχεία με τις καρτέλες των πελατών και των Ασφαλιστικών Ταμείων,
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η Επεξεργασία των κινήσεων των καρτελών
οι σχετικές με το υποσύστημα Πληροφοριακές Καταστάσεις,
τα σχετικά Βοηθητικά προγράμματα και
οι Παράμετροι, με τις οποίες οργανώνεται-παραμετροποιείται το υποσύστημα.

Οι παραπάνω υπο-επιλογές αναπτύσσονται οριζόντια στην οθόνη του Υποσυστήματος.

Υποσύστημα 5. Πελάτες - Ασφαλιστικά Ταμεία

5.2 Βασικά Αρχεία
Εδώ περιλαμβάνονται τα αρχεία με τις καρτέλες δύο
κατηγοριών συναλλασσόμενων.



Έτσι :
Στο «Αρχείο Πελατών» καταχωρείτε και αναπτύσσετε τις καρτέλες των πελατών
σας, ενώ
Στο «Αρχείο Ασφαλιστικών Ταμείων» διαχειρίζεστε τις καρτέλες των Ασφαλιστικών
Ταμείων που είναι ήδη καταχωρημένες.

Με την εφαρμογή προσφέρεται έτοιμο το αρχείο των ασφαλιστικών ταμείων.

5.2.1 Αρχείο Πελατών
Επιλέγοντας το «Αρχείο Πελατών» εμφανίζεται η πρώτη ηλεκτρονική σελίδα του αρχείου,
όπως φαίνεται στην οθόνη επεξεργασίας της ακόλουθης εικόνας.
Εδώ οι πελάτες σας εμφανίζονται σε μορφή πίνακα, ταξινομημένοι κατά κωδικό καρτέλας,
ενώ αν δεν έχετε ανοίξει καμιά καρτέλα πελάτη ο πίνακας αυτός θα είναι κενός.
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Οι τίτλοι των στηλών της οθόνης αυτού του αρχείου επεξηγούν τα βασικά στοιχεία των
πελατών που εμφανίζονται στις γραμμές του πίνακα, όπως :

Στην τελευταία γραμμή της οθόνης περιγράφονται τα πλήκτρα διαχείρισης του αρχείου.













Τα βελάκια  χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση κατά μήκος των εγγραφών της
ίδιας σελίδας, ενώ για τη μετακίνηση από σελίδα σε σελίδα χρησιμοποιούνται τα
πλήκτρα PgUp (προηγούμενη) & PgDn (επόμενη)
Με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+A, επιτυγχάνεται η Ανεύρεση υπάρχουσας
καρτέλας, με κωδικό ή με Επωνυμία ή με ΑΦΜ κατά σειρά αναζήτησης, (σύμφωνα
με τη βασική ταξινόμηση).
Το πλήκτρο Insert χρησιμοποιείται για άνοιγμα νέας καρτέλας.
Το πλήκτρο Home χρησιμοποιείται για τη Διόρθωση υπάρχουσας καρτέλας.
Το πλήκτρο Del χρησιμοποιείται για τη Διαγραφή υπάρχουσας καρτέλας.
Με το πλήκτρο Enter (ή με διπλό αριστερό κλικ) κάνετε παρουσίαση (View) της
Συγκεντρωτικής καρτέλας του επιλεγμένου πελάτη.
Το πλήκτρο F10 χρησιμοποιείται για την παρουσίαση της Αναλυτικής καρτέλας του
επιλεγμένου (φωτισμένου) είδους.
Με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+P μπορείτε να εκτυπώσετε ολόκληρο το
αρχείο, με τη μορφή λίστας όπως αυτή εμφανίζεται στην οθόνη.
Με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+Home επιλέγετε την πρώτη εγγραφή του
αρχείου
Με το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+End επιλέγετε την τελευταία εγγραφή του
αρχείου
Με το πλήκτρο Esc ή με κλικ στο στο δεξιό πάνω άκρο της οθόνης, βγαίνετε από
την οθόνη αυτή και επιστρέφετε στην προηγούμενη.

Τις περισσότερες από τις παραπάνω εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε και με το ποντίκι,
χρησιμοποιώντας το μενού «Επεξεργασία» ή τα αντίστοιχα Hot Keys, που εμφανίζονται στο
πάνω μέρος της οθόνης.
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Ταξινόμηση αρχείου

Η βασική ταξινόμηση του αρχείου είναι κατά κωδικό καρτέλας. Μπορείτε εντούτοις, να
ζητήσετε την ταξινόμηση του αρχείου με βάση οποιαδήποτε στήλη της βασικής οθόνης
κάνοντας κλικ στον τίτλο της.

Έτσι μπορείτε να ταξινομήσετε το αρχείο πελατών :
 Κατά κωδικό
 Κατά Επωνυμία
 Κατά ΑΦΜ
 Κατά Διεύθυνση
 Κατά αριθμό Τηλεφώνου
 Κατά Επάγγελμα
 Κατά κατάσταση (Ενεργός/Ανενεργός)
Με δεύτερο κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης, επιτυγχάνετε την αντίστροφη ακριβώς
ταξινόμηση και τούμπαλιν. Η στήλη της ενεργούς ταξινόμησης ξεχωρίζει από το έντονο
χρώμα στη γραμματοσειρά (Bold) του τίτλου.



Ανεύρεση καρτέλας αρχείου

5.2.1..1 Ανεύρεση ανάλογα με τη στήλη ταξινόμησης
Ανάλογα με τη στήλη ταξινόμησης μπορείτε να κάνετε ανεύρεση με οποιοδήποτε από τα
παραπάνω στοιχεία των στηλών, χρησιμοποιώντας το πεδίο ανεύρεσης
που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης δεξιά από το «View».
Για παράδειγμα ταξινομήστε τους πελάτες κατά τη στήλη «Διεύθυνση» και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο πεδίο ανεύρεσης και πληκτρολογήστε τα αρχικά της.

Ο κέρσορας θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη (τελευταία ή πρώτη) εγγραφή με αυτά τα
αρχικά διεύθυνσης.

5.2.1..2 Ανεύρεση πελάτη με τον Κωδικό ή την Επωνυμία ή το ΑΦΜ
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Για την ανεύρεση καρτέλας πελάτη με τον κωδικό του ή την Επωνυμία του ή το ΑΦΜ του,
χρησιμοποιείστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A. Στο κάτω μέρος της οθόνης ανοίγει πεδίο
για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό καρτέλας, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό, πατήστε Enter για να μεταφερθείτε στο δεύτερο πεδίο, όπου
η εφαρμογή σας ζητά τα αρχικά της Επωνυμίας του (ή στο τρίτο για να πληκτρολογήσετε το
ΑΦΜ του).
Πληκτρολογείτε, εδώ, 2-3 γράμματα από τα αρχικά της Επωνυμίας και πατάτε Enter. Στην
οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις καρτέλες πελατών, που αντιστοιχούν στα
δοσμένα στοιχεία.
Με τα βελάκια μετακινείστε στην ζητούμενη εγγραφή και πατάτε Enter. Το πρόγραμμα σας
μεταφέρει στην αντίστοιχη σελίδα του αρχείου και η μπάρα φωτίζει τον επιλεγμένο πελάτη.
Αν με τα δοσμένα στοιχεία δεν υπάρχει καμία εγγραφή, στην οθόνη
σας θα εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα της διπλανής εικόνας.
Πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο ΟΚ για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη αναζήτησης.



Παρουσίαση-Tabs Συγκεντρωτικής καρτέλας

Για την παρουσίαση-προβολή της επιλεγμένης εγγραφής -ενώ βρίσκεστε στη βασική οθόνη
του αρχείου των πελατών- πατήστε το Enter ή κάντε διπλό αριστερό κλικ.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το πρώτο Tab (θέμα) της Συγκεντρωτικής καρτέλας του πελάτη
με τη μορφή της ακόλουθης εικόνας.
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Συγκεντρωτική καρτέλα πελάτη

Στην πρώτη σειρά εμφανίζεται:
 ο τίτλος της οθόνης: «Συγκεντρωτική καρτέλα πελάτη»,
 η κατάσταση (status) στην οποία βρίσκεστε: <Παρουσίαση>,
 η ακριβής ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης στοιχείων της
καρτέλας: [29/05/07 19:37:50]
 και το κουμπί εξόδου 
Ακολουθούν:







ο Κωδικός Έδρας/Υποκαταστήματος. Πάντα 0001
η Κατηγορία του αρχείου : Πελάτες.
ο Κωδικός του πελάτη : αριθμός με τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τον πελάτη
σε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος. Με βάση την κατηγορία του αρχείου το
πρόγραμμα προτείνει αυτόματα τον επόμενο κωδικό κατά την καταχώρηση νέας
καρτέλας. Η σχετική αρίθμηση έχει οριστεί στις παραμέτρους («Προσδιορισμός
κωδικού»).
Ο Κωδικός σύντομης Ανεύρεσης (ΚσΑ). Δεύτερος κωδικός που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύντομη ανεύρεση του πελάτη. Χρησιμοποιήστε
μονοψήφιους ή το πολύ διψήφιους κωδικούς.
η Επωνυμία του, με την οποία μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τον πελάτη σε όλες
τις λειτουργίες του προγράμματος.

Κάτω από αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται τα διαθέσιμα Tabs (θέματα) της καρτέλας
πελατών. Κάθε Tab περιέχει μια ομάδα στοιχείων ή παραμέτρων, που αποτελούν ένα
διακριτό θέμα. Το σύνολο αυτών των θεμάτων αποτελεί την Συγκεντρωτική καρτέλα του
πελάτη.
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Το ενεργό κάθε φορά Tab, ξεχωρίζει από το διαφορετικό χρώμα (μπλε) στη γραμματοσειρά
του τίτλου του. Για να μεταφερθείτε και να προβάλετε τα στοιχεία κάποιου Tab, κάντε απλά
κλικ στον τίτλο του ή χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα Ctrl+PgDn ή Ctrl+PgUp.
Η σειρά εμφάνισης και το πλήθος των Τabs, που θα περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές
καρτέλες πελατών, καθορίζεται (παραμετρικά) από τον κωδικό της εφαρμογής και το
επίπεδο (διαβάθμισης) πρόσβασης του χρήστη ή της ομάδας χρηστών. Στη βασική έκδοση
του προγράμματος προσφέρονται τα ακόλουθα Tabs.

5.2.1..1 Tab «Γενικά Στοιχεία»
Αποτελεί το πρώτο Tab (θέμα) που εμφανίζεται με την προβολή της καρτέλας (βλέπε
προηγούμενη εικόνα) και σ’ αυτό μπορείτε να συμπληρώσετε οσαδήποτε από τα παρακάτω
στοιχεία:




























ΑΦΜ : Το ΑΦΜ του πελάτη. Υποχρεωτικό στοιχείο για πελάτες Χονδρικής.
ΑΔΤ : Ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
Δ.Ο.Υ. : Η Δ.Ο.Υ του πελάτη. Υποχρεωτικό στοιχείο για πελάτες Χονδρικής.
Κωδικός Γεν. Λογιστικής
Έδρα
Διακριτικός τίτλος
Επάγγελμα 1ο (Κωδικός επαγγέλματος) : Ο κωδικός της παραμέτρου επαγγελμάτων
της εφαρμογής.
Επάγγελμα 2ο (Περιγραφή επαγγέλματος) : Το επάγγελμα περιγραφικά
Οδός
Αριθμός
Πόλη
ΤΚ
Κωδικός εφαρμογής ΦΠΑ : Κανονικός (ή Μειωμένος ή Απαλλαγή)
Συνοικία
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
URL
Δημόσιο : Ναι/Όχι ανάλογα αν ο πελάτης ανήκει στα ΝΠΔΔ
Ημερομηνία ανοίγματος καρτέλας : Συμπληρώνεται αυτόματα
Εν ενεργεία : Ναι/Όχι ανάλογα αν ο πελάτης είναι ενεργός ή ανενεργός
Ημερομηνία ιδρύσεως εταιρείας
Μορφή εταιρείας
Προσωπικό
Μη υπόχρεος υποβολής ΜΥΦ
Τιμολόγια
Αξία Τιμολογίων

5.2.1..2 Tab «Ασφαλιστικό Ταμείο»
Στο Tab (θέμα) αυτό καταγράφονται τα στοιχεία :


Ασφαλιστικό Ταμείο στο οποίο ανήκει ο πελάτης (κωδικός) και
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Dioscourides Win®

Ο Αριθμός Μητρώου ασφαλισμένου

Αν αυτά τα στοιχεία είναι συμπληρωμένα στην καρτέλα πελάτη, τότε προτείνονται
(συμπληρώνονται αυτόματα) κατά την καταχώρηση παραστατικού με στοιχεία πελάτη π.χ.
καταχώρηση παραστατικού με κωδικό 14. «Απόδειξη Λιανικής (Με στοιχεία πελάτη)».

5.2.1..3 Tab «Σχόλια»
Στο Tab (θέμα) αυτό υπάρχει χώρος στον οποίο μπορείτε να καταγράψετε σχόλια με τη
μορφή κειμένου.
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Εισαγωγή – άνοιγμα νέας καρτέλας (Insert)
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Για να εισάγετε μια νέα καρτέλα πελάτη, που δεν υπάρχει στο αρχείο, μεταφερθείτε στη
βασική οθόνη του αρχείου πελατών (5.2.1.) και πατήστε το πλήκτρο νέας εγγραφής (Insert)
ή το

.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται το Tab των «Γενικών στοιχείων» μιας κενής καρτέλας, όπως
αυτή της επόμενης εικόνας, για να συμπληρώσετε –τουλάχιστον - τα απαραίτητα στοιχεία
του πελάτη. Στον τίτλο της οθόνης βλέπετε το status της Συγκεντρωτικής καρτέλας,
<Εισαγωγή>.

Εισαγωγή νέας εγγραφής

Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία (βήματα) ανοίγματος νέας καρτέλας πελάτη. Τα
βήματα που θεωρούνται απολύτως αναγκαία εμφανίζονται με έντονα γράμματα.
Διαδικασία (βήματα) Νέας εγγραφής
Έδρα – Υπ. : Με το πάτημα του Insert, o κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο αυτό, όπου το
πρόγραμμα σας προτείνει τον κωδικό 0001, τον οποίο και αποδέχεστε. Πατήστε Enter για
να μεταφερθείτε στο επόμενο πεδίο.

Κατηγορία : Πατήστε Enter (ή κάντε κλικ στο κουμπάκι
) για να επιλέξετε από το σχετικό
παράθυρο παραμέτρων τον κωδικό «ΠΕΛ» για την κατηγορία Πελάτες.
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Κωδικός πελάτη: Μετά την εισαγωγή κατηγορίας, ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο αυτό,
όπου η εφαρμογή σας προτείνει τον κωδικό καρτέλας (επόμενος κωδικός αρίθμησης). Τον
αποδέχεστε πατώντας Enter και ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο της «Επωνυμίας».
ΚσΑ : Εδώ μπορείτε να δώσετε ένα Κωδικό σύντομης Ανεύρεσης του πελάτη.
Επωνυμία: Πληκτρολογείτε εδώ την Επωνυμία του και συνεχίζετε πατώντας Enter.
Κάθε φορά που συμπληρώνετε ένα πεδίο, με Enter επιβεβαιώνετε τα στοιχεία και
μεταφέρεστε στο επόμενο κατά σειρά. Αν θέλετε να μεταπηδήσετε σε κάποιο πεδίο, χωρίς
να περάσετε από τα ενδιάμεσα στάδια (πεδία) κάντε κλικ με το ποντίκι στο συγκεκριμένο
χώρο της καρτέλας.

ΑΦΜ : Συμπληρώστε το ΑΦΜ του πελάτη ή κενό. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό
ΜΟΝΟ για την έκδοση παραστατικών χονδρικής στον πελάτη αυτό (τιμολογίων κλπ)
ΑΔΤ : Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε (προαιρετικά) τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.
Δ.Ο.Υ. : Για τη συμπλήρωση αυτού του στοιχείου πατήστε το πρώτο γράμμα της πόλης στην
οποία ανήκει η Δ.Ο.Υ. του πελάτη και επιλέξτε την από τον σχετικό πίνακα των
παραμέτρων. Το στοιχείο αυτό μαζί με το ΑΦΜ, είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ για την έκδοση
παραστατικών χονδρικής στον πελάτη αυτό.
Επάγγελμα 1ο : Κάντε κλικ στο κουμπάκι για να επιλέξετε ένα από τους κωδικούς
επαγγελμάτων που είναι ήδη καταχωρημένοι στις παραμέτρους της εφαρμογής.
Επάγγελμα 2ο : Εναλλακτικά με το προηγούμενο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο πεδίο
αυτό (με ελεύθερο κείμενο) την περιγραφή του επαγγέλματος αν για παράδειγμα ο
κωδικός επαγγέλματος του συγκεκριμένου πελάτη δεν έχει ανοιχτεί στις παραμέτρους.
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Το στοιχείο του επαγγέλματος είναι υποχρεωτικό ΜΟΝΟ για την έκδοση παραστατικών
χονδρικής στον πελάτη αυτό.
Οδός – Αριθμός – Πόλη – ΤΚ – Συνοικία – Τηλέφωνο : Εδώ συμπληρώνετε τα σχετικά
στοιχεία διεύθυνσης του πελάτη. Και αυτά τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά ΜΟΝΟ για την
έκδοση παραστατικών χονδρικής στον πελάτη αυτό.
Εφ. ΦΠΑ : Κωδικός παραμέτρου εφαρμογής ΦΠΑ [Κανονικός (0), Μειωμένος (1), Απαλλαγή
(2)]. Συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με τον κωδικό που έχει οριστεί στις
γενικές παραμέτρους, ανάλογα με τη Γεωγραφική περιοχή στην οποία ευρίσκεται το
Φαρμακείο.
Ημερομηνία Ανοίγματος Καρτέλας: Συμπληρώνεται αυτόματα από την ημερομηνία του
συστήματος.
Για τη συμπλήρωση στοιχείων των υπολοίπων Tabs κάντε κλικ στο αντίστοιχο για να
συμπληρώσετε :
Ασφαλιστικό Ταμείο : κωδικός ασφαλιστικού ταμείου π.χ. ΤΕΒ ή OGA
Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου : συμπληρώνεται με τον αντίστοιχο αριθμό
Σχόλια : Γράψτε με τη μορφή ελεύθερου κειμένου κάποια σημαντικά σχόλια π.χ. κάποια
δυσανεξία του πελάτη σε κάποια φάρμακα.
Τα Σχόλια εμφανίζονται σε οποιοδήποτε παραστατικό με ονοματεπώνυμο π.χ. 14.
Απόδειξη Λιανικής (Με στοιχεία Πελάτη) αμέσως μετά την επιλογή συνεργάτη, με
τη μορφή προειδοποίησης (βλέπε επόμενη εικόνα).
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων της νέας καρτέλας, πατήστε Esc ή κάντε κλικ στο 
που βρίσκεται στο πάνω δεξί σημείο της. Στην οθόνη σας εμφανίζετε το ακόλουθο μήνυμα:

Για να καταχωρήσετε την καρτέλα στο αρχείο σας, πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο Ναι. Η
νέα εγγραφή καταχωρείται και στην οθόνη σας εμφανίζεται και πάλι μια κενή καρτέλα, για
να συνεχίσετε αν χρειάζεται, με την εγγραφή του επόμενου πελάτη.
Αν επιλέξετε το Άκυρο, επιστρέφετε στην επεξεργασία της ίδιας καρτέλας ενώ, αν επιλέξετε
το Όχι, ακυρώνετε τη νέα καταχώρηση και επιστρέφετε στην οθόνη επεξεργασίας του
βασικού αρχείου.
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Εμφάνιση Σχολίων καρτέλας πελάτη κατά την καταχώρηση παραστατικού

Καρτέλα πελάτη μπορείτε να εισάγετε και από τα παραστατικά διακίνησης με
ονοματεπώνυμο πατώντας το πλήκτρο F10, ενώ βρίσκεστε στο πεδίο εισαγωγής συνεργάτη.
(Βλέπε σχετικά Υποσυστήματα)



Τροποποίηση στοιχείων καρτέλας (Home)

Είναι διαδικασία με την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε (διορθώσετε) ή ακόμη και να
προσθέσετε στοιχεία σε μια ήδη υπάρχουσα καρτέλα (εγγραφή) του αρχείου. Για την
εργασία αυτή ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στη συνέχεια.
Διαδικασία (βήματα) τροποποίησης εγγραφής
Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία κάποιας καρτέλας πελάτη, μεταφερθείτε στη βασική
οθόνη του αρχείου (5.2.1.).
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Το πρώτο βήμα για τη διαδικασία τροποποίησης είναι η ανεύρεση της προς τροποποίηση
εγγραφής.
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) που περιγράψαμε στις προηγούμενες
σελίδες για να μεταφερθείτε στη σελίδα του αρχείου που περιέχει την αναζητούμενη
εγγραφή (καρτέλα).
Η μπάρα πρέπει να βρίσκετε (να «φωτίζει») πάνω στην εγγραφή που πρόκειται να
τροποποιήσετε. Πατήστε το πλήκτρο Home .
Στην οθόνη σας έρχεται η Συγκεντρωτική καρτέλα του επιλεγμένου πελάτη.

Τροποποίηση (Διόρθωση) καρτέλας

Επιπλέον στον τίτλο της οθόνης καταγράφονται η κατάσταση (status <Τροποποίηση>), στην
οποία βρίσκεστε και τα ακριβή στοιχεία της ημερομηνίας και ώρας τελευταίας
τροποποίησης.
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Ο κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο του κωδικού σύντομης ανεύρεσης. Από το σημείο αυτό
μπορείτε να μεταφερθείτε σε οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας, τόσο του πρώτου Tab όσο
και των υπολοίπων.
Τροποποιήστε ή προσθέστε στοιχεία στην καρτέλα και όταν ολοκληρώσετε πατήστε Esc ή
κάντε κλικ στο . Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Για να καταχωρήσετε τις τροποποιήσεις στην καρτέλα του αρχείου σας, πατήστε Enter ή
κάντε κλικ στο Ναι. Οι τροποποιήσεις καταχωρούνται και επιστρέφετε στην οθόνη
επεξεργασίας του βασικού αρχείου.
Αν επιλέξετε το Άκυρο, επιστρέφετε στην επεξεργασία της ίδιας καρτέλας ενώ, αν επιλέξετε
το Όχι, ακυρώνετε τις τροποποιήσεις και επιστρέφετε στην οθόνη επεξεργασίας του
βασικού αρχείου.
Μπορείτε να διορθώσετε οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας εκτός από τον κωδικό και την
κατηγορία. Η αλλαγή του κωδικού γίνεται μόνο μέσω βοηθητικής εργασίας του
Υποσυστήματος.



Διαγραφή καρτέλας (Delete)

Είναι διαδικασία με την οποία μπορείτε να διαγράψετε μια ήδη υπάρχουσα καρτέλα
(εγγραφή) του αρχείου πελατών. Για την εργασία αυτή ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται στη συνέχεια.
Διαδικασία (βήματα) διαγραφής είδους
Για να διαγράψετε κάποια καρτέλα πελάτη, μεταφερθείτε στη βασική οθόνη του αρχείου
(5.2.1.).

Το πρώτο βήμα για τη διαδικασία διαγραφής είναι η ανεύρεση της προς διαγραφή
εγγραφής. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) που περιγράψαμε στις
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προηγούμενες σελίδες για να μεταφερθείτε στη σελίδα του αρχείου που περιέχει την
αναζητούμενη εγγραφή (καρτέλα).
Μετακινήστε τη μπάρα πάνω στην εγγραφή που πρόκειται να διαγράψετε και πατήστε το
πλήκτρο Delete ή το πλήκτρο .
Με το Delete μπορείτε να διαγράψετε καρτέλα πελάτη ΜΟΝΟ εφόσον αυτή Δεν
χρησιμοποιείται σε κάποιο άλλο πίνακα του προγράμματος.
Αυτό σημαίνει ότι πριν τη διαγραφή γίνεται έλεγχος αν στον πελάτη υπάρχουν
καταχωρημένα παραστατικά μέσα στη χρήση.
Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα εμφανίζει σχετικό απαγορευτικό μήνυμα και δεν
προχωρά στη διαγραφή.

ή
Τέλος, αν δεν συντρέχουν κάποιοι από τους παραπάνω λόγους, τότε το πρόγραμμα
εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης, πριν την οριστική διαγραφή.
Αν απαντήσετε Όχι η διαγραφή ακυρώνεται και
επιστρέφετε στη βασική οθόνη του αρχείου.
Αν απαντήσετε Ναι η καρτέλα διαγράφεται οριστικά
και επιστρέφετε στη βασική οθόνη του αρχείου.



Παρουσίαση Αναλυτικής κίνησης καρτέλας (F10)

Για να δείτε τα αναλυτικά καθολικά, δηλαδή την αναλυτική κίνηση κάποιου πελάτη,
μεταφερθείτε στη βασική οθόνη του αρχείου (5.2.1.).
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) για να μεταφερθείτε στη σελίδα του
αρχείου που περιέχει την αναζητούμενη εγγραφή (καρτέλα).
Μετακινήστε τη μπάρα πάνω στο συγκεκριμένο πελάτη και πατήστε F10. Εμφανίζεται η
ακόλουθη οθόνη διαλόγου για να ορίσετε ή να επιβεβαιώσετε τα προτεινόμενα κριτήρια.
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Η σχετική κατάσταση έχει τη μορφή της εικόνας που ακολουθεί και μπορεί να ζητηθεί στην
οθόνη ή στον εκτυπωτή ή σε αρχείο.

5.2.2 Αρχείο Ασφαλιστικών Ταμείων
Επιλέγοντας το «Αρχείο Πελατών» εμφανίζεται η πρώτη ηλεκτρονική σελίδα του αρχείου,
όπως φαίνεται στην οθόνη επεξεργασίας της ακόλουθης εικόνας.

Η διαδικασία διαχείρισης και αυτού του αρχείου είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στο
προηγούμενο, δηλαδή :
Enter

: Παρουσίαση των tabs της Συγκεντρωτικής καρτέλας.

Up (πάνω βελ): Επιλογή της προηγούμενης καρτέλας μέσα στο grid.
Dn (κάτω βελ): Επιλογή της επόμενης καρτέλας μέσα στο grid.
PgDn

: Επόμενη σελίδα του grid

PgUp

: Προηγούμενη σελίδα του grid

Ctrl + End

: Επιλογή της τελευταίας εγγραφής του αρχείου

Ctrl + Home

: Επιλογή της πρώτης εγγραφής του αρχείου

Insert

: Εισαγωγή νέας καρτέλας Ασφαλιστικού Ταμείου

Home

: Διόρθωση της επιλεγμένης καρτέλας
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: Διαγραφή της επιλεγμένης καρτέλας

Ctrl + A : Ανεύρεση με κωδικό ή με Επωνυμία ή με ΑΦΜ
Ctrl + P : Εκτύπωση της λίστας των ταμείων όπως αυτή εμφανίζεται στο grid
F 10

: Παρουσίαση Αναλυτικής καρτέλας (Αναλυτική κίνηση του Ταμείου)

Esc

: Έξοδος στο menu.

Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τις σελίδες που περιγράφουν τη διαχείριση του
προηγούμενου αρχείου (Αρχείο Πελατών).
Το αρχείο των ασφαλιστικών ταμείων περιλαμβάνεται έτοιμο στην εφαρμογή κατά την
αρχική εγκατάσταση. Εσείς θα χρειαστεί να τροποποιήσετε στοιχεία των καρτελών που
σχετίζονται με τις διευθύνσεις των ταμείων.



Ταξινόμηση αρχείου

Ισχύουν όσα περιγράφονται στο αρχείο πελατών.



Ανεύρεση καρτέλας

Ισχύουν όσα περιγράφονται στο αρχείο πελατών.



Εισαγωγή – άνοιγμα νέας καρτέλας (Insert)

Ισχύουν όσα περιγράφονται στο αρχείο πελατών.



Τροποποίηση - Διόρθωση στοιχείων καρτέλας (Home)

Ισχύουν όσα περιγράφονται στο αρχείο πελατών.



Διαγραφή καρτέλας (Delete)

Ισχύουν όσα περιγράφονται στο αρχείο πελατών.



Παρουσίαση αναλυτικής καρτέλας (F10)

Ισχύουν όσα περιγράφονται στο αρχείο πελατών.
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Παρουσίαση - Tabs καρτέλας Ασφαλιστικού Ταμείου

5.2.2..1 Tab «Γενικά Στοιχεία»
Όμοια με αυτά του αρχείου Πελατών.

Αξιοποιήστε το πεδίο ΚσΑ αυτού του Tab, δίνοντας κωδικούς σύντομης ανεύρεσης στα
κυριότερα Ασφαλιστικά Ταμεία. Χρησιμοποιήστε τον στη συνέχεια στην καταχώρηση εκτέλεση συνταγών.
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5.2.2..2 Tab «Στοιχεία Συνταγών»
Στο Tab αυτό συναντούμε δύο επιπλέον Tabs :

5.2.2..2.1 1ο Tab «Γενικά»

Εδώ περιλαμβάνονται κάποιες παράμετροι με τις οποίες ενεργοποιούνται ή
απενεργοποιούνται κάποια πεδία στο παράθυρο εισαγωγής των στοιχείων συνταγής κατά
την καταχώρηση Παραστατικού λιανικής. Η παραμετροποίηση γίνεται ξεχωριστά για κάθε
ασφαλιστικό ταμείο ανάλογα με τις ανάγκες.
Δηλαδή ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Ασφαλιστικού Ταμείου μπορείτε να
παραμετροποιήσετε :






Πολλά % Συμμετοχής στην ίδια συνταγή: Βάζοντας Ν στο πεδίο αυτό δηλώνετε ότι
το ταμείο αυτό εκδίδει τέτοιες συνταγές, οπότε και το πρόγραμμα κατά την
καταχώρηση συνταγής αυτού του ταμείου θα σταματά υποχρεωτικά στο στάδιο
αυτό. Το αντίθετο θα συμβεί αν το αφήστε κενό (σβήνοντας το Ν), δηλαδή θα
προσπερνά αυτό το στάδιο.
Ημερομηνία εκτέλεσης συνταγής: Βάζοντας Ν στο πεδίο αυτό δηλώνετε ότι θέλετε
να σταματά υποχρεωτικά στο πεδίο της ημερομηνίας συνταγής, ώστε να μπορείτε
να την αλλάζετε. Το αντίθετο θα συμβεί αν το αφήστε κενό (σβήνοντας το Ν),
δηλαδή θα προσπερνά αυτό το στάδιο.
Αριθμός Μητρώου: Βάζοντας Ν στο πεδίο αυτό δηλώνετε ότι θέλετε να σταματά
υποχρεωτικά στο πεδίο αυτό για να συμπληρώνετε τον αριθμό Μητρώου. Το
αντίθετο θα συμβεί αν το αφήστε κενό (σβήνοντας το Ν), δηλαδή θα προσπερνά
αυτό το στάδιο.
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Αριθμός Συνταγής: Βάζοντας Ν στο πεδίο αυτό δηλώνετε ότι θέλετε να σταματά
υποχρεωτικά στο πεδίο αυτό για να συμπληρώνετε τον αριθμό συνταγής. Το
αντίθετο θα συμβεί αν το αφήστε κενό (σβήνοντας το Ν), δηλαδή θα προσπερνά
αυτό το στάδιο.
Υποχρεωτική καταχώρηση Ονοματεπώνυμου Ιατρού στις συνταγές: Βάζοντας Ν
στο πεδίο αυτό δηλώνετε ότι θέλετε να σταματά υποχρεωτικά στο πεδίο αυτό για
να συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμο του ιατρού. Το αντίθετο θα συμβεί αν το
αφήστε κενό (σβήνοντας το Ν), δηλαδή θα προσπερνά αυτό το στάδιο.

Παράθυρο εισαγωγής στοιχείων συνταγής κατά την καταχώρηση παραστατικού





Αρχική αξία συνταγής για θεώρηση: Ανάλογα με το ταμείο δηλώνετε το ύψος της
αρχικής αξίας συνταγής πάνω από την οποία απαιτείται θεώρηση. Για τις
περιπτώσεις χωρίς όριο εισάγετε 9999999999.
Αιτούμενο ποσό για θεώρηση: Ανάλογα με το ταμείο δηλώνετε το ύψος της αξίας
του αιτούμενου ποσού της συνταγής πάνω από την οποία απαιτείται θεώρηση. Για
τις περιπτώσεις χωρίς όριο εισάγετε 9999999999.
Παρατηρήσεις: Πεδία για την καταχώρηση παρατηρήσεων οι οποίες στη συνέχεια
εμφανίζονται στο παράθυρο εισαγωγής των στοιχείων συνταγής ανάλογα με το
Ταμείο.

Ανάλογα με την παραμετροποίηση αυτού του Tab, άλλα πεδία στο παράθυρο εισαγωγής
των στοιχείων της συνταγής είναι ενεργά και άλλα ανενεργά (γκρίζα). Με την κατάλληλη
παραμετροποίηση των Ταμείων αποφεύγονται περιττές κινήσεις και επιταχύνεται η
διαδικασία εκτέλεσης συνταγής

5.2.2..2.2 2ο Tab «Τύποι Συνταγών»
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Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνονται οι τύποι συνταγών του κάθε ασφαλιστικού ταμείου. Για
κάθε τύπο δηλώνονται :
 Ο κωδικός
 Η περιγραφή
 Το ποσοστό (%) συμμετοχής (αριθμητικά).
 Αύξων αριθμός συνταγής. Δεν προτείνεται ο ορισμός αυτόματης αρίθμησης
 Κωδικός Διανεμητικού Λογαριασμού Φαρμ. Συλλόγου. Αφορά στις περιπτώσεις
εκτύπωσης ειδικής κατάστασης.
Για τη διαχείριση αυτού του πίνακα χρησιμοποιούνται τα γνωστά πλήκτρα :


Insert για προσθήκη νέου τύπου συνταγής



Home για τη διόρθωση τύπου συνταγής



Delete για τη διαγραφή τύπου συνταγής

Αν προκύψουν αλλαγές στους τύπους συνταγής (% συμμετοχής) κάποιου ταμείου ή
προστεθούν νέοι τύποι ή καταργηθούν κάποιοι άλλοι παρεμβαίνετε σ’ αυτό τον πίνακα για
να διορθώσετε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε στοιχεία.

5.2.2..3 Tab «Αρμόδιοι Επικοινωνίας»
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Στον πίνακα αυτού του tab μπορείτε να καταχωρείτε τα στοιχεία των αρμοδίων του
Ταμείου με τους οποίους επικοινωνείτε για διάφορα θέματα.
Για κάθε αρμόδιο μπορείτε να δηλώσετε :




Το τμήμα στο οποίο εργάζεται,
Το Ονοματεπώνυμο του,
Το Τηλέφωνο, το Fax και το e-mail του.

Για τη διαχείριση αυτού του πίνακα χρησιμοποιούνται τα γνωστά πλήκτρα :


Insert για προσθήκη νέου αρμοδίου



Home για τη διόρθωση καταχωρημένων στοιχείων



Delete για τη διαγραφή καταχωρημένων στοιχείων

5.2.2..4 Tab «Σχετικά Έγγραφα/Αρχεία»
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Στον πίνακα αυτού του tab μπορείτε να καταχωρείτε τα έγγραφα (σε ηλεκτρονική μορφή)
τα οποία σχετίζονται με το συγκεκριμένο Ασφαλιστικό Ταμείο π.χ Εγκύκλιοι ή ενημερωτικά
φυλλάδια.
Για τη διαχείριση αυτού του πίνακα χρησιμοποιούνται τα γνωστά πλήκτρα :




Insert για προσθήκη νέου αρχείου
Home για τη διόρθωση καταχωρημένων στοιχείων
Delete για τη διαγραφή καταχωρημένων στοιχείων

Για κάθε Έγγραφο/αρχείο καταχωρείτε (εισάγετε):





Την Ημερομηνία του
Την Κατηγορία του (παράμετροι)
Σχόλια (ελεύθερο κείμενο)
Το σημείο, το μέσο αποθήκευσης και το όνομα του αρχείου με τη μορφή της
διαδρομής (μονοπάτι/path).

Πως αξιοποιούνται αυτά τα στοιχεία ;
Μετακινείστε τη μπάρα πάνω στη συγκεκριμένη εγγραφή και πατήστε το Enter. Στην οθόνη
σας εμφανίζεται το αντίστοιχο αρχείο στη μορφή που το αποθηκεύσατε (κείμενο του Word,
υπολογιστικό φύλλο MS Excel, εικόνα κλπ). Τελειώνοντας κλείστε από το  το αρχείο,
οπότε επιστρέφετε στην καρτέλα του Ταμείου.
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5.3 Επεξεργασία κινήσεων
Οι επιλογές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το
μενού δεν χρησιμοποιούνται από τα
Φαρμακεία.

5.4 Πληροφοριακές Καταστάσεις
Στο μενού αυτής της επιλογής
περιλαμβάνονται πληροφοριακές
καταστάσεις του υποσυστήματος «Πελάτες –
Ασφαλιστικά Ταμεία».

5.4.1 Ευρετήριο
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να πάρετε στην οθόνη, σε εκτυπωτή ή σε αρχείο ευρετήριο
με τα στοιχεία των πελατών σας ή των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου της επόμενης εικόνας για την
εισαγωγή των κριτηρίων με τα οποία θα δημιουργηθεί το ευρετήριο.
Τα tabs εισαγωγής στοιχείων/κριτηρίων που εμφανίζονται σε όλες τις επιλογές των
Πληροφοριακών καταστάσεων είναι τα ίδια.
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Οθόνη εισαγωγής Γενικών κριτηρίων

Εκτός από τα κριτήρια του Tab «Γενικά» μπορείτε να εισάγετε πιο εξειδικευμένα κριτήρια
χρησιμοποιώντας και τα στοιχεία του Tab «Κριτήρια καρτέλας συνεργάτη» της επόμενης
εικόνας.

Οθόνη εισαγωγής ειδικών κριτηρίων βάσει των στοιχείων των καρτελών
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Μετά την εισαγωγή όλων των κριτηρίων παίρνετε ευρετήριο της μορφής της επόμενης
εικόνας.

5.4.2 Αναλυτικά καθολικά
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να πάρετε στην οθόνη, σε εκτυπωτή ή σε αρχείο κατάσταση
με τα αναλυτικά καθολικά όλων των πελατών σας ή των Ασφαλιστικών Ταμείων, που
πληρούν τις συνθήκες που θα ορίσετε.
Τα στοιχεία της κατάστασης είναι όμοια με αυτά που μπορείτε να πάρετε με το πλήκτρο
F10 από την καρτέλα του σχετικού αρχείου, απλά εδώ μπορείτε να τα ζητήσετε μαζικά.
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου της επόμενης εικόνας για την
εισαγωγή των κριτηρίων με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή
κατάσταση.
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Μετά την εισαγωγή των στοιχείων παίρνετε μια πολυσέλιδη κατάσταση με τα αναλυτικά
καθολικά όλων των συνεργατών που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
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5.4.3 Ταμειακή κατάσταση
(Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή).

5.4.4 Υπόλοιπα / Τζίρος
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με τα υπόλοιπα των πελατών σας και το τζίρο.
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5.4.5 Υπόλοιπα με πλήρη στοιχεία
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με τα υπόλοιπα των πελατών σας με τα πλήρη στοιχεία τους.
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5.4.6 Υπόλοιπα με φθίνουσα σειρά
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με τα υπόλοιπα των πελατών σας σε φθίνουσα σειρά.
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5.4.7 Τζίρος με φθίνουσα σειρά
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με το τζίρο των πελατών σας σε φθίνουσα σειρά.
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5.4.8 Ισοζύγιο Πελατών
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.

Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με το ισοζύγιο των πελατών σας.
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5.5 Βοηθητικά
Στο μενού αυτής της επιλογής
περιλαμβάνονται οι βοηθητικές εργασίες
της εικόνας.

5.5.1 Αλλαγή κωδικών Πελατών
Με αυτή τη βοηθητική εργασία μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό καρτέλας κάποιου
πελάτη.
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή
των σχετικών στοιχείων :

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εμφανίζεται το σχετικό ενημερωτικό μήνυμα :
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5.5.2 Κινήσεις με ίδιο Αρ. παραστατικού, ποσό
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή
των σχετικών στοιχείων :

Με αυτή τη βοηθητική εργασία μπορείτε να ζητήσετε για συγκεκριμένους κωδικούς
κίνησης τα παραστατικά όλων των πελατών (****) :


ή με ίδιο αριθμό παραστατικού

Κατάσταση κινήσεων πελατών με ίδιο Αριθμό παραστατικού



ή με ίδιο ποσό (αξία) παραστατικού

Κατάσταση κινήσεων πελατών με ίδιο ποσό

Από την ίδια βοηθητική εργασία μπορείτε να ζητήσετε για συγκεκριμένους κωδικούς
κίνησης τα παραστατικά ενός συγκεκριμένου πελάτη :



είτε με ίδιο αριθμό παραστατικού
είτε με ίδιο ποσό (αξία) παραστατικού
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5.5.3 Εκτύπωση ετικετών
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή
των σχετικών στοιχείων :

Με αυτή τη βοηθητική εργασία μπορείτε να εκτυπώσετε ετικέτες διαφόρων ειδών και
μεγεθών με τα στοιχεία των πελατών σας ή των Ασφαλιστικών Ταμείων.
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Οι υπόλοιπες εργασίες του μενού «Βοηθητικά», δηλαδή :

5.5.4 Ενημέρωση αρχείων συγκεντρωτικών συνόλων
5.5.5 Ενημέρωση συνοπτικών στοιχείων καρτελών
5.5.6 Εργασίες Μαζικών Διαγραφών
5.5.7 Λοιπές Βοηθητικές Εργασίες
5.5.8 Ανάκληση Οριστικοποιημένων κινήσεων
5.5.9 Μεταφορά απογραφών σε νέα χρήση
ΔΕΝ πρέπει να εκτελούνται χωρίς την καθοδήγηση από το τμήμα υποστήριξης της
εταιρείας.

5.6 Παράμετροι
Για την παραμετροποίηση της εφαρμογής
υπεύθυνη είναι η εταιρεία.
Η εφαρμογή παραδίδεται έτοιμη
παραμετροποιημένη.
Για οποιαδήποτε αλλαγή των παραμέτρων
απευθυνθείτε στο τμήμα υποστήριξης της
εταιρείας.
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6 Προμηθευτές
Στο Υποσύστημα αυτό περιλαμβάνονται:
 τα Βασικά αρχεία με τις καρτέλες των προμηθευτών
 η Επεξεργασία των κινήσεων των καρτελών
 οι σχετικές με το υποσύστημα Πληροφοριακές Καταστάσεις,
 τα σχετικά Βοηθητικά προγράμματα και
 οι Παράμετροι, με τις οποίες οργανώνεται-παραμετροποιείται το υποσύστημα.
Οι παραπάνω υπο-επιλογές αναπτύσσονται οριζόντια στην οθόνη του Υποσυστήματος.

6.2 Βασικά Αρχεία
Εδώ περιλαμβάνεται το αρχείο Προμηθευτών.

6.2.1 Αρχείο Προμηθευτών
Επιλέγοντας το «Αρχείο Προμηθευτών» εμφανίζεται η πρώτη ηλεκτρονική σελίδα του
αρχείου, όπως φαίνεται στην οθόνη επεξεργασίας της ακόλουθης εικόνας.

Στις σελίδες του πίνακα εμφανίζονται οι προμηθευτές και οι εταιρείες φαρμάκων και
παραφαρμακευτικών, ταξινομημένοι κατά κωδικό καρτέλας.
Οι τίτλοι των στηλών της οθόνης αυτού του αρχείου επεξηγούν τα βασικά στοιχεία των
πελατών που εμφανίζονται στις γραμμές του πίνακα, όπως :

Στην τελευταία γραμμή της οθόνης περιγράφονται τα πλήκτρα διαχείρισης του αρχείου.
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Η διαδικασία διαχείρισης και αυτού του αρχείου είναι όμοια με αυτή που περιγράφηκε στο
προηγούμενο, δηλαδή :
Enter

: Παρουσίαση των tabs της Συγκεντρωτικής καρτέλας.

Up (πάνω βελ): Επιλογή της προηγούμενης καρτέλας μέσα στον πίνακα.
Dn (κάτω βελ): Επιλογή της επόμενης καρτέλας μέσα στον πίνακα.
PgDn

: Επόμενη σελίδα του πίνακα

PgUp

: Προηγούμενη σελίδα του πίνακα

Ctrl + End

: Επιλογή της τελευταίας εγγραφής του αρχείου

Ctrl + Home

: Επιλογή της πρώτης εγγραφής του αρχείου

Insert

: Εισαγωγή νέας καρτέλας Προμηθευτή

Home

: Διόρθωση της επιλεγμένης καρτέλας

Delete

: Διαγραφή της επιλεγμένης καρτέλας

Ctrl + A : Ανεύρεση με κωδικό ή με Επωνυμία ή με ΑΦΜ
Ctrl + P : Εκτύπωση της λίστας των προμηθευτών όπως εμφανίζεται στο grid
F 10

: Παρουσίαση Αναλυτικής καρτέλας (Αναλυτική κίνηση Προμηθευτή)

Esc

: Έξοδος στο menu.

Για λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τις σελίδες που περιγράφουν τη διαχείριση του
προηγούμενου αρχείου (Αρχείο Πελατών).
Στο «Αρχείο Προμηθευτών», που περιέχεται στην εφαρμογή κατά την αρχική εγκατάσταση,
περιλαμβάνονται όλες οι καρτέλες των εταιρειών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στο
«αρχείο φαρμάκων» καθώς και αρκετές καρτέλες προμηθευτών ή εταιρειώναντιπροσώπων που χρησιμοποιούνται στο «αρχείο παραφαρμακευτικών».



Ταξινόμηση αρχείου

Η βασική ταξινόμηση του αρχείου είναι κατά κωδικό καρτέλας. Μπορείτε εντούτοις, να
ζητήσετε την ταξινόμηση του αρχείου με βάση οποιαδήποτε στήλη της βασικής οθόνης
κάνοντας κλικ στον τίτλο της.

Έτσι μπορείτε να ταξινομήσετε το αρχείο πελατών κατά:
 κωδικό
 Επωνυμία
 ΑΦΜ
 Διεύθυνση
 αριθμό Τηλεφώνου
 Επάγγελμα
 Κατάσταση (Ενεργός/Ανενεργός)
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Με δεύτερο κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης, επιτυγχάνετε την αντίστροφη ακριβώς
ταξινόμηση και τούμπαλιν. Η στήλη της ενεργούς ταξινόμησης ξεχωρίζει από το έντονο
χρώμα στη γραμματοσειρά (Bold) του τίτλου.



Ανεύρεση καρτέλας προμηθευτή

6.2.1..1 Ανεύρεση ανάλογα με τη στήλη ταξινόμησης
Ανάλογα με τη στήλη ταξινόμησης μπορείτε να κάνετε ανεύρεση με οποιοδήποτε από τα
παραπάνω στοιχεία των στηλών, χρησιμοποιώντας το πεδίο ανεύρεσης
που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης δεξιά από το «View».
Για παράδειγμα ταξινομήστε τους πελάτες κατά τη στήλη «Διεύθυνση» και στη συνέχεια
κάντε κλικ στο πεδίο ανεύρεσης και πληκτρολογήστε τα αρχικά της.
Ο κέρσορας θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη (τελευταία ή πρώτη) εγγραφή με αυτά τα
αρχικά διεύθυνσης.

6.2.1..2 Ανεύρεση με τον Κωδικό ή την Επωνυμία ή το ΑΦΜ
Για την ανεύρεση καρτέλας προμηθευτή με τον κωδικό ή με την Επωνυμία ή με ΑΦΜ,
χρησιμοποιείστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A. Στο κάτω μέρος της οθόνης ανοίγει πεδίο
για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό καρτέλας, όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα.

Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό, πατήστε Enter για να μεταφερθείτε στο δεύτερο πεδίο, όπου
η εφαρμογή σας ζητά τα αρχικά της Επωνυμίας του (ή στο τρίτο για να πληκτρολογήσετε το
ΑΦΜ του).
Πληκτρολογείτε, εδώ, 2-3 γράμματα από τα αρχικά της Επωνυμίας και πατάτε Enter. Στην
οθόνη σας εμφανίζεται παράθυρο με όλες τις καρτέλες προμηθευτών, που αντιστοιχούν
στα δοσμένα στοιχεία.
Με τα βελάκια μετακινείστε στην ζητούμενη εγγραφή και πατάτε Enter. Το πρόγραμμα σας
μεταφέρει στην αντίστοιχη σελίδα του αρχείου και η μπάρα φωτίζει τον επιλεγμένο
προμηθευτή.
Αν με τα δοσμένα στοιχεία δεν υπάρχει καμία εγγραφή, στην οθόνη
σας θα εμφανιστεί το προειδοποιητικό μήνυμα της διπλανής εικόνας.
Πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο ΟΚ για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη αναζήτησης.



Παρουσίαση-Tabs Συγκεντρωτικής καρτέλας προμηθευτή
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Για την παρουσίαση-προβολή της επιλεγμένης εγγραφής -ενώ βρίσκεστε στη βασική οθόνη
του αρχείου των προμηθευτών- πατήστε το Enter ή κάντε διπλό αριστερό κλικ.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το πρώτο Tab (θέμα) της Συγκεντρωτικής καρτέλας του
προμηθευτή με τη μορφή της ακόλουθης εικόνας.

Συγκεντρωτική καρτέλα προμηθευτή

Στην πρώτη σειρά εμφανίζεται:
 ο τίτλος της οθόνης: «Συγκεντρωτική καρτέλα προμηθευτή»,
 η κατάσταση (status) στην οποία βρίσκεστε: <Παρουσίαση>,
 η ακριβής ημερομηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης στοιχείων της
καρτέλας: [01/06/07 18:37:43]
 και το κουμπί εξόδου 
Ακολουθούν:







ο Κωδικός Έδρας/Υποκαταστήματος. Πάντα 0001
η Κατηγορία του αρχείου
ο Κωδικός του προμηθευτή : αριθμός με τον οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τον
προμηθευτή σε όλες τις λειτουργίες του προγράμματος. Με βάση την κατηγορία
του αρχείου το πρόγραμμα προτείνει αυτόματα τον επόμενο κωδικό κατά την
καταχώρηση νέας καρτέλας. Η σχετική αρίθμηση έχει οριστεί στις παραμέτρους
(«Προσδιορισμός κωδικού»).
Ο Κωδικός σύντομης Ανεύρεσης (ΚσΑ). Δεύτερος κωδικός που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη σύντομη ανεύρεση του προμηθευτή. Χρησιμοποιήστε
μονοψήφιους ή το πολύ διψήφιους κωδικούς.
η Επωνυμία του, με την οποία μπορείτε επίσης να αναζητήσετε τον προμηθευτή σε
όλες τις λειτουργίες του προγράμματος.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

418

Εγχειρίδιο χρήσης

Dioscourides Win®

Κάτω από αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται τα διαθέσιμα Tabs (θέματα) της καρτέλας
προμηθευτών. Κάθε Tab περιέχει μια ομάδα στοιχείων ή παραμέτρων, που αποτελούν ένα
διακριτό θέμα. Το σύνολο αυτών των θεμάτων αποτελεί την Συγκεντρωτική καρτέλα του.
Το ενεργό κάθε φορά Tab, ξεχωρίζει από το διαφορετικό χρώμα (μπλε) στη γραμματοσειρά
του τίτλου του. Για να μεταφερθείτε και να προβάλετε τα στοιχεία κάποιου Tab, κάντε απλά
κλικ στον τίτλο του ή χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα Ctrl+PgDn ή Ctrl+PgUp.
Η σειρά εμφάνισης και το πλήθος των Τabs, που θα περιλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές
καρτέλες προμηθευτών, καθορίζεται (παραμετρικά) από τον κωδικό της εφαρμογής και το
επίπεδο (διαβάθμισης) πρόσβασης του χρήστη ή της ομάδας χρηστών. Στη βασική έκδοση
του προγράμματος προσφέρονται τα ακόλουθα Tabs.

6.2.1..1 Tab «Γενικά Στοιχεία»
Αποτελεί το πρώτο Tab (θέμα) που εμφανίζεται με την προβολή της καρτέλας (βλέπε
προηγούμενη εικόνα) και σ’ αυτό μπορείτε να συμπληρώσετε οσαδήποτε από τα παρακάτω
στοιχεία:


ΑΦΜ : Το ΑΦΜ του προμηθευτή



ΑΔΤ : Ο αριθμός Δελτίου Ταυτότητας



Δ.Ο.Υ. : Η Δ.Ο.Υ του πελάτη.



Κωδικός Γεν. Λογιστικής



Έδρα



Διακριτικός τίτλος



Επάγγελμα 1ο (Κωδικός επαγγέλματος)
επαγγελμάτων της εφαρμογής.



Επάγγελμα 2ο (Περιγραφή επαγγέλματος) : Το επάγγελμα περιγραφικά



Οδός



Αριθμός



Πόλη



ΤΚ



Κωδικός εφαρμογής ΦΠΑ : Κανονικός (ή Μειωμένος ή Απαλλαγή)



Συνοικία



Τηλέφωνο



Fax



E-mail



URL

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

:

Ο

κωδικός

της

παραμέτρου

419

Εγχειρίδιο χρήσης

Dioscourides Win®



Δημόσιο : Ναι/Όχι



Ημερομηνία ανοίγματος καρτέλας : Συμπληρώνεται αυτόματα



Εν ενεργεία : Ναι/Όχι ανάλογα αν ο προμηθευτής είναι ενεργός ή ανενεργός



Ημερομηνία ιδρύσεως εταιρείας



Μορφή εταιρείας



Προσωπικό



Μη υπόχρεος υποβολής ΜΥΦ



Τιμολόγια



Αξία Τιμολογίων

6.2.1..2 Tab «Αρμόδιοι επικοινωνίας»

Στον πίνακα αυτού του tab μπορείτε να καταχωρείτε τα στοιχεία των αρμοδίων με τους
οποίους επικοινωνείτε για διάφορα θέματα.
Για κάθε αρμόδιο μπορείτε να δηλώσετε :




Το τμήμα στο οποίο εργάζεται,
Το Ονοματεπώνυμο του,
Το Τηλέφωνο, το Fax και το e-mail του.
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Για τη διαχείριση αυτού του πίνακα χρησιμοποιούνται τα γνωστά πλήκτρα :


Insert για προσθήκη νέου αρμοδίου



Home για τη διόρθωση καταχωρημένων στοιχείων



Delete για τη διαγραφή καταχωρημένων στοιχείων

6.2.1..3 Tab «Πιστοδοτική Πολιτική»
Στο Tab αυτό επιλέξτε και καταχωρείστε την παράμετρο του «Τρόπου πληρωμής» που
εφαρμόζει ο προμηθευτής προς το Φαρμακείο σας.
Η παράμετρος αυτή θα λαμβάνεται υπόψη από την εφαρμογή και με αυτή θα
συμπληρώνεται αυτόματα ο «τρόπος πληρωμής» του παραστατικού αγορών του
συγκεκριμένου προμηθευτή (Βλέπε καταχώρηση παραστατικού Αγορών).



Εισαγωγή – άνοιγμα νέας καρτέλας (Insert)

Για να εισάγετε μια νέα καρτέλα πελάτη, που δεν υπάρχει στο αρχείο, μεταφερθείτε στη
βασική οθόνη του αρχείου πελατών (6.2.1.) και πατήστε το πλήκτρο νέας εγγραφής (Insert)
ή το

.
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Στην οθόνη σας εμφανίζεται το Tab των «Γενικών στοιχείων» μιας κενής καρτέλας, όπως
αυτή της επόμενης εικόνας, για να συμπληρώσετε –τουλάχιστον - τα απαραίτητα στοιχεία
του Προμηθευτή. Στον τίτλο της οθόνης βλέπετε το status της Συγκεντρωτικής καρτέλας,
<Εισαγωγή>.

Εισαγωγή νέας εγγραφής

Έδρα – Υπ. : Με το πάτημα του Insert, o κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο αυτό, όπου το
πρόγραμμα σας προτείνει τον κωδικό 0001, τον οποίο και αποδέχεστε. Πατήστε Enter για
να μεταφερθείτε στο επόμενο πεδίο.

Κατηγορία : Πατήστε Enter (ή κάντε κλικ στο κουμπάκι
) για να επιλέξετε από το σχετικό
παράθυρο παραμέτρων τον κωδικό «ΠΡΟ» για την κατηγορία Προμηθευτές.
Κωδικός καρτέλας: Μετά την εισαγωγή κατηγορίας, ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο
αυτό, όπου η εφαρμογή σας προτείνει σαν κωδικό καρτέλας τον επόμενο κωδικό
αρίθμησης. Τον αποδέχεστε πατώντας Enter και ο κέρσορας μεταφέρεται στο πεδίο της
«Επωνυμίας».
ΚσΑ : Εδώ μπορείτε να δώσετε ένα Κωδικό σύντομης Ανεύρεσης του Προμηθευτή.
Επωνυμία: Πληκτρολογείτε εδώ την Επωνυμία του και συνεχίζετε πατώντας Enter.
Κάθε φορά που συμπληρώνετε ένα πεδίο, με Enter επιβεβαιώνετε τα στοιχεία και
μεταφέρεστε στο επόμενο κατά σειρά. Αν θέλετε να μεταπηδήσετε σε κάποιο πεδίο, χωρίς

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

422

Εγχειρίδιο χρήσης

Dioscourides Win®

να περάσετε από τα ενδιάμεσα στάδια (πεδία) κάντε κλικ με το ποντίκι στο συγκεκριμένο
χώρο της καρτέλας.
ΑΦΜ : Συμπληρώστε το ΑΦΜ του πελάτη ή κενό. Το στοιχείο αυτό είναι υποχρεωτικό για
την καταχώρηση παραστατικών Αγορών (τιμολογίων κλπ)
ΑΔΤ : Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε (προαιρετικά) τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας.
Δ.Ο.Υ. : Για τη συμπλήρωση αυτού του στοιχείου πατήστε το πρώτο γράμμα της πόλης στην
οποία ανήκει η Δ.Ο.Υ. του Προμηθευτή και επιλέξτε την από τον σχετικό πίνακα των
παραμέτρων. Το στοιχείο αυτό μαζί με το ΑΦΜ, είναι υποχρεωτικό για την καταχώρηση
παραστατικών χονδρικής και Αγορών.
Επάγγελμα 1ο : Κάντε κλικ στο κουμπάκι για να επιλέξετε ένα από τους κωδικούς
επαγγελμάτων που είναι ήδη καταχωρημένοι στις παραμέτρους της εφαρμογής.
Επάγγελμα 2ο : Εναλλακτικά με το προηγούμενο, μπορείτε να πληκτρολογήσετε στο πεδίο
αυτό (με ελεύθερο κείμενο) την περιγραφή του επαγγέλματος αν για παράδειγμα ο
κωδικός επαγγέλματος του συγκεκριμένου δεν έχει ανοιχτεί στις παραμέτρους.
Οδός – Αριθμός – Πόλη – ΤΚ – Συνοικία – Τηλέφωνο : Εδώ συμπληρώνετε τα σχετικά
στοιχεία διεύθυνσης. Και αυτά τα στοιχεία είναι υποχρεωτικά για την έκδοση
παραστατικών χονδρικής και Αγορών.
Εφ. ΦΠΑ : Κωδικός παραμέτρου εφαρμογής ΦΠΑ [Κανονικός (0), Μειωμένος (1), Απαλλαγή
(2)]. Συμπληρώνεται αυτόματα με τον κωδικό που έχει οριστεί στις γενικές παραμέτρους,
ανάλογα με τη Γεωγραφική περιοχή στην οποία ευρίσκεται το Φαρμακείο.
Ημερομηνία Ανοίγματος Καρτέλας: Συμπληρώνεται αυτόματα από την ημερομηνία του
συστήματος.
Για τη συμπλήρωση στοιχείων που περιλαμβάνονται σε άλλο Tab κάντε κλικ στο αντίστοιχο
για να τα συμπληρώσετε.
Μετά την καταχώρηση των στοιχείων της νέας καρτέλας, πατήστε Esc ή κάντε κλικ στο 
που βρίσκεται στο πάνω δεξί σημείο της. Στην οθόνη σας εμφανίζετε το ακόλουθο μήνυμα:

Για να καταχωρήσετε την καρτέλα στο αρχείο σας, πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο Ναι. Η
νέα εγγραφή καταχωρείται και στην οθόνη σας εμφανίζεται και πάλι μια κενή καρτέλα, για
να συνεχίσετε αν χρειάζεται, με την εγγραφή του επόμενου πελάτη.
Αν επιλέξετε το Άκυρο, επιστρέφετε στην επεξεργασία της ίδιας καρτέλας ενώ, αν επιλέξετε
το Όχι, ακυρώνετε τη νέα καταχώρηση και επιστρέφετε στην οθόνη επεξεργασίας του
βασικού αρχείου.



Τροποποίηση στοιχείων καρτέλας (Home)
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Είναι διαδικασία με την οποία μπορείτε να τροποποιήσετε (διορθώσετε) ή ακόμη και να
προσθέσετε στοιχεία σε μια ήδη υπάρχουσα καρτέλα (εγγραφή) του αρχείου. Για την
εργασία αυτή ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στη συνέχεια.
Διαδικασία (βήματα) τροποποίησης εγγραφής
Για να τροποποιήσετε τα στοιχεία κάποιας καρτέλας προμηθευτή, μεταφερθείτε στη βασική
οθόνη του αρχείου (6.2.1.).

Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) που περιγράψαμε στις προηγούμενες
σελίδες για να μεταφερθείτε στη σελίδα του αρχείου που περιέχει την αναζητούμενη
εγγραφή (καρτέλα).
Η μπάρα πρέπει να βρίσκετε (να «φωτίζει») πάνω στην εγγραφή που πρόκειται να
τροποποιήσετε. Πατήστε το πλήκτρο Home .
Στην οθόνη σας έρχεται η Συγκεντρωτική καρτέλα του επιλεγμένου προμηθευτή. Στον τίτλο
της οθόνης καταγράφονται η κατάσταση (status <Τροποποίηση>), στην οποία βρίσκεστε
και τα ακριβή στοιχεία της ημερομηνίας και ώρας τελευταίας τροποποίησης.
Ο κέρσορας αναβοσβήνει στο πεδίο του κωδικού σύντομης ανεύρεσης. Από το σημείο αυτό
μπορείτε να μεταφερθείτε σε οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας, τόσο του πρώτου Tab όσο
και των υπολοίπων.
Τροποποιήστε ή προσθέστε στοιχεία στην καρτέλα και όταν ολοκληρώσετε πατήστε Esc ή
κάντε κλικ στο . Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Για να καταχωρήσετε τις τροποποιήσεις στην καρτέλα του αρχείου σας, πατήστε Enter ή
κάντε κλικ στο Ναι. Οι τροποποιήσεις καταχωρούνται και επιστρέφετε στην οθόνη
επεξεργασίας του βασικού αρχείου.
Αν επιλέξετε το Άκυρο, επιστρέφετε στην επεξεργασία της ίδιας καρτέλας ενώ, αν επιλέξετε
το Όχι, ακυρώνετε τις τροποποιήσεις και επιστρέφετε στην οθόνη επεξεργασίας του
βασικού αρχείου.
Μπορείτε να διορθώσετε οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας εκτός από τον κωδικό και την
κατηγορία. Η αλλαγή του κωδικού γίνεται μόνο μέσω βοηθητικής εργασίας του
Υποσυστήματος.
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Διαγραφή καρτέλας (Delete)

Είναι διαδικασία με την οποία μπορείτε να διαγράψετε μια ήδη υπάρχουσα καρτέλα
(εγγραφή) του αρχείου προμηθευτών. Για την εργασία αυτή ακολουθήστε τα βήματα που
περιγράφονται στη συνέχεια.
Για να διαγράψετε κάποια καρτέλα προμηθευτή, μεταφερθείτε στη βασική οθόνη του
αρχείου (6.2.1.).

Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) που περιγράψαμε στις προηγούμενες
σελίδες για να μεταφερθείτε στη σελίδα του αρχείου που περιέχει την αναζητούμενη
εγγραφή (καρτέλα).
Μετακινήστε τη μπάρα πάνω στην εγγραφή που πρόκειται να διαγράψετε και πατήστε το
πλήκτρο Delete ή το πλήκτρο .
Με το Delete μπορείτε να διαγράψετε καρτέλα ΜΟΝΟ εφόσον αυτή Δεν χρησιμοποιείται
σε κάποιο άλλο πίνακα του προγράμματος.
Αυτό σημαίνει ότι πριν τη διαγραφή γίνεται έλεγχος αν στον προμηθευτή υπάρχουν
καταχωρημένα παραστατικά μέσα στη χρήση. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραμμα
εμφανίζει σχετικό απαγορευτικό μήνυμα και δεν προχωρά στη διαγραφή.
Τέλος, αν δεν συντρέχουν κάποιοι από τους παραπάνω λόγους, το πρόγραμμα εμφανίζει το
ακόλουθο μήνυμα επιβεβαίωσης, πριν την οριστική διαγραφή.
Αν απαντήσετε Όχι η διαγραφή ακυρώνεται και
επιστρέφετε στη βασική οθόνη του αρχείου.
Αν απαντήσετε Ναι η καρτέλα διαγράφεται οριστικά
και επιστρέφετε στη βασική οθόνη του αρχείου.



Παρουσίαση Αναλυτικής κίνησης καρτέλας (F10)

Για να δείτε τα αναλυτικά καθολικά, δηλαδή την αναλυτική κίνηση κάποιου προμηθευτή,
μεταφερθείτε στη βασική οθόνη του αρχείου (6.2.1.).
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Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης (Ctrl+A) για να μεταφερθείτε στη σελίδα του
αρχείου που περιέχει την αναζητούμενη εγγραφή (καρτέλα).
Μετακινήστε τη μπάρα πάνω στο συγκεκριμένο προμηθευτή και πατήστε F10. Εμφανίζεται
η ακόλουθη οθόνη διαλόγου για να ορίσετε ή να επιβεβαιώσετε τα προτεινόμενα κριτήρια.

Η σχετική κατάσταση έχει τη μορφή της εικόνας που ακολουθεί και μπορεί να ζητηθεί στην
οθόνη ή στον εκτυπωτή ή σε αρχείο.

6.3 Επεξεργασία κινήσεων
Οι επιλογές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το
μενού δεν χρησιμοποιούνται από τα
Φαρμακεία.
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6.4 Πληροφοριακές καταστάσεις
Στο μενού αυτής της επιλογής
περιλαμβάνονται πληροφοριακές
καταστάσεις του υποσυστήματος
«Προμηθευτές».

6.4.1 Ευρετήριο
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να πάρετε στην οθόνη, σε εκτυπωτή ή σε αρχείο ευρετήριο
με τα στοιχεία των προμηθευτών σας.
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου της επόμενης εικόνας για την
εισαγωγή των κριτηρίων με τα οποία θα δημιουργηθεί το ευρετήριο.
Τα tabs εισαγωγής στοιχείων/κριτηρίων που εμφανίζονται σε όλες τις επιλογές των
Πληροφοριακών καταστάσεων είναι τα ίδια.

Οθόνη εισαγωγής Γενικών κριτηρίων
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Εκτός από τα κριτήρια του Tab «Γενικά» μπορείτε να εισάγετε πιο εξειδικευμένα κριτήρια
χρησιμοποιώντας και τα στοιχεία του Tab «Κριτήρια καρτέλας συνεργάτη» της επόμενης
εικόνας.

Οθόνη εισαγωγής ειδικών κριτηρίων βάσει των στοιχείων των καρτελών

Μετά την εισαγωγή όλων των κριτηρίων παίρνετε ευρετήριο της μορφής της επόμενης
εικόνας.
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6.4.2 Αναλυτικά καθολικά
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να πάρετε στην οθόνη, σε εκτυπωτή ή σε αρχείο κατάσταση
με τα αναλυτικά καθολικά ενός ή όλων των προμηθευτών που πληρούν τις συνθήκες που
θα ορίσετε.
Τα στοιχεία της κατάστασης είναι όμοια με αυτά που μπορείτε να πάρετε με το πλήκτρο
F10 από την καρτέλα του σχετικού αρχείου, απλά εδώ μπορείτε να τα ζητήσετε μαζικά.
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η οθόνη διαλόγου της επόμενης εικόνας για την
εισαγωγή των κριτηρίων με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή
κατάσταση.
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Μετά την εισαγωγή των στοιχείων παίρνετε μια πολυσέλιδη κατάσταση με τα αναλυτικά
καθολικά όλων των συνεργατών που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

6.4.3 Ταμειακή κατάσταση
(Δεν αφορά στην παρούσα εφαρμογή).

6.4.4 Υπόλοιπα / Τζίρος
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.
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Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με τα υπόλοιπα των προμηθευτών σας και το τζίρο.

6.4.5 Υπόλοιπα με πλήρη στοιχεία
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.
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Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με τα υπόλοιπα των προμηθευτών σας με πλήρη στοιχεία.

6.4.6 Υπόλοιπα με φθίνουσα σειρά
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.
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Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με τα υπόλοιπα των προμηθευτών σας σε φθίνουσα σειρά.

6.4.7 Τζίρος με φθίνουσα σειρά
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.
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Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με το τζίρο που κάνετε στους προμηθευτές σας σε φθίνουσα σειρά.

6.4.8 Ισοζύγιο Προμηθευτών
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή των κριτηρίων
με τα οποία θα δημιουργηθεί η σχετική πληροφοριακή κατάσταση.
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Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε (στην οθόνη, σε εκτυπωτή, σε αρχείο)
κατάσταση με το ισοζύγιο των προμηθευτών σας.

6.5 Βοηθητικά
Στο μενού αυτής της επιλογής
περιλαμβάνονται οι βοηθητικές εργασίες
της εικόνας.
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6.5.1 Αλλαγή κωδικών Προμηθευτών
Με αυτή τη βοηθητική εργασία μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό καρτέλας κάποιου
πελάτη.
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή
των σχετικών στοιχείων :

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

6.5.2 Κινήσεις με ίδιο Αρ. Παραστατικού, ποσό
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή
των σχετικών στοιχείων :

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

436

Εγχειρίδιο χρήσης

Dioscourides Win®

Με αυτή τη βοηθητική εργασία μπορείτε να ζητήσετε για συγκεκριμένους κωδικούς
κίνησης
Α) τα παραστατικά όλων των προμηθευτών (****) :


ή με ίδιο αριθμό παραστατικού



ή με ίδιο ποσό (αξία) παραστατικού

Β) τα παραστατικά ενός συγκεκριμένου προμηθευτή :



είτε με ίδιο αριθμό παραστατικού
είτε με ίδιο ποσό (αξία) παραστατικού

6.5.3 Εκτύπωση ετικετών
Με την επιλογή της εργασίας εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη διαλόγου για την εισαγωγή
των σχετικών στοιχείων :
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Με αυτή τη βοηθητική εργασία μπορείτε να εκτυπώσετε ετικέτες διαφόρων ειδών και
μεγεθών με τα στοιχεία των προμηθευτών σας, όπως αυτές της εικόνας :

Οι υπόλοιπες εργασίες του μενού «Βοηθητικά», δηλαδή :

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

438

Εγχειρίδιο χρήσης

Dioscourides Win®

6.5.4 Ενημέρωση αρχείων συγκεντρωτικών συνόλων
6.5.5 Ενημέρωση συνοπτικών στοιχείων καρτελών
6.5.6 Εργασίες Μαζικών Διαγραφών
6.5.7 Ανάκληση Οριστικοποιημένων κινήσεων
ΔΕΝ πρέπει να εκτελούνται χωρίς την καθοδήγηση από το τμήμα υποστήριξης της
εταιρείας.

6.6 Παράμετροι
Για την παραμετροποίηση της
εφαρμογής υπεύθυνη είναι η εταιρεία.
Η εφαρμογή παραδίδεται έτοιμη
παραμετροποιημένη.
Για οποιαδήποτε αλλαγή των
παραμέτρων απευθυνθείτε στο τμήμα
υποστήριξης της εταιρείας.
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7 Λοιποί Συνεργάτες
Στο Υποσύστημα αυτό περιλαμβάνονται:
 τα Βασικά αρχεία με τις καρτέλες των Λοιπών Συνεργατών,
 οι σχετικές με το υποσύστημα Πληροφοριακές Καταστάσεις,
 τα σχετικά Βοηθητικά προγράμματα και
 οι Παράμετροι, με τις οποίες οργανώνεται-παραμετροποιείται το υποσύστημα.
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Οι παραπάνω υπο-επιλογές αναπτύσσονται οριζόντια στην οθόνη του Υποσυστήματος.

Υποσύστημα 7. Λοιποί Συνεργάτες

7.2 Βασικά Αρχεία
Εδώ περιλαμβάνεται το αρχείο των λοιπών Συνεργατών.

7.2.1 Αρχείο Λοιπών Συνεργατών
Στην επιλογή αυτή μπορείτε να καταχωρήσετε τις καρτέλες των λοιπών συνεργατών, που
δεν ανήκουν ούτε στους πελάτες ούτε στους προμηθευτές σας, π.χ. Ιατρούς,
Φαρμακευτικούς Συλλόγους, Οικογενειακούς φίλους, Ιατρικούς επισκέπτες κλπ.
Επιλέγοντας το «Αρχείο Λοιπών Συνεργατών» εμφανίζεται η πρώτη ηλεκτρονική σελίδα του
αρχείου, όπως φαίνεται στην οθόνη επεξεργασίας της ακόλουθης εικόνας.

Βασική Οθόνη αρχείου Λοιπών Συνεργατών

Εδώ οι εγγραφές εμφανίζονται σε μορφή πίνακα, ενώ αν δεν έχετε ανοίξει καμιά καρτέλα
συνεργάτη ο πίνακας αυτός θα είναι κενός.
Στο πάνω τμήμα της οθόνης εμφανίζονται τα βασικά πλήκτρα διαχείρισης του αρχείου.

Συνολικά για τη διαχείριση του αρχείου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα
πλήκτρα :
Enter

: Παρουσίαση των tabs της Συγκεντρωτικής καρτέλας.
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Up (πάνω βελ): Επιλογή της προηγούμενης καρτέλας μέσα στον πίνακα.
Dn (κάτω βελ): Επιλογή της επόμενης καρτέλας μέσα στον πίνακα.
PgDn

: Επόμενη σελίδα του πίνακα

PgUp

: Προηγούμενη σελίδα του πίνακα

Ctrl + End

: Επιλογή της τελευταίας εγγραφής του αρχείου

Ctrl + Home

: Επιλογή της πρώτης εγγραφής του αρχείου

Insert

: Εισαγωγή νέας καρτέλας Συνεργάτη

Home

: Διόρθωση της επιλεγμένης καρτέλας

Delete

: Διαγραφή της επιλεγμένης καρτέλας

Ctrl + A : Ανεύρεση με κωδικό ή με Επωνυμία
Ctrl + P : Εκτύπωση της λίστας των προμηθευτών όπως εμφανίζεται στο grid
Esc

: Έξοδος στο menu.

Η βασική ταξινόμηση του αρχείου είναι κατά Ονοματεπώνυμο. Μπορείτε εντούτοις, να
ζητήσετε την ταξινόμηση του αρχείου με βάση οποιαδήποτε στήλη της βασικής οθόνης
κάνοντας κλικ στον τίτλο της.

Με δεύτερο κλικ στον τίτλο της ομώνυμης στήλης, επιτυγχάνετε την αντίστροφη ακριβώς
ταξινόμηση και τούμπαλιν. Η στήλη της ενεργούς ταξινόμησης ξεχωρίζει από το έντονο
χρώμα στη γραμματοσειρά (Bold) του τίτλου.



Ανεύρεση καρτέλας Συνεργάτη

Ταξινομήστε τους Συνεργάτες με τη στήλη που επιθυμείτε και κάντε κλικ στο πεδίο
ανεύρεσης

που υπάρχει στο πάνω μέρος της οθόνης.

Πληκτρολογήστε εδώ αρχικά στοιχεία της προς αναζήτηση εγγραφής που αντιστοιχούν στην
ενεργό στήλη και πατήστε Enter.
Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί παράθυρο με όλους τους συνεργάτες που αντιστοιχούν στο
στοιχείο που δώσατε.
Αν τα στοιχεία αντιστοιχούν σε ένα μόνο συνεργάτη, η μπάρα θα μεταφερθεί άμεσα πάνω
στην αντίστοιχη εγγραφή.
Αν πληκτρολογήσετε ανύπαρκτα στοιχεία η εφαρμογή θα
εμφανίσει το μήνυμα της εικόνας.

Copyright ΙΛΥΔΑ Α.Ε.

442

Εγχειρίδιο χρήσης



Dioscourides Win®

Παρουσίαση-Tabs καρτέλας Συνεργάτη

Για την παρουσίαση-προβολή της επιλεγμένης εγγραφής -ενώ βρίσκεστε στη βασική οθόνη
του αρχείου - πατήστε το Enter ή κάντε διπλό αριστερό κλικ. Στην οθόνη σας εμφανίζεται
το πρώτο Tab («Βασικά Στοιχεία») της καρτέλας.
Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζονται τα διαθέσιμα Tabs και τα στοιχεία του
Συνεργάτη, που μπορείτε να καταχωρήσετε σε καθένα από αυτά.

7.2.1..1 Tab «Βασικά Στοιχεία»

7.2.1..2 Tab «Εργασία»
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7.2.1..3 Tab «Κατοικία»
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7.2.1..4 Tab «Προσωπικά»
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7.2.1..5 Tab «Λοιπά»
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7.2.1..6 Tab «Σχετικά Έγγραφα/Αρχεία»
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Χρησιμοποιήστε όποια και όσα πεδία χρειάζεστε από αυτά που περιέχονται στα διάφορα
Tabs της καρτέλας συνεργάτη.



Εισαγωγή – άνοιγμα νέας καρτέλας (Insert)

Για να εισάγετε μια νέα καρτέλα συνεργάτη, που δεν υπάρχει στο αρχείο, και ενώ
βρίσκεστε στη βασική οθόνη του αρχείου Λοιπών Συνεργατών (7.2.1.), πατήστε το πλήκτρο
νέας εγγραφής (Insert) ή το

.

Στην οθόνη σας εμφανίζεται το Tab των «Βασικών στοιχείων» μιας κενής καρτέλας για να
συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία του Συνεργάτη. Στον τίτλο της οθόνης βλέπετε το
status της καρτέλας, <Εισαγωγή>.
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Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων, τόσο αυτών που εμφανίζονται στα πεδία αυτού του
Tab όσο και αυτά των υπολοίπων Tabs, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ που βλέπετε στο κάτω
μέρος της οθόνης.
Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα.

Για να καταχωρήσετε την καρτέλα στο αρχείο σας, πατήστε Enter ή κάντε κλικ στο Ναι.
Αν επιλέξετε το Άκυρο, επιστρέφετε στην επεξεργασία της ίδιας καρτέλας ενώ, αν επιλέξετε
το Όχι, ακυρώνετε τη νέα καταχώρηση και επιστρέφετε στην οθόνη επεξεργασίας του
βασικού αρχείου.
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Τροποποίηση στοιχείων καρτέλας (Home)

Για να τροποποιήσετε (διορθώσετε) ή ακόμη και να προσθέσετε στοιχεία σε μια ήδη
υπάρχουσα καρτέλα (εγγραφή) Συνεργάτη, μεταφερθείτε στη βασική οθόνη του αρχείου
(7.2.1.).
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης για να μεταφερθείτε στη σελίδα του αρχείου
που περιέχει την αναζητούμενη εγγραφή (καρτέλα). Μεταφέρετε τη μπάρα πάνω στην
εγγραφή που πρόκειται να τροποποιήσετε και πατήστε το πλήκτρο Home .
Στην οθόνη σας έρχεται η καρτέλα του επιλεγμένου Συνεργάτη και ο κέρσορας
αναβοσβήνει στο πεδίο «Ονοματεπώνυμο». Από το σημείο αυτό μπορείτε να μεταφερθείτε
σε οποιοδήποτε πεδίο της καρτέλας, τόσο του πρώτου Tab όσο και των υπολοίπων.
Τροποποιήστε ή προσθέστε στοιχεία στην καρτέλα και όταν ολοκληρώσετε πατήστε Esc ή
κάντε κλικ στο . Στην οθόνη σας εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

Για να καταχωρήσετε τις τροποποιήσεις στην καρτέλα του αρχείου σας, πατήστε Enter ή
κάντε κλικ στο Ναι. Οι τροποποιήσεις καταχωρούνται και επιστρέφετε στην οθόνη
επεξεργασίας του βασικού αρχείου.
Αν επιλέξετε το Άκυρο, επιστρέφετε στην επεξεργασία της ίδιας καρτέλας ενώ, αν επιλέξετε
το Όχι, ακυρώνετε τις τροποποιήσεις και επιστρέφετε στην οθόνη επεξεργασίας του
βασικού αρχείου.



Διαγραφή καρτέλας (Delete)

Για να διαγράψετε μια ήδη υπάρχουσα καρτέλα (εγγραφή) του αρχείου, μεταφερθείτε στη
βασική οθόνη του αρχείου (7.2.1.).
Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία ανεύρεσης για να μεταφερθείτε στη σελίδα του αρχείου
που περιέχει την αναζητούμενη εγγραφή (καρτέλα). Μεταφέρετε τη μπάρα πάνω στην
εγγραφή που πρόκειται να διαγράψετε και πατήστε το πλήκτρο Delete ή το πλήκτρο
Το πρόγραμμα εμφανίζει το ακόλουθο μήνυμα , πριν την οριστική διαγραφή.
Αν απαντήσετε Όχι η διαγραφή ακυρώνεται
και επιστρέφετε στη βασική οθόνη του
αρχείου.
Αν απαντήσετε Ναι η καρτέλα διαγράφεται
οριστικά και επιστρέφετε στη βασική οθόνη
του αρχείου.

7.3 Πληροφοριακές Καταστάσεις
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7.3.1 Ευρετήριο Συνεργατών
Από την επιλογή αυτή μπορείτε να ζητήσετε ευρετήριο (κατάσταση) των συνεργατών με
κριτήρια όπως αυτά που βλέπετε στην οθόνη της επόμενης εικόνας.

7.4 Βοηθητικά
Δεν περιλαμβάνονται βοηθητικές εργασίες ή προγράμματα στο εν λόγω Υποσύστημα.

7.5 Παράμετροι
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Στο μενού των παραμέτρων περιλαμβάνονται οι
επιλογές της εικόνας, μέσα από τις οποίες
δημιουργούνται αντίστοιχες παράμετροι.
Οι παράμετροι αυτές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν στοιχεία στα αντίστοιχα
πεδία των καρτελών και να αξιοποιούνται στο

ευρετήριο.

7.5.1 Κατηγορίες Λοιπών Συνεργατών
Υπόδειγμα κατηγοριών παραμέτρων αποτελεί η επόμενη εικόνα.

Αντίστοιχη με την προηγούμενη παραμετροποίηση μπορεί να γίνει και στις επόμενες
επιλογές των παραμέτρων, δηλαδή :
 τις «Ομάδες»,
 τους «Χαρακτηρισμούς» και
 τις «Εξειδικεύσεις» των συνεργατών.

8 Στατιστική Επεξεργασία
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Στο μενού αυτού του Υποσυστήματος περιλαμβάνονται :
 Πληροφοριακές Καταστάσεις και
 Συγκριτικές (Πληροφοριακές) Καταστάσεις

8.2 Πληροφοριακές Καταστάσεις
Στο μενού των Πληροφοριακών
καταστάσεων περιλαμβάνονται
οι επιλογές της εικόνας.
Η περιγραφή της κάθε επιλογής
δηλώνει τις πληροφορίες που
μπορείτε να εξάγετε :





στην οθόνη ή
στον εκτυπωτή ή
σε αρχείο κειμένου(.txt) ή
σε αρχείο EXCEL (.xls).

Για την επιλογή της εργασίας
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
είτε το πληκτρολόγιο είτε το
ποντίκι.
Σε όλες τις επιλογές εμφανίζεται
οθόνη διαλόγου για να εισάγετε
τα κριτήρια - παραμέτρους,
βάσει των οποίων θα εξαχθεί η
σχετική πληροφοριακή
κατάσταση.
Η οθόνη εισαγωγής κριτηρίων
είναι ίδια σε όλες τις επιλογές
του μενού και αποτελείται από
πολλές καρτέλες (Tabs) και υπο
καρτέλες.
Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζονται τα στοιχεία κάθε καρτέλας (Tab) και υπο
καρτέλας.

Tabs κριτηρίων – παραμέτρων εξαγωγής πληροφοριακών καταστάσεων
 Tab «Γενικά»
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Στην εικόνα σημειώνονται σε κύκλο οι σημαντικότερες παράμετροι αυτού του Tab. Εδώ
δηλαδή, μπορείτε να επιλέξετε :


Ταξινόμηση των συνεργατών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τους 2 τρόπους είτε
κατά Κωδικό είτε κατά Επωνυμία. Η ανάλυση ανά συνεργάτη έχει νόημα μόνο στις
πληροφοριακές που αναφέρονται σ αυτούς, π.χ. «Αγορές ανά Προμηθευτή» ή
«Πωλήσεις ανά Πελάτη».



Συνεργάτες. Μπορείτε να δηλώσετε συγκεκριμένους συνεργάτες (ΑΠΟ…..ΕΩΣ…). Αν
προσπεράσετε με Enter τα πεδία αυτά, τότε θα περιληφθούν όλοι. Η εφαρμογή
προτείνει τους προμηθευτές στις πληροφοριακές των Αγορών και τους πελάτες στις
πληροφοριακές των πωλήσεων.



Αποθήκη. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε κωδικούς αποθηκών (π.χ. 1, 2, 3) ειδών ή να
αφήσετε τα *** για όλες τις αποθήκες.



Είδος. Εδώ μπορείτε να προσδιορίσετε είδη (ΑΠΟ……..ΕΩΣ……..) Αν δεν ορίσετε
τίποτε θα περιληφθούν όλα τα είδη των αποθηκών που επιλέξατε στην
προηγούμενη παράμετρο.



Ταξινόμηση. Μπορείτε να ζητήσετε ταξινόμηση των ειδών κατά Κωδικό ή
Περιγραφή Α ή Περιγραφή Β



Περίοδο επεξεργασίας στοιχείων. Πληκτρολογείτε τις ημερομηνίες της περιόδου
επεξεργασίας των στοιχείων (ΑΠΟ……. & ΕΩΣ……..) στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ.



Τύποι παραστατικών. Το πεδίο είναι ήδη συμπληρωμένο με τους κωδικούς
παραστατικών που πρέπει να συμμετέχουν στον υπολογισμό των στοιχείων.



Αιτίες Κίνησης που θα συμμετέχουν Θετικά και Αρνητικά στον υπολογισμό των
στοιχείων. Ανάλογα με την παραμετροποίηση η εφαρμογή προτείνει τις αντίστοιχες
αιτίες που πρέπει να συμμετέχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά.
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Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά περίοδο: Εισάγετε Ναι ή Όχι



Περίοδο ανάλυσης αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που δηλώσετε Ναι στην
προηγούμενη παράμετρο, μπορείτε να ορίσετε την περίοδο δηλώνοντας π.χ. ανά 1,
2, 3, 6 μήνες κλπ). Αν δηλώσατε Όχι το πεδίο αυτό είναι ανενργό.



Εμφάνιση Ποσοτήτων και Αξιών ή μόνο Ποσοτήτων ή μόνο Αξιών. Μπορείτε να
επιλέξετε ένα από τους 3 τρόπους.



Ταξινόμηση των ειδών στην κατάσταση με βάση τις Ποσότητες ή τις Αξίες ή Καμία.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτούς τους 3 τρόπους ταξινόμησης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν τα κριτήρια της πρώτης οθόνης διαλόγου (δηλαδή
του Tab «Γενικά»). Για τις περιπτώσεις που απαιτείται αναλυτικότερη προσέγγιση
χρησιμοποιήστε και τα κριτήρια των υπολοίπων καρτελών (Tabs).
ΔΕΝ είστε υποχρεωμένοι να συμπληρώσετε στοιχεία, παρά μόνο σ’ εκείνα τα tabs που σας
ενδιαφέρουν.
 Tab «Γενικά 2»

Οι σημαντικότερες παράμετροι αυτής της καρτέλας (εμφανίζονται σε κύκλο) είναι:


Εμφάνιση επιπλέον κωδικού. Εδώ έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε την εμφάνιση
και κάποιου επιπλέον κωδικού όπως Barcode, κωδικό βασικού προμηθευτή, κωδικό
θέσης, βοηθητικό κωδικό.



Εμφάνιση τρέχοντος Υπολοίπου. Με Ν μπορείτε να ζητήσετε και την εμφάνιση του
υπολοίπου κάθε είδους στην κατάσταση.

 Tab «Επιλογή Συνεργατών»
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Δεν ενδιαφέρουν το Φαρμακείο.
 Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης/Γενικά»

Εδώ τα σημαντικότερα πεδία είναι :


Κατασκευαστής. Αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο των βασικών στοιχείων της
καρτέλας αποθήκης. Με αυτό το στοιχείο μπορείτε να ζητήσετε τη σχετική
πληροφοριακή κατάσταση για συγκεκριμένο Κατασκευαστή (Εταιρεία).



Προμηθευτής. Αναφέρεται στο αντίστοιχο πεδίο των βασικών στοιχείων της
καρτέλας αποθήκης. Με αυτό το στοιχείο μπορείτε να ζητήσετε τη σχετική
πληροφοριακή κατάσταση για συγκεκριμένο Βασικό Προμηθευτή.

 Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης/Στοιχεία ομαδοποίησης»
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Στην καρτέλα αυτή μπορείτε να ορίσετε κριτήρια που σχετίζονται με την κατηγορία
Συνταγών (Φυλασσόμενες) και με τις παραμέτρους στατιστικής επεξεργασίας. Με βάση
αυτά τα στοιχεία θα γίνει η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων-πληροφοριών.
Εδώ μπορείτε είτε να ορίσετε συγκεκριμένες παραμέτρους είτε να αφήσετε τα
προτεινόμενα *** για να συμπεριληφθούν όλες ακόμα και η κενή παράμετρος.
Προτείνεται:


Να έχετε αναπτύξει τις παραμέτρους «Στατιστικής Ομαδοποίησης» των αποθηκών
και



Να έχετε συμπληρώσει τις καρτέλες (αποθήκης) των ειδών με τα αντίστοιχα
στοιχεία.

Αλλιώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα προτεινόμενα *** και θα παίρνετε γενικές
πληροφοριακές καταστάσεις δηλαδή μόνο με διάκριση αποθηκών (1, 2, 3).
Όσο μεγαλύτερη και καλύτερη ανάλυση έχετε κάνει στις παραμέτρους στατιστικής
επεξεργασίας, τόσο καλύτερα θα μπορέσετε να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της
εφαρμογής στον τομέα των πληροφοριακών καταστάσεων και να προσεγγίσετε με ακρίβεια
τα δεδομένα. Η εφαρμογή σας προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυσης μέχρι και τον ένατο
βαθμό (δημιουργώντας Ομάδες Συγκέντρωσης από την 1 έως την 9).
Υπόδειγμα ανάπτυξης Ομάδων Στατιστικής & Συγκέντρωσης ειδών
«Ομάδες Στατιστικής». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε τις ακόλουθες
παραμέτρους, ώστε να διακρίνετε τα είδη που διακινείτε σε :
-

Φάρμακα,
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-

OTC,

-

Παραφαρμακευτικά,

-

Καλλυντικά,

-

Ορθοπεδικά,

-

Είδη Υγιεινής Διατροφής,

-

Βρεφικά Γάλατα,

-

Είδη Bebe κλπ

Dioscourides Win®

«Ομάδες Συγκέντρωσης 1». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για κάθε
μία από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
όπως :
-

Φάρμακα Αναπνευστικού, Κυκλοφορικού κοκ

-

OTC Βιταμίνες, OTC παυσίπονα, OTC παστίλιες

-

Παραφαρμακευτικά Λοιπά, Επιδεσμικό Υλικό, Θερμόμετρα, Πιεσόμετρα κοκ

-

Καλλυντικά Γενικά, Δερμοκαλλυντικά κοκ

-

Ορθοεδικά Ζώνες, Αυχενικά Κολλάρα, Βακτηρίες κοκ

-

Διαιτητικά, Συμπληρώματα Διατροφής κοκ

-

Γάλατα 1ης Βρεφικής ηλικίας, Γάλατα 2ης Βρεφικής ηλικίας, Γάλατα Υποαλλεργικά

-

Πιπίλες, Μπιμπερό, Βρεφανάπτυξη

«Ομάδες Συγκέντρωσης 2». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για κάθε
μία από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
βασιζόμενοι στην παραπάνω λογική. Ιδιαίτερη σημασία μπορεί να έχει η παραμετροποίηση
σε μεγαλύτερο βαθμό στην κατηγορία των καλλυντικών. Έτσι στο επίπεδο αυτό θα
μπορούσατε να προσθέσετε τις παρακάτω παραμέτρους :
-

Καλλυντικά Προσώπου

-

Καλλυντικά Σώματος

-

Καλλυντικά Μαλλιών

-

Μακιγιάζ προσώπου

-

Μακιγιάζ ματιών

-

Μακιγιάζ χειλιών κοκ

«Ομάδες Συγκέντρωσης 3». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για κάθε
μία από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
βασιζόμενοι στην παραπάνω λογική. Έτσι στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να προσθέσετε
τις παρακάτω παραμέτρους :
-

Κρέμες προσώπου

-

Γαλακτώματα προσώπου
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-

Λοσιόν προσώπου

-

Πούδρες, Κραγιον, Σκιές, Μολύβια

-

Κρέμες Σώματος

-

Γαλακτώματα Σώματος

-

Λοσιόν Σώματος

-

Σαμπουάν

-

Conditionner κοκ

Dioscourides Win®

«Ομάδες Συγκέντρωσης 4». Στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να δημιουργήσετε για κάθε
μία από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
βασιζόμενοι στην παραπάνω λογική. Έτσι στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να προσθέσετε
τις παρακάτω παραμέτρους :
-

Κρέμες Ημέρας

-

Κρέμες Νύχτας

-

Κρέμες Θρεπτικές

-

Χρωματικές αποχρώσεις μακιγιάζ κοκ

«Ομάδες Συγκέντρωσης 5». Στο επίπεδο αυτό μπορείτε να δημιουργήσετε για κάθε μία
από τις προηγούμενες ομάδες, νέες παραμέτρους για πιο αναλυτικό προσδιορισμό
βασιζόμενοι στην παραπάνω λογική. Έτσι στο επίπεδο αυτό θα μπορούσατε να προσθέσετε
τις παρακάτω παραμέτρους :
-

Ξηρά Δέρματα

-

Λιπαρά Δέρματα

-

Κανονικά Δέρματα

-

Μικτά Δέρματα

-

Ξηρά Μαλλιά

-

Λιπαρά Μαλλιά

-

Κανονικά Μαλλιά

Παράδειγμα :
Ας υποθέσουμε ότι έχετε δημιουργήσει τις παραμέτρους στατιστικής ομαδοποίησης
σύμφωνα με το παραπάνω υπόδειγμα και έχετε ενημερώσει το Tab «Παράμετροι
στατιστικής επεξεργασίας» σε όλες τις καρτέλες αποθήκης..
Αν ζητήσετε οποιαδήποτε πληροφοριακή κατάσταση και στο Tab «Γενικά» ορίσετε την
«Αποθήκη» 2 και
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στο Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης/Στοιχεία Ομαδοποίησης» αφήσετε *** σε
όλες τις παραμέτρους, τότε το αποτέλεσμα της κατάστασης θα αφορά γενικά στα
είδη της αποθήκης 2.



Αν όμως στο Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης/Στοιχεία Ομαδοποίησης» και στην
παράμετρο «Ομάδες Στατιστικής» ορίσετε την παράμετρο της ομάδας Βρεφικά
Γάλατα, τότε η πληροφοριακή κατάσταση θα περιλαμβάνει μόνο αυτά τα είδη της
αποθήκης 2.



Αν στο Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης/Στοιχεία Ομαδοποίησης» και στην
παράμετρο «Ομάδες Συγκέντρωσης 1» ορίσετε την παράμετρο της ομάδας «Γάλατα
1ης Βρεφικής ηλικίας» τότε η πληροφοριακή κατάσταση θα περιλαμβάνει μόνο
αυτά τα Βρεφικά Γάλατα.

Με αυτή τη λογική μπορείτε να φτάσετε σε όποιο βαθμό ανάλυσης επιθυμείτε. Όπως
φαίνεται στο παράδειγμα όσο βαθαίνει το επίπεδο στατιστικής ομαδοποίησης τόσο
λεπτομερέστερη γίνεται η προσέγγιση των ειδών και εξ αυτού η σχετική πληροφοριακή
κατάσταση.
Η παραμετροποίηση των σχετικών ομάδων Στατιστικής & Συγκέντρωσης μπορεί να γίνει
από τις παραμέτρους του υποσυστήματος «Αποθήκη» (4.6.2.1) και (4.6.2.2.1-9), όπως
βλέπετε στην επόμενη εικόνα.



Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης/Τρόποι Τιμολόγησης»
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Εδώ περιλαμβάνονται κριτήρια για τον προσδιορισμό των ειδών βάσει του τρόπου
τιμολόγησης.
 Tab «Κριτήρια καρτελών αποθήκης/Διανομή»

Εδώ περιλαμβάνονται κριτήρια για τον προσδιορισμό των ειδών βάσει των στοιχείων
διαχείρισης αποθέματος.
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 Tab «Κριτήρια κινήσεων αποθήκης»
Τα κριτήρια αυτής της καρτέλας δεν σχετίζονται με την εφαρμογή Dioscourides Win.
 Tab «Κριτήρια καρτέλας συνεργάτη/Γενικά»

Εδώ περιλαμβάνονται κριτήρια για τον προσδιορισμό των συνεργατών της κατάστασης
(πελατών ή προμηθευτών) με περισσότερο εξειδικευμένα στοιχεία π.χ. τη Δ.Ο.Υ., τον
κωδικό επαγγέλματος ή τον Ταχυδρομικό Κωδικό κλπ.
 Tab «Κριτήρια καρτέλας συνεργάτη/Τρόποι Ομαδοποίησης»
Εδώ περιλαμβάνονται κριτήρια για τον προσδιορισμό των συνεργατών της κατάστασης
(πελατών ή προμηθευτών) βάσει του τρόπου ομαδοποίησης δηλαδή τις κατηγορίες ή/και
τις ομάδες που έχετε αναπτύξει στις παραμέτρους του σχετικού Υποσυστήματος (5.
Πελάτες, 6. Προμηθευτές) και με την προ»υπόθεση ότι τις έχετε χρησιμοποιήσει στο
σχετικό Tab της καρτέλας συνεργάτη..
Τα κριτήρια αυτής της καρτέλας δεν σχετίζονται με την εφαρμογή Dioscourides Win.
 Tab «Κριτήρια καρτέλας συνεργάτη/Τιμολογιακή πολιτική»
Εδώ περιλαμβάνονται κριτήρια για τον προσδιορισμό των συνεργατών της κατάστασης
(πελατών ή προμηθευτών) βάσει της Τιμολογιακής Πολιτικής.
Τα κριτήρια αυτής της καρτέλας δεν σχετίζονται με την εφαρμογή Dioscourides Win.
 Tab «Κριτήρια καρτέλας συνεργάτη/Πιστοδοτική πολιτική»
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Εδώ περιλαμβάνονται κριτήρια για τον προσδιορισμό των συνεργατών της κατάστασης
(πελατών ή προμηθευτών) βάσει της Πιστοδοτικής Πολιτικής.
Τα κριτήρια αυτής της καρτέλας δεν σχετίζονται με την εφαρμογή Dioscourides Win.
 Tab «Κριτήρια καρτέλας συνεργάτη/Διανομή»
Τα κριτήρια αυτής της καρτέλας δεν σχετίζονται με την εφαρμογή Dioscourides Win.
 Tab «Κριτήρια καρτέλας συνεργάτη/Οικονομικά Στοιχεία»
Τα κριτήρια αυτής της καρτέλας δεν σχετίζονται με την εφαρμογή Dioscourides Win.
Παραδείγματα εκτυπώσεων πληροφοριακών καταστάσεων


Αποθήκη 1,2 + Καμία ταξινόμηση + Εμφάνιση των ειδών κατά κωδικό



Αποθήκη 1,2 + Καμία ταξινόμηση + Εμφάνιση των ειδών κατ’ αλφαβητική
σειρά
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Αποθήκη 1,2 + Ταξινόμηση κατά Ποσότητα (σε φθίνουσα σειρά)
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Αποθήκη 1,2 + Ταξινόμηση κατά Αξία (σε φθίνουσα σειρά)
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Αποθήκη 1 + Αναλυτικά ανά 2μηνο + Εμφάνιση των ειδών κατά κωδικό
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Dioscourides Win®

Αποθήκη 1 + Αναλυτικά ανά 3μηνο + Εμφάνιση των ειδών κατ’ αλφαβητική
σειρά
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Αποθήκη 1,2 + Ταξινόμηση κατά Αξία + Εμφάνιση επιπλέον κωδικού Barcode
+ Εμφάνιση Υπολοίπου
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8.3 Συγκριτικές Καταστάσεις
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Στο μενού των Συγκριτικών
Καταστάσεων περιλαμβάνονται οι
επιλογές της εικόνας.
Η περιγραφή της κάθε επιλογής
δηλώνει τα στοιχεία που μπορείτε να
εξάγετε :
 στην οθόνη,
 στον εκτυπωτή ή
 σε αρχείο κειμένου(.txt) ή
 σε αρχείο .xls.
Για την επιλογή της εργασίας
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το
πληκτρολόγιο είτε το ποντίκι.
Σε όλες τις επιλογές εμφανίζεται
οθόνη διαλόγου για να εισάγετε τα
κριτήρια - παραμέτρους, βάσει των
οποίων θα εξαχθεί η σχετική
πληροφοριακή κατάσταση.

Η οθόνη εισαγωγής κριτηρίων είναι
ίδια σε όλες τις επιλογές του μενού
και
αποτελείται
από
πολλές
καρτέλες (Tabs) και υπο καρτέλες, οι
οποίες είναι ακριβώς όμοιες με αυτές που εμφανίζονται στις αντίστοιχες επιλογές του
μενού «Πληροφοριακές Καταστάσεις». Διαφέρει μόνο η καρτέλα «Γενικά», στην οποία
περιλαμβάνεται πεδίο εισαγωγής της Εταιρείας ή της Χρήσης με την οποία θα συγκριθούν
τα στοιχεία της βάσης σας (τρέχουσας χρήσης).
Με τις επιλογές των «Συγκριτικών καταστάσεων» μπορείτε να πάρετε πληροφοριακές
καταστάσεις με επιπλέον στοιχείο τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της με αυτά μιας άλλης
χρήσης (ή εταιρείας).



Tab «Γενικά»
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Εδώ δηλαδή, μπορείτε να επιλέξετε :


Ταξινόμηση των συνεργατών. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τους 2 τρόπους είτε
κατά Κωδικό είτε κατά Επωνυμία. Η ανάλυση ανά συνεργάτη έχει νόημα μόνο στις
πληροφοριακές που αναφέρονται σ αυτούς, π.χ. «Αγορές ανά Προμηθευτή» ή
«Πωλήσεις ανά Πελάτη».



Συνεργάτες. Μπορείτε να δηλώσετε συγκεκριμένους συνεργάτες (ΑΠΟ…..ΕΩΣ…). Αν
προσπεράσετε με Enter τα πεδία αυτά, τότε θα περιληφθούν όλοι. Η εφαρμογή
προτείνει τους προμηθευτές στις πληροφοριακές των Αγορών και τους πελάτες στις
πληροφοριακές των πωλήσεων.



Αποθήκη. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε κωδικούς αποθηκών (π.χ. 1, 2, 3) ειδών ή να
αφήσετε τα *** για όλες τις αποθήκες.



Είδος. Εδώ μπορείτε να προσδιορίσετε είδη (ΑΠΟ……..ΕΩΣ……..) Αν δεν ορίσετε
τίποτε θα περιληφθούν όλα τα είδη των αποθηκών που επιλέξατε στην
προηγούμενη παράμετρο.



Ταξινόμηση. Μπορείτε να ζητήσετε ταξινόμηση των ειδών κατά Κωδικό ή
Περιγραφή Α ή Περιγραφή Β



Περίοδο επεξεργασίας στοιχείων. Πληκτρολογείτε τις ημερομηνίες της περιόδου
επεξεργασίας των στοιχείων (ΑΠΟ……. & ΕΩΣ……..) στη μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ.



Τύποι παραστατικών. Το πεδίο είναι ήδη συμπληρωμένο με τους κωδικούς
παραστατικών που πρέπει να συμμετέχουν στον υπολογισμό των στοιχείων.



Αιτίες Κίνησης που θα συμμετέχουν Θετικά και Αρνητικά στον υπολογισμό των
στοιχείων. Ανάλογα με την παραμετροποίηση η εφαρμογή προτείνει τις αντίστοιχες
αιτίες που πρέπει να συμμετέχουν τόσο θετικά όσο και αρνητικά.
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Ανάλυση αποτελεσμάτων ανά περίοδο: Εισάγετε Ναι ή Όχι



Περίοδο ανάλυσης αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που δηλώσετε Ναι στην
προηγούμενη παράμετρο, μπορείτε να ορίσετε την περίοδο δηλώνοντας π.χ. ανά 1,
2, 3, 6 μήνες κλπ). Αν δηλώσατε Όχι το πεδίο αυτό είναι ανενργό.



Εμφάνιση Ποσοτήτων και Αξιών ή μόνο Ποσοτήτων ή μόνο Αξιών. Μπορείτε να
επιλέξετε ένα από τους 3 τρόπους.



Ταξινόμηση των ειδών στην κατάσταση με βάση τις Ποσότητες ή τις Αξίες ή Καμία.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτούς τους 3 τρόπους ταξινόμησης.



Σύγκριση με στοιχεία Εταιρείας. Μπορείτε να επιλέξετε την Εταιρεία ή τη Χρήση
(π.χ. Προηγούμενη χρήση) με την οποία θα συγκριθούν τα στοιχεία της βάσης σας
(τρέχουσας χρήσης).

Στις περισσότερες περιπτώσεις αρκούν τα κριτήρια της πρώτης οθόνης διαλόγου (δηλαδή
του Tab «Γενικά»). Για τις περιπτώσεις που απαιτείται αναλυτικότερη προσέγγιση
χρησιμοποιήστε και τα κριτήρια των υπολοίπων καρτελών (Tabs).

ΔΕΝ είστε υποχρεωμένοι να συμπληρώσετε στοιχεία, παρά μόνο σ’ εκείνα τα tabs που σας
ενδιαφέρουν.
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